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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berbagai macam variasi produk kendaraan bermotor seperti mobil yang 

ditawarkan oleh produsen dapat mengakibatkan konsumen memiliki keinginan 

dalam mengonsumsi barang-barang secara berlebih. Konsumen dalam memiliki 

suatu barang, seperti kendaraan bermotor atau mobil dapat saja secara terus-

menerus akan membeli produk variasi untuk membuat mobilnya memiliki 

tampilan yang terbilang “keren” dibandingkan dengan mobil standar pada 

umumnya. Hal ini dilakukan konsumen untuk mencapai kepuasan atau 

kesenangan dalam memiliki mobil tersebut, dengan kata lain, mobil tidak sebatas 

pada fungsinya saja melainkan sudah merambah kepada suatu hobi dalam 

memodifikasinya. 

Pembelian yang berlebihan tersebut dapat mengarah pada suatu 

pemborosan atau sering disebut sebagai perilaku konsumtif. Sebelum 

mendefinisikan perilaku konsumtif, perlu diberikan terlebih dahulu definisi 

perilaku membeli. Assauri (2010, h.134) mengatakan bahwa perilaku konsumen 

atau perilaku membeli merupakan tindakan seseorang atau individu yang 

langsung menyangkut pencapaian dan penggunaan produk (barang atau jasa) 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan 

tersebut. Proses keputusan yang mendahului sebelum membeli dijelaskan oleh 

Kotler dan Keller (2009, h.184-190), sebagai tahap-tahap perilaku membeli, 

antara lain tahap pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan tahap perilaku pascapembelian. 
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Mengacu definisi perilaku membeli di atas, maka diketahui bahwa 

perilaku membeli dilakukan atas berbagai pertimbangan dan tahapan dalam 

memutuskan untuk membeli. Berbeda dengan perilaku konsumtif, Chita, David 

dan Pali (2015, h.298) mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai 

kecenderungan untuk mengonsumsi tiada batas, membeli sesuatu secara 

berlebihan, dan secara tidak terencana. Perilaku konsumtif ini tidak berdasarkan 

pada kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. Berdasarkan 

pendapat ini dapat diketahui bahwa perilaku konsumtif dilakukan tanpa rencana 

atau berbagai proses keputusan yang mendahuluinya. Berbeda dengan perilaku 

membeli yang didasari oleh berbagai tahap seperti pengenalan masalah, 

pencarian informasi tentang produk yang akan dibelinya, dan mengevaluasi atau 

menyeleksi berbagai alternatif informasi merek produk yang akan dibelinya nanti. 

Sebagaimana dikemukakan Fromm (dalam Meiyuntari & Suminar, 2015, 

h. 147) perilaku konsumtif adalah keinginan membeli yang terus meningkat untuk 

mendapatkan kepuasan akan kepemilikan. Veblen (dalam Meiyuntar & Suminar 

2015) menyatakan bahwa perilaku konsumtif mengacu pada perilaku konsumen 

yang membeli barang untuk menunjukan status sosial bukan untuk memenuhi 

kebutuhan yang sebenarnya. Hamilton (2005) mengambarkan perilaku konsumtif 

sebagai perilaku seorang konsumen untuk membeli barang atau jasa yang tidak 

terlalu dibutuhkan, di mana barang atau jasa tersebut bukanlah suatu kebutuhan 

yang mendesak. 

Fauziah (2013, h.56) memperjelas bahwa orang yang konsumtif dapat 

dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi dan kegunaan ketika membeli 

barang melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang 

tersebut. Dapat diartikan secara luas perilaku konsumtif merupakan perilaku 
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membeli secara berlebihan yang lebih mendahulukan keinginan dibandingkan 

kebutuhan, serta tidak lagi mempertimbangkan skala prioritas. Hal ini 

sependapat dengan Sipunga dan Muhammad (2014, h.63) yang menjelaskan 

bahwa perilaku konsumtif merupakan suatu dorongan dalam diri individu untuk 

mengonsumsi barang maupun jasa secara tidak terbatas, di mana individu 

tersebut lebih mementingkan faktor emosional daripada faktor rasional untuk 

meningkatkan keinginan daripada kebutuhan. 

