
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan terjadinya perubahan perekonomian dan globalisasi, 

terjadi perubahan dalam perilakuAmembeli pada masyarakat. Seseorang 

membeli sesuatu bukan didasarkan pada kebutuhan sebenarnya, melainkan 

dengan kebutuhanAdilakukan semata-mata demi kesenangan, sehingga 

menyebabkan seseorang menjadi boros yang dikenal dengan istilah perilaku 

konsumtif (Aksari, 2015). 

Pola konsumsi yang terus meningkat terhadap suatu produk 

cenderung menyebabkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan 

tindakan seseorang membeli suatu barang tanpa adanya pertimbangan yang 

masuk akal dimana seseorang tersebut dalam membeli sesuatu barang tidak 

didasarkan pada faktor kebutuhan. Perilaku konsumtif bukan lagi untuk 

memenuhi kebutuhan semata tetapi untuk memenuhi keinginan yang sifatnya 

untuk menaikkan prestige, menjaga gengsi, mengikuti mode dan berbagai 

alasan yang kurang penting (Miranda, 2017). 

Berperilaku konsumtif yang berlebihan akan mengakibatkan hal yang 

negatif seperti sifatAboros, kesenjangan atau ketimpangan sosial, tindakan 

kejahatan, dan akan memunculkan orang-orang yang tidak produktif (Hidayah, 

2015). 
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Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dan 

canggihAmenumbuhkan berbagai pengaruh bagi penggunanya. Adapun 

kemajuan teknologi tersebut tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. 

Masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi sesuai fungsinya. 

InternetAmerupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang 

saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian kalangan. Internet adalah 

singkatan dari Interconnected Network. Internet merupakan sebuah 

sistemAkomunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer 

diseluruh dunia (Wibowo, 2013). 

Penggunaan internet semakin popular dikacamata para generasi muda 

tak terkecuali mahasiswi. Mahasiswi adalah bagian masyarakat yang sangat 

dekatAdengan persoalan akses informasi dan dunia internet. Online shopping 

merupakanAbentuk perubahan yang disajikan oleh internet dari segi inovasi 

dalam berbelanja. Pola konsumsi mahasiswa, khususnya konsumsi produk 

fashion akhir-akhir ini mengalami peningkatan. MahasiswiAtertarik 

mengkonsumsi produk fashion karena untuk mengikuti trend anak muda 

jaman sekarang. Pola konsumsi yang tinggi cenderungAkonsumtif. Untuk itu 

semakin maraknya produsen yang menjual barang melalui online shopping 

terutama produk fashion akan lebih meningkatkan mahasiswi untuk 

melakukan transaksi melalui online shopping dalamAmemenuhi 

kebutuhannya. (Sari, 2015)  

Adanya perubahan dalam penggunakan internet untuk pembelian. 

Menurut survei global yang dilakukan oleh Nielsen Online, pada tahun 2009 
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telah lebih dari 85% populasiAonline dunia telah menggunakan internet untuk 

pembelian. Di Indonesia, setengah dari pembeli online menggunakan 

Facebook (sebesar 50%) dan jejaring sosial Kaskus (sebesar 49,2%). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Kompas 5 Oktober 2012, menunjukkan bahwa 

pada tahun 2012 sebanyak 53,2% responden yang berbelanja secara 

onlineAadalah mereka yang pengeluarannya lebih dari Rp 2.000.000,00 per 

bulan. (Sari, 2015) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan pada tahun 

2012 mahasiswa memiliki minat untukAberbelanja online dengan angka 

sebesar 19,9%. UmumnyaAmahasiswa melakukan belanja online bukan 

didasarkan pada kebutuhan semata, melainkan demi kesenangan dan gaya 

hidup sehingga menyebabkan seseorang menjadi boros atau yang yang lebih 

dikenal dengan istilah perilaku konsumtif. (Sari, 2015) 

