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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu tentu memiliki kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, 

dan papan. Kebutuhan – kebutuhan itu sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan 

hidup, maka dari itu seseorang bekerja keras demi mendapatkan penghasilan 

agar dapat memenuhi kebutuhannya. Perencanaan – perencanaan dalam 

mengatur keuangan dalam membeli barang tentu sangat dibutuhkan dalam  

membelanjakan barang – barang. Menurut Sunastiko, Frieda, dan Putra (2013) 

zaman sekarang, individu cenderung mengonsumsi barang yang tidak sesuai 

dengan kebutuhannya dan hanya berdasarkan keinginannya yang bisa disebut 

dengan perilaku konsumtif. 

Menurut Lubis (dalam Adiputra dan Moningka, 2012) perilaku konsumtif 

adalah suatu bentuk perilaku yang sudah tidak memiliki pertimbangan secara 

rasional, melainkan karena adanya motif keinginan yang terbilang sudah tidak 

rasional lagi. Perilaku konsumtif ini sudah menjadi style seseorang dalam 

membeli barang yang bukan berdasarkan kebutuhannya tetapi berdasarkan 

keinginannya.  

Sarwono (dalam Hasibuan, 2010) menambahkan bahwa perilaku 

konsumtif biasanya lebih dipengaruhi oleh adanya faktor emosi, dikarenakan 

pertimbangan yang dibuat oleh konsumen dalam membeli barang lebih 

ditekankan pada status sosial, trend, dan adanya kemudahan dari pada harus 

mempertimbangkan secara ekonomi.  
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Pernyataan lain mengenai perilaku konsumtif diperkuat oleh Sumartono 

(dalam Adiputra dan Clara, 2012) seseorang yang memiliki perilaku konsumtif 

yang tinggi, akan menggunakan produk sesuai dengan persepsi dari 

lingkungannya, apabila sedang ada trend fashion yang sedang muncul di masa 

sekarang seseorang yang senang berperilaku konsumtif langsung mengikuti 

trend fashion yang ada. Hal tersebut dilakukan agar seseorang memiliki 

penampilan yang menarik dengan membeli produk – produk fashion seperti 

pakaian, make-up, dan aksesoris lainnya yang tentunya dirasa dapat membuat 

penampilan fisik seseorang menjadi menarik. 

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan 

informasi dari tiga partisipan yang dipilih secara acak. Berikut adalah pernyataan 

subjek pertama berinisial M yang berusia 22 tahun. 

“ya memang aku suka sih membeli barang – barang, seringnya laper 
mata kalau ke mall lihat barang baru ya beli tanpa mikir nanti kepake apa 
enggak. Terpenting punya barangnya dulu.” M - 22 tahun. 
 

Perilaku konsumtif yang diperlihatkan oleh partisipan M adalah seringnya 

membeli barang tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu dan tidak 

mempertimbangkan baik – baik apakah barang yang akan dibelinya akan 

berguna atau tidak. Bagi partisipan M yang terpenting adalah memiliki barang – 

barang tersebut tanpa tahu kelak akan terpakai atau tidak.  

Partisipan kedua yang berinisial A dan berusia 21 tahun turut 

menyampaikan bahwa partisipan A juga memiliki perilaku konsumtif berikut 

adalah ungkapan partisipan A.   

“aku suka beli – beli barang tanpa memikirkan kegunaannya nanti, yang 
terpenting apa yang lagi trend aku harus punya barang itu” A - 21 tahun. 
Keterangan subjek A hampir serupa dengan partisipan M bahwa 

partisipan A juga memiliki perilaku konsumtif dalam membeli barang. Hal 
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tersebut ditunjukkan dari perilakunya dalam membeli barang tanpa memikirkan 

kegunaan barang tersebut.  

Partisipan yang berinisial S dan berusia 21 tahun juga mengutarakan 

pendapat mengenai perilaku konsumtif yang dimilikinya, berikut pengakuan dari 

partisipan ketiga. 

“kalau aku dalam masalah beli barang aku suka kok, ya kadang – kadang 
kalau sudah beli barang sampe lupa sebetulnya barang yang aku beli ini 
akan kepake apa enggak ya terpenting aku punya dulu aja jadi aman 
kalau teman – teman kuliah sudah punya aku juga sudah punya” S - 21 
tahun. 
 