Berkaitan dengan modifikasi mobil, tidak terlepas dari perilaku konsumtif. 

Menurut Nurtjahjanti dan Shaina (2016), perilaku konsumtif merupakan perilaku 

dalam membeli barang tanpa pertimbangan yang matang serta rasional dan 

bukan atas dasar kebutuhan yang mendesak. Perilaku konsumtif dalam 

modifikasi mobil merupakan salah satu perilaku konsumen yang dilakukan atas 

dasar keinginan tanpa mempertimbangkan secara rasional untuk melakukan 

perubahan penampilan pada mobilnya. 

Menurut Shaina dan Nurtjahjanti (2016, h.273), memodifikasi mobil 

merupakan kegiatan yang memandang unsur kepuasan. Hal ini dikarenakan 

penampilan mobil tersebut hanya dapat dirasakan oleh pemiliknya. Apabila 

individu tersebut belum merasa puas, maka biasanya modifikasi mobil akan terus 

dilakukan sampai individu tersebut merasa puas, sedangkan hal tersebut 

membutuhkan uang yang tidak sedikit. Berdasarkan pendapat ini maka dapat 

diperoleh gambaran bahwa dalam memodifikasi mobil dapat mengarah pada 

perilaku konsumtif. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa puas dalam hal 

memodifikasi, dan apabila belum dirasa puas, maka individu yang bersangkutan 

akan terus melakukan modifikasi meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit. 
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Di era kemajuan teknologi saat ini membuat segala sesuatunya menjadi 

mungkin, khususnya pada bidang transportasi. Tidak heran jika para produsen di 

bidang otomotif berlomba – lomba mendatangkan berbagai varian serta model 

dari berbagai merek mobil dengan fasilitas yang berbeda – beda. 

Beberapa waktu belakang ini kegiatan memodifikasi mobil banyak 

dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa modifikasi mobil dan 

menjadikan tampilan berbeda sepertinya telah banyak diminati, modifikasi sendiri 

tidak hanya diminati oleh kalangan remaja namun orang dewasa bahkan yang 

sudah memiliki keluarga ikut serta dalam menyalurkan hobi modifikasi tersebut. 

Modifikasi mobil ini mempunyai daya magnet bagi kalangan anggota club mobil, 

modifikasi mobil juga dapat diartikan sebagai perubahan bentuk standar menjadi 

bentuk yang sesuai seperti apa yang diinginkan, bisa berupa penambahan, 

pengurangan atau penggantian piranti mobil agar penampilan dan performa 

mobil semakin baik serta berbeda, namun untuk sebagian remaja memodifikasi 

mobil untuk menambah rasa kepercayaan diri sendiri dan menonjolkan 

kemampuan di dalam lingkungan club mobil yang diikuti. 

Modifikasi merupakan salah satu ciri khas dari para pemilik mobil, yang 

tentunya sangat beragam dengan berbagai macam bentuk dan hasil karya 

modifikasinya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memodifikasi mobil baik 

dengan harga yang termurah sampai yang termahal, biasanya bagi para remaja 

yang belum mendapatkan dukungan “dana” dari orang tua memulai memodifikasi 

mobilnya dengan memotong per (shock absorber) standar mobilnya karena 

modifikasi ini tidak memakan biaya yang banyak. Selanjutnya audio, seperti 

mengganti atau menambah beberapa bagian dari audio, seperti speaker, head 

unit, serta menambah subwoofer, power supplay. Namun bagi pecinta modifikasi 
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dalam bentuk mesin biasanya menambahkan beberapa part seperti penggantian 

busy, air filter, header dan muffler. Selain modifikasi tersebut, terdapat modifikasi 

body kit, gullwing, shaved door, sun roof, untuk menambah tampilan mobil agar 

menarik perhatian di lingkungannya. 