Sedangkan mengutip dari berita (www.cnnindonesia.com) terbit pada 

Minggu, tanggal 05 bulan Maret tahun 2017 menjelaskan pada tahun 2014, 

Tokopedia pernah merilis data yang menunjukkan 66.28 persen dari 5,3 juta 

barang yang terjual dibeli wanita. Menurut data statistik yang diperoleh, 

perilaku belanja online menunjukkan angka yang cukup tinggi, dimana jumlah 

pengunjung toko online di Indonesia dapat mencapai 73% per harinya dengan 

kriteria pengunjung perempuan sebesar 65% dan laki-laki sebesar 35%. Hal 

ini menunjukan bahwa belanja online mendapat perhatian yang besar oleh 

masyarakat, khususnya pada perempuan. Profesor Psikologi Karen Pinne dari 

Universitas Hertfordshire, Inggris, menemukan 79% wanita mengatakan 
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bahwa berbelanja dapat menghibur diri mereka. Dorongan kuat untuk 

berbelanja kemungkinan adalah suatu usaha untuk melawan emosi negatif 

yang diciptakan oleh perubahan hormon atau berasal dari keinginan bawah 

sadar untuk membuat diri mereka tampil lebih menarik. (Mustika & Astiti, 2017) 

Peneliti melakukan survey awal dengan kuesioner melalui media online 

yaitu google form pada 24 Mei 2018, pada mahasiswa Unika Soegijapranata, 

kuesioner tersebut telah diisi oleh 55 responden, 56,4 persen  perempuan dan 

43,6 persen persen laki-laki. Berdasarkan kuesioner tersebut, didapatkan data 

bahwa sebanyak 64,1 persen perempuan dan 35,9 persen laki-laki sering 

berbelanja di media online. Data yang didapatkan juga sebanyak 82,5 persen 

perempuan dan 17,5 persen laki-laki responden memberi alasan berbelanja di 

media online karena mudah. Sebanyak 17,9 persen perempuan dan 82,1 

persen laki-laki dalam sebulan berbelanja di online kurang dari 10 kali 

sedangkan 96,3 persen perempuan dan 3,7 persen laki-laki dalam sebulan 

berbelanja di online lebih dari 10 kali. Data yang diperoleh sebanyak 92 persen 

perempuan dan 8 persen laki-laki menyesal karena sering berbelanja. 

Berdasarkam hasil kuesioner, keuntungan yang dapat ketika berbelanja di 

media online yaitu hemat waktu, tidak perlu pergi ke toko dan variasi produk 

lebih banyak, sedangkan kerugian yang didapat ketika berbelanja di media 

online yaitu produk yang dibeli tidak sesuai gambar, boros, dan menjadi malas 

pergi keluar untuk membeli produk. Keuntungan yang didapat ketika 

berbelanja langsung atau tidak melalui media online yaitu dapat memilih 

barangnya secara langsung, dapat mencoba barangnya langsung, dan dapat 
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bertemu dengan teman, sedangkan kerugian berbelanja langsung atau tidak 

melalui media online yaitu capek karna harus pergi ke toko dan harus 

meluangkan waktu lebih lama untuk berbelanja. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif dibagi manjadi 

tiga yaitu faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor sosial. Faktor budaya terdiri 

dari budaya, sub-budaya dan kelas sosial; faktor pribadi terdiri dari usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep 

diri, serta gaya hidup dan nilai; faktor sosial terdiri dari kelompok referensi, 

keluarga, serta peran dan status (Kotler & Keller, 2002). Ketika seseorang 

mengalami konflik yang berhubungan dengan peran dan tuntutan tanggung 

jawab yang dirasa berat dapat membuat seseorang mudah mengalami stress 

(Siswanto, 2007).  

