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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa merupakan para pemuda remaja yang usianya sudah 

mulai memasuki pada tahap dewasa awal. Seorang mahasiswa 

sebaiknya mengisi waktu dengan menambah pengetahuan, keahlian, 

serta mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan bermanfaat sehingga 

memiliki orientasi ke masa depan sebagai seorang manusia yang 

bermanfaat. Akan tetapi dengan perkembangan zaman saat ini kehidupan 

di kampus telah membentuk gaya hidup yang menjadi khas atau unik di 

kalangan mahasiswa, selain itu juga berdampak pada perubahan budaya 

sosial yang tinggi yang membuat tiap individu mempertahankan polanya 

dalam berkonsumtif. Seperti penelitian yang dilakukan di Istanbul bahwa 

41,2% perilaku konsumtif tertinggi adalah kelompok mahasiswa, 

dibandingkan dengan pekerja yaitu 33,2% dan ibu rumah tangga yaitu 

13% (Kirgiz, 2014)  

Kampus seharusnya menjadi sarana untuk mencari ilmu dan 

pengetahuan terkadang juga dijadikan tempat unuk ajang berlomba-

lomba memamerkan apa yang dimiliki. Mahasiswa lebih mementingkan 

uang sakunya untuk membeli barang bermerk dibandingkan membeli 

barang keperluan kuliah seperti buku pendukung perkuliahan yang lebih 

penting. Mahasiswa yang membutuhkan pengakuan dari  lingkungan 

sosial cenderung mengikuti lingkungannya terlebih dari kelompok teman 

sebaya. 
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Perkembangan fashion, model busana, rancangan pakaian, gaya 

kostum dan lain-lain pada zaman sekarang sudah sampai dititik yang 

mengesankan. Bisa dilihat dengan begitu maraknya yang menjual dan 

mengiklankan macam-macam gaya fashion. Tak ketinggalan juga banyak 

toko-toko yang memajang display gaya-gaya fashion yang begitu variatif. 

Menurut Idi Subandy (Fakhrunnisa, 2016) pakaian adalah perlambang 

jiwa. Pakaian tak bisa di pisahkan dari perkembangan sejarah kehidupan 

dan budaya manusia. Terutama mahasiswi anak muda jaman sekarang. 

Dilansir dari www.brilio.net bukan halangan utama untuk mahasiswa 

berhemat dalam memikirkan penampilan. Terlebih pakaian sendiri bisa 

mereka gunakan kapanpun untuk membuat penampilan mereka lebih 

baik.  

Ada perbedaan antara pria dan wanita dalam berbelanja. Para 

pria kurang berminat untuk berbelanja dibandingkan wanita. Para wanita 

lebih tertarik berbelanja karena dunia mode, mementingkan status sosial 

dari lingkungan, dan kurang tertarik pada hal-hal yang teknis dari barang 

yang akan dibelinya. Walau tidak mutlak menjadikan wanita sebagai satu-

satunya pihak yang rentan konsumerisme, namun pada sebuah penelitian 

marketing, Brand Marketing Institute (BMI) Research mengungkapkan 

bahwa kaum hawa menempati persentase terbesar dikutip dari 

www.liputan6.com. Selain itu, ada pendapat lain bahwa wanita dalam hal 

kegiatan berbelanja cenderung seringkali bersikap irasional sebab 

pembelian tidak lagi didasarkan karena kebutuhan, melainkan sudah 

pada keinginan. Karena hal tersebut, maka menyebabkan terjadinya 

perilaku konsumtif. 