Perilaku konsumtif yang dilakukan oleh subjek S tidak jauh berbeda 

dengan kedua subjek lainnya. Subjek S juga suka dalam membeli barang yang 

sebetulnya barang yang ia beli apakah terpakai atau tidak, tetapi prinsip dari 

subjek S ini ialah yang terpenting memiliki barang tersebut agar kelak ketika 

teman – teman kuliahnya memiliki subjek S akan merasa aman karena ia juga 

sudah memiliki barang tersebut.  

Berbagai macam barang yang banyak dibeli partisipan khususnya pada 

wanita seperti, make up, baju, dan akesoris lainnya. Berikut penjelasan dari 

partisipan pertama yang berinisial M. 

“Biasanya barang yang paling membuat aku jadi boros itu ya make up 
sih, soalnya menurutku make-up itu segalanya buat aku. Kalau ada 
keluaran terbaru ya aku langsung segera harus beli make up tersebut 
padahal make up yang sebelumnya masih sih, cuman kalau belum kebeli 
takutnya kehabisan. Seringkali justru make upnya hanya nganggur aja di 
meja” M - 22 tahun. 
 

Partisipan M lebih sering membeli kosmetik karena kosmetik adalah 

segalanya bagi diri partisipan. Perilaku konsumtif yang muncul adalah partisipan 

M selalu mengikuti produk terbaru dan langsung membelinya tanpa pikir panjang, 

bahkan seringkali barang (dalam hal ini make up) yang dibeli partisipan M 

sebelumnya tidak digunakan sampai habis.  
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Barang yang dibeli oleh partisipan juga tidak jauh berbeda dengan barang 

yang dibeli oleh partisipan M saat berperilaku konsumtif. Berikut deskripsi lebih 

lanjut yang diutarakan partisipan A. 

“barang yang paling sering aku incar paling kayak baju, celana, dan yang 
ndak kalah penting ya make up paling. Menurut ku ketika baju dan celana ku 
sudah  keren tapi make upnya biasa aja kan kurang keliatan lengkap kan ya, 
apalagi teman – teman kampus juga banyak yang keren – keren dari baju 
dan make upnya jadinya aku ya harus bisa menyesuaikan. Maka dari itu aku 
juga paling sering beli make up sampai numpuk di kamar dan banyak yang 
belum terpakai” A - 21 tahun. 

 

Subjek A menyatakan bahwa ia gemar dalam membeli baju, celana, dan 

juga make up. Menurut partisipan A, dirinya tidak akan terlihat sempurna jika 

hanya baju dan celana saja yang baru dan menawan, tetapi juga ada faktor lain 

seperti make up yang digunakan. Seringkali, barang yang dibeli partisipan A 

dibiarkan begitu saja. Faktor lain yang dijelaskan oleh partisipan A adalah 

lingkungan tempat kuliahnya yang  banyak menggunakan baju dan make up 

yang nampak cantik. Hal itu yang mendorong juga untuk subjek A lebih 

berperilaku konsumtif untuk membeli make up, baju, dan aksesoris lain yang 

menunjang penampilannya. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh partisipan ketiga, berikut 

keterangan dari partisipan S. 

“ya kalau masalah beli barang apa, ya aku paling senang beli baju sih kalau 
make up juga suka, tapi paling suka koleksi baju aku itu yang pertama yang 
kedua aku suka koleksi make up juga sih agar kalau di kampus atau kalau 
pergi ke mana terlihat ok.” S – 21 tahun 

 

Subjek S sering membeli baju kemudian make up. Manurut pernyataan 

subjek S, ia lebih tertarik untuk mengoleksi baju sebagai prioritas utamanya, 

untuk make up subjek S juga suka mengoleksi tetapi hal itu dijadikan prioritas 

kedua. Faktor yang dijelaskan adalah karena agar sewaktu subjek S sedang 

berada di kampus atau sedang bepergian ia selalu terlihat menarik.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek dapat dilihat bahwa 

wanita dewasa awal juga suka dalam berperilaku konsumtif. Perilaku tersebut 

terlihat dari banyaknya barang – barang tertentu yang mereka beli, entah 

nantinya akan terpakai atau tidak. Menurut penjelasan dari ketiga partisipan 

terlihat bahwa faktor dalam membeli barang cenderung didasari oleh perasaan 

ingin dipandang menarik dan dapat diterima di lingkungan. 

Hasil wawancara tersebut selaras dengan pernyataan Hidayah (2015) 

bahwa produk yang digandrungi oleh banyak individu, terlebih pada wanita 

dewasa awal ini yaitu produk fashion seperti pakaian, make-up, aksesoris, 

sepatu, dan lain sebagainya. Para wanita dewasa awal pun cenderung dapat 

menghabiskan uangnya dengan membeli produk – produk fashion ini. Serupa 

dengan pendapat Yuwanto (2015) masyarakat Indonesia tergolong konsumtif, 

disebabkan ketika sudah mempunyai barang – barang yang masih dapat 

digunakan, tetapi tetap ingin memiliki barang lainnya. Pada dasarnya motifnya 

adalah hanya mengikuti trend atau perkembangan terbaru. 