Mahasiswa; khususnya mahasiswa baru adalah kelompok yang 

mudah mengalami stres karena perubahan ke kehidupan pendidikan yang 

lebih tinggi. Mereka harus menyesuaikan kehidupannya yang jauh dari rumah, 

mempertahankan pencapaian akademik setinggi mungkin dan hidup di 

lingkungan sosial yang baru (Rakhmawati, Farida, & Nurhalimah, 2014) 

Stres merupakan bagian dari kehidupan mahasiswa dan dapat 

berdampak pada kemampuannya dalam beradaptasi di kehidupan 

perkuliahannya. Kehidupan perkuliahan dapat menjadi hal yang 

menyenangkan namun juga dapat menyebabkan stres bagi mahasiswa. 

Meskipun periode perkuliahan adalah hal menyenangkan namun status dan 

peran sebagai mahasiswa seringkali menjadi stressor tersendiri bagi 
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seseorang karena perkembangan aspek sosial dan kepribadian pada tahapan 

usia ini adalah menjadi mandiri secara sosial dan berambisi untuk berhasil. 

Stres akademik diartikan sebagai suatu keadaan individu yang mengalami 

tekanan akibat tuntutan akademik yang tinggi, yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan dan keberhasilan di perguruan tinggi (Suwartika, Nurdin, 

&Ruhmandi, 2014). 

Hasil penelitian menunjukkan beban akademik merupakan stressor 

akademik yang paling banyak dialami mahasiswa (91,7%). Beban akademik 

mahasiswa adalah kegiatan kegiatan nyata yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran di kelas seperti penugasan, ujian, kegiatan perkuliahan  

(Rakhmawati, Farida & Nurhalimah, 2004). 

Menurut hasil penelitian wanita mengalami stres yang lebih tingi dan 

lebih banyak reaksi fisiologis terhadap stres daripada pria, seperti berkeringat, 

gagap, dan mengalami sakit kepala karena stres (Misra & McKean, 2000). 

Wanita memiliki stres tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor biologis yang 

berbeda dengan pria (Siswanto, 2007). 

Mengutip dari berita (www. health.detik.com) terbit pada Rabu, 

16/06/2010 menjelaskan bahwa studi terbaru yang dilakukan di Amerika 

Serikat dapat membantu menjelaskan perbedaan antara cara laki-laki dan 

perempuan mengendalikan emosi. Studi ini memfokuskan pada hormon stres 

yang disebut corticotropinreleasing factor (CRF). CRF merupakan hormon 

yang membantu mengontrol reaksi tubuh terhadap stres. Selain itu, CRF juga 

dikenal memainkan peran dalam kondisi kejiwaan manusia. Dalam studi yang 
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telah dilaporkan dalam jurnal Molecular Psychiatry, diketahui bahwa sel-sel 

otak perempuan sangat senang dengan dosis CRF dibanding laki-laki. 

Hormon CRF lebih erat terikat pada protein stres sel-sel otak perempuan, 

sehingga membuatnya lebih sensitif terhadap dampak dari perubahan hormon 

tersebut. Sedangkan pada laki-laki, otak dapat mengurangi kadar protein, 

menghentikan hormon dari pengikatan dan mengurangi dampaknya terhadap 

otak. 

Dengan data yang menunjukan bahwa perempuan memiliki konsumsi 

berbelanja di media online lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan jenis kelamin 

perempuan lebih mudah mengalami stress dibandingkan laki-laki. Peneliti 

ingin mengetahui adanya hubungan stres akademik dengan perilaku 

konsumtif berbelanja di media online pada mahasiswa perempuan. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara stres akademik dengan perilaku konsumtif berbelanja di media online 

pada mahasiswa perempuan. 

1.03. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan dan lebih memperkaya penelitian-

penelitian di bidang Psikologi Konsumen mengenai perilaku konsumtif di 

kalangan mahasiswa perempuan berbelanja di media online dalam 

hubungannya dengan stres akademik 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengendalikan 

pada mahasiswi, terutama dalam kaitan dengan stress akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