https://www.brilio.net/serius/gaya-mahasiswa-jogja-beli-barang-branded-hingga-liburan-luar-kota-180410a.html
http://www.liputan6.com/
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Perilaku konsumtif menurut Ancok (Sipunga & Muhammad, 2014) 

adalah suatu dorongan dalam diri individu untuk melakukan konsumsi 

tiada batas serta lebih mementingkan faktor emosional daripada faktor 

rasional dengan kata lain mementingkan keinginan daripada 

kebutuhannya. Seringkali perilaku konsumtif dilakukan secara berlebihan 

untuk memperoleh kesenangan orang tersebut meskipun sebenarnya 

kesenangan itu hanya semu (Aprilia & Hartoyo, 2013). Keberadaan 

perilaku konsumtif pada mahasiswa sudah banyak terjadi. Mahasiswa 

yang merupakan bagian dari remaja sering berperilaku konsumtif karena 

pada usianya berada dalam tahap perkembangan remaja, yang biasanya 

mempunyai keinginan membeli yang tinggi (Monks, 2006). 

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap tiga mahasiswi Unika 

Soegijapranata Semarang, terlihat mahasiswi tersebut membelanjakan 

uangnya dengan membeli pakaian dengan jumlah lebih dari dua dalam 

sebulan. Mereka mengatakan: 

“biasanya sih kalau aku punya uang milih buat beli baju sih. 
Soalnya biar bisa gonta-ganti buat kuliah, buat main gitu. Sebulan itu 
usahakan beli baju walaupun aku sadar baju aku juga udah banyak 
soalnya biar nggak boring itu-itu aja. Seringnya juga beli di mall, apalagi 
kalau pas jalan ada yang aku suka terus pas di aku ya beli langsung biar 
ga kepikiran sampai rumah hehe”. (wawancara pribadi dengan FY) 
 
Kemudian ada juga yang menyatakan: 

“kalau sekarang ini aku lagi suka beli-beli baju gitu di mall, di 
online shop gitu. Soalnya model baju sekarang lebih bagus-bagus gitu 
suka aja ikutin trend sekarang. Walaupun kadang ada yang nggak cocok 
di aku tapi alhamdulillah banyak cocoknya makanya sering sekali beli 
langsung banyak saking gemesnya kalau liat baju-baju lucu, bagus gitu. 
Tentunya juga kalau baju yang aku beli bermerk tambah pede juga waktu 
pakai”. (wawancara pribadi dengan EB) 
 
Selain itu, ada juga yang menyatakan: 

“sebagai cewek ya pastinya suka banget beli baju. Lebih sering 
sih beli online shop dan gonta-ganti ga itu melulu online shopnya. Aku 
nggak masalah sih bermerk atau enggak asalkan bajunya seperti yang 
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aku inginkan. Sebulan aku bisa beli baju dua sampai tiga kali bahkan 
lebih ya kalau pas lagi lihat-lihat ada yang cocok langsung beli walaupun 
kadang udah punya tapi aku suka sih tetep beli. Apalagi aku kalau udah 
suka sama barang itu walaupun uangku lagi mepet gimana pun caranya 
aku harus bisa dapetin barang itu gitu”. (wawancara pribadi dengan AS) 

 
Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan, mereka sebagai 

mahasiswi menganggap bahwa pakaian itu penting untuk mereka seperti 

untuk bermain, untuk kuliah dan lain sebagainya agar tidak 

membosankan jika pakaian yang dikenakan hanya itu-itu saja. Dengan 

adanya model pakaian jaman sekarang yang semakin beraneka ragam 

membuat mereka ingin membelinya karena disamping itu agar bisa 

mengikuti trend. Tidak peduli pakaian tersebut murah atau mahal asalkan 

model pakaian tersebut seperti apa yang mereka inginkan. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa individu dalam melakukan suatu 

tindakan sebaiknya sudah memiliki rencana terlebih dahulu, karena hal 

tersebut lama-kelamaan dapat menjadikan gaya hidup mahasiswa yang 

semakin tinggi. Perubahan gaya hidup mahasiswa juga berkaitan erat 

dengan perkembangan zaman serta tekonologi dan canggih akan 

menciptakan perkembangan dan penerapan gaya hidup seperti gaya 

berbicara, gaya berbahasa, gaya berpakaian, maupun gaya hidup 

konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. 