Setelah berbagai macam perubahan modifikasi tersebut terdapat unsur 

kepuasan tersendiri, terlebih pada individu yang mengikuti club mobil, di mana 

kegiatan modifikasi tersebut menambah kepercayaan diri serta dapat mengikuti 

trend yang dilakukan para anggota lainnya. Hal ini dikarenakan penampilan mobil 

merupakan penilaian yang hanya dapat dirasakan oleh pemiliknya, apabila 

dirasakan tidak puas, maka biasanya modifikasi mobil akan terus menerus 

dilakukan sampai dirasa puas dan membutuhkan uang tidak sedikit. 

Modifikasi adalah perubahan bentuk standar ke bentuk yang diinginkan 

(KBBI, h.256). Menurut Wagner (dalam Romas & Fitriani, 2014, h.17) perilaku 

konsumtif yang terjadi selain karena sifat dari individu itu sendiri ada pula 

pengaruh dari lingkungan seperti bujukan iklan, meniru teman, perilaku tersebut 

tidak realistis dan cenderung boros. Engel (dalam Abdullah & Chrisnawati, 2011, 

h. 5) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor perilaku konsumtif yaitu faktor 

internal seperti keperibadian dan konsep diri, keadaan ekonomi individu serta 

gaya hidup individu, selain faktor internal terdapat faktor eksternal dijelaskan 

seperti kebudayaan, kelas sosial, dan kelompok acuan. Hal tersebut dijelaskan 

bahwa lingkungan dalam kelompok dapat sebagai acuan yang sangat 

berpengaruh pada perilaku konsumtif. Berdasarkan hal ini, jika dikembangkan 

lagi dapat merujuk pada konformitas. 

Chaplin (2011, h. 105) menjelaskan bahwa konformitas sebagai suatu ciri 

pembawaan kepribadian yang cenderung membiarkan sikap dan pendapat orang 
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lain untuk menguasai dirinya, seperti dimana seorang individu yang 

konformitasnya tinggi akan mengikuti apa yang banyak dilakukan oleh teman – 

teman satu kelompoknya. 

Menurut Utami dan Silalahi (2013, h.96), saat individu masuk dalam suatu 

komunitas, maka kemungkinan besar individu tersebut akan cenderung konform 

atau mengikuti peraturan di dalam komunitas tersebut. Hal ini dilakukan bukan 

secara terpaksa, melainkan secara sukarela karena sudah merasa menjadi 

bagian dari komunitas itu sehingga self-esteem atau harga dirinya akan naik 

serta sense of belonging atau rasa memilikinya akan lebih tampak. Akan tetapi 

ada beberapa orang yang merasa meskipun tergabung dalam komunitas namun 

merasa tidak harus konform dengan komunitasnya, termasuk dalam hal aturan 

dan atributnya. 

Menurut Carpenter (dalam Handayani & Rozali, 2015, h.33) konformitas 

adalah kecenderungan untuk menyamakan atau berperilaku sama dengan suatu 

populasi. Pada suatu komunitas, anggota yang melakukan konformitas 

cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh anggota yang lain, seperti 

mengenakan pakaian dan aksesoris yang sama, bergaya bicara yang sama 

dengan anggota yang lain, hingga berperilaku merokok. Pengaruh dari teman 

satu club  pada modifikasi mobil dapat bervariasi, tergantung dari barang dan 

ketersediaan informasi produk bagi individu sendiri. Semakin sedikit informasi 

yang didapatkan terhadap produk tertentu semakin kuat pula pengaruh yang 

didapatkan dari satu club terhadap produk dan individu. Hal ini didukung dengan 

semakin kreatif yang memiliki hobi memodifikasi mobil dengan tujuan 

penampilan yang berbeda pada mobil yang lain. 
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Melihat bentuk serta gaya perubahan yang demikian beragam membuat 

individu mendapatkan kepuasan dan kesenanganya, namun terkadang individu 

tidak memperhatikan kenyamanan dari modifikasi tersebut. Meskipun modifikasi 

sedang menjadi mode, terdapat faktor keamanan juga diperhatikan agar 

kepuasan dalam memodifikasi dapat terjaga. Dengan kondisi yang ada dapat 

menunjukan bawa memodifikasi mobil hanya semata – mata untuk mengejar 

penampilan. 