 Lina dan Rosyid (dalam Julitasari, 2017) memaparkan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi seorang untuk berperilaku secara konsumtif yaitu: 

motivasi dan harga diri, pengamatan dan proses belajar, konsep diri. Terdapat 

bagian dari konsep diri yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu body image. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah (2018) yang telah melakukan penelitian 

bertajuk “hubungan antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif membeli produk 

make-up pada wanita karir”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif, yang mana 

semakin rendah citra tubuh maka perilaku konsumtif akan semakin tinggi pada 

wanita karir di CIMB Niaga, Semarang.  
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Utami (2014) turut berpendapat mengenai penelitiannya yang bertajuk 

“hubungan antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif kosmetik make-up 

wajah pada mahasiswi”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara citra tubuh dengan perilaku konsumtif, yang mana 

semakin rendah citra tubuh akan semakin tinggi perilaku konsumtif pada 

mahasiswi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2014) mengungkapkan bahwa 

salah satu faktor penyebab seseorang berperilaku konsumtif dalam membeli 

barang adalah body image. Body image menurut Cash dan Pruzinsky (dalam 

Safitri dan Irawan, 2014) adalah persepsi yang dimiliki oleh seseorang mengenai 

tubuhnya berupa penilaian positif dan negatif. Menurut Utami (2014) pandangan 

yang tergambar dalam diri seseorang akan menjadikan suatu image. Body image 

masing-masing individu yang didasarkan pada konsep penampilan ideal pun 

turut berbeda. 

Mathes dan Khan (dalam Hurlock, 2011) berpendapat bahwa di dalam 

suatu interaksi sosial, penampilan fisik yang baik akan menguntungkan dan 

dapat menghasilkan hal – hal yang menyenangkan, salah satunya adalah 

mudahnya dalam pertemanan. Seseorang yang menarik tentu akan lebih mudah 

diterima di dalam pergaulan dan mendapatkan pandangan yang positif dari 

penampilannya yang menarik. Hurlock (2011) turut memperkuat pernyataan dari 

Mathes dan Khan bahwa seringkali individu memiliki perasaan tidak puas dengan 

kondisi fisik yang dimilikinya, sehingga hal tersebut menumbuhkan minat mereka 

terhadap kecantikan, diet, dan olahraga.  

Kebutuhan dari wanita dewasa awal sendiri untuk memiliki penampilan 

yang menarik tidak terlepas dari adanya perilaku konsumtif untuk membuat 
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dirinya tampil semenarik mungkin. Individu akan mendapatkan banyak barang 

dengan membeli, agar penampilannya dapat menjadi seperti yang diinginkan, 

sehingga barang seperti baju atau make up yang digunakan cenderung mampu 

meningkatkan body image-nya menjadi lebih positif.  

Apabila kegiatan membeli ini tidak dikontrol dengan baik dan tidak melalui 

berbagai macam perencanaan, maka dikhawatirkan individu tersebut akan 

melakukan pembelian barang secara konsumtif yang tentu membawa dampak 

negatif seperti keuangan menjadi tidak terkontrol, kehilangan kesempatan untuk 

menabung, pemborosan, dan mendorong seseorang untuk mendapatkan uang 

dengan cara apapun demi memenuhi kebiasaannya yang konsumtif (Hidayah, 

2015). Maka dari itu, peneliti ingin melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai 

hubungan antara body image dengan perilaku konsumtif pada wanita dewasa 

awal. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diselenggarakan guna menguji secara empirik adanya 

hubungan antara body image dengan perilaku konsumtif pada wanita dewasa 

awal. 

1.03. Manfaat Penelitian  

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberi pemahaman perihal manfaat, wawasan, dan 

ilmu pengetahuan bidang psikologi konsumen yang berkaitan dengan perilaku 

konsumtif dan psikologi perkembangan yang berkaitan dengan body image. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini ingin memberikan informasi, gambaran, dan pengetahuan 

bagi masyarakat mengenai hubungan body image dengan perilaku konsumtif 
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pada wanita dewasa awal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi refrensi 

bagi peneliti lainnya yang akan memperdalam wawasan mengenai fenomena 

body image dan perilaku konsumtif. 