Gaya hidup dapat mencerminkan pribadi keseluruhan yang 

berinteraksi dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa gaya hidup 

adalah pola hidup seorang manusia yang dinyatakan dalam bentuk 

kegiatan, minat, dan pendapatannya dalam membelanjakan uang dengan 

cara mengalokasikan waktu. Seperti pola konsumtif yang terjadi di 

kalangan mahasiswa kebanyakan. Perubahan gaya hidup mahasiswa 
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selain konsumtif terhadap produk branded, juga seringnya ngemall, jalan-

jalan (hangout), atau nongkrong di Coffe Shop. 

Gaya hidup menurut Kotler P. (2002) adalah pola hidup seseorang 

di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Dapat 

diketahui ada berbagai macam gaya hidup yang berkembang di 

masyarakat sekarang misalnya gaya hidup hedonis, metropolis, gaya 

hidup global dan gaya hidup lain sebagainya. Gaya hidup yang umumnya 

sering ditemukan yaitu gaya hidup hedonis. Hakikat hedonisme adalah 

prinsip dalam memenuhi kebutuhan material dan keinginan pribadi, 

sehingga mendatangkan kesenangan dan kenikmatan bagi individu 

dalam memenuhi kebutuhannya, didorong oleh keinginan pribadi agar 

mendapat kenikmatan serta kesenangan. Belanja hedonik yang dianggap 

menimbulkan kegembiraan di konsumen lebih dominan di kalangan 

konsumen wanita dibandingkan dengan laki-laki (Kirgiz, 2014) 

Gaya hidup diekspresikan melalui apa yang dikenakan seseorang, 

apa yang dikonsumsi serta bagaimana seseorang tersebut bersikap dan 

berhadapan dengan orang lain. Seseorang yang hidup di lingkungan 

dalam masyarakat modern seperti saat ini akan menggunakan gagasan 

tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakan dirinya sendiri. 

Dilansir dari www.brilio.net tak sedikit mahasiswa yang memiliki 

kehidupan yang berkecukupan dan gaya sosial yang tinggi ditunjukkan 

dengan beberapa gaya fashion yang dikenakannya saat kuliah, maupun 

barang branded yang harganya tidak murah.  

Penelitian perilaku konsumtif juga dilakukan Nesa Lydia Patricia 

dan Sri Handayani (2014) dari Universitas Esa Unggul Jakarta meneliti 

https://www.brilio.net/serius/gaya-mahasiswa-jogja-beli-barang-branded-hingga-liburan-luar-kota-180410a.html
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dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku 

Konsumtif Pada Pramugari Maskapai Penerbangan X”. Pada penelitian ini 

ada pengaruh positif gaya hidup hedonis secara signifikan terhadap 

perilaku konsumtif pada Pramugari Maskapai Penerbangan “X”. Hal ini 

mengandung arti bahwa semakin tinggi gaya hidup hedonis maka 

semakin tinggi pula perilaku konsumtif pada Pramugari Maskapai 

Penerbangan “X”. 

Begitu juga penelitian pada Pulyadi Hariono (2015) meneliti 

dengan judul “Hubungan Gaya Hidup dan Konformitas Dengan Perilaku 

Konsumtif Pada Remaja”. Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan 

positif antara gaya hidup dengan perilaku konsumtif yang artinya semakin 

tinggi gaya hidupnya maka akan semakin tinggi perilaku konsumtifnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik dan 

melakukan penelitian yang berjudul “Perilaku Konsumtif Dalam Membeli 

Pakaian Pada Mahasiswi Ditinjau Dari Gaya Hidup Hedonis”, untuk 

mengetahui apakah ada hubungan positif antara gaya hidup hedonis 

dengan perilaku konsumtif dalam membeli pakaian pada mahasiswi. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara gaya 

hidup hedonis dengan perilaku konsumtif pada mahasiswi dalam membeli 

pakaian. 
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1.03. Manfaat Penilitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu psikologi terutama psikologi konsumen. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang 

informatif mengenai perilaku konsumtif pada mahasiswi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