Individu melakukan modifikasi hanya karena mengikuti tren atau untuk 

menyamakan bentuk dengan mobil pada anggota lain yang di anggap lebih 

bagus hasil modifikasinya. Menurut hasil dari wawancara terhadap tiga anggota 

(dengan inisial nama A, C & J) Toyota Kijang Club Indonesia (TKCI) pada bulan 

April 2018 di Kota Semarang, ditemukan bahwa perilaku konsumtif modifikasi 

tidak jauh dari perilaku di dalam lingkungan sosialnya. Perilaku tersebut seperti 

membeli velg baru dengan merek yang mahal (padahal velg yang lama masih 

bagus), mengganti warna cat mobilnya dengan kualitas yang bagus (padahal cat 

yang lama belum rusak atau busam, dan tidak terdapat banyak goresan di body 

mobil). Selain itu, peilaku konsumtif ditunjukkan dengan adanya mengganti atau 

menambah beberapa bagian dari audio, seperti speaker, head unit, serta 

menambah subwoofer, dan power supplay. Selain modifikasi tersebut, terdapat 

modifikasi body kit, gullwing, shaved door, sun roof, untuk menambah tampilan 

mobil agar menarik perhatian di lingkungannya. 

Perilaku konsumtif yang dilakukan mengakibatkan dampak pada individu 

yang bersangkutan, seperti menjadi tidak rasional dalam membeli barang, 

cenderung boros dalam menggunakan uangnya, dan cenderung berlebihan 
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dalam mengonsumsi suatu barang tanpa didasari oleh adanya kebutuhan 

(melainkan karena keinginan, kesenangan atau kepuasan hati). 

Perilaku konsumtif sebenarnya tidak terlalu bermasalah sepanjang tidak 

ada pihak yang dirugikan. Namun jika ada yang dirugikan, maka perilaku 

konsumtif tersebut menjadi sesuatu yang sebaiknya dihindari karena akan 

menimbulkan dampak atau permasalahan. Seperti yang didapati pada beberapa 

subjek (peneliti menerima laporan dari teman – teman), bahwa ada salah 

seorang anggota TKCI yang meminjam uang lalu hasil pinjaman tersebut 

digunakan untuk memodifikasi mobilnya, setelah dipinjami uang dan saat akan 

ditagih tidak bisa dihubungi dan hal itu dialami oleh beberapa orang yang 

mengaku telah dipinjam uangnya oleh oknum tersebut, sedangkan hal itu 

berbarengan dengan oknum ini posting atau update di media sosial bahwa yang 

bersangkutan membeli velg baru dan mengganti warna cat mobilnya serta 

didapatnya informasi dari salah satu anggota TKCI yang menyatakan bahwa 

adanya beberapa anggota TKCI yang suka meminjam uang untuk memodifikasi 

mobilnya supaya bisa terlihat serasi atau setara dengan anggota TKCI yang lain 

yang sudah memodifikasi mobilnya seperti mengganti warna mobil serta 

mengganti velgnya karena biaya mengganti cat mobil dan velg tidak murah 

apalagi anggota yang meminjam uang ini membeli velg original yang mana 

harganya mencapai sepuluh juta rupiah bahkan lebih dan ganti warna cat mobil 

sendiri berkisar lima belas juta rupiah hanya agar bisa terkenal  dan 

mengimbangi teman – teman yang lebih dahulu bisa membeli velg dan mengecat 

mobilnya dengan uang sendiri. 

Adanya persaingan yang tinggi diantara anggota TKCI dikarenakan 

semakin banyak modifikasi yang di aplikasikan di mobil kijang semakin tinggi 
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rasa bangga yang didapatkan serta bukan tidak mungkin pelaku modifikasi 

menjadi terkenal dan akhirnya mempunyai banyak teman sehingga kegiatan 

modifikasi terus dilakukan dengan tujuan tampilan mobilnya mengalahkan 

anggota lainnya. Hal inilah yang memicu perilaku konsumtif anggota TKCI 

menjadi tinggi dalam memodifikasi mobilnya.  

Perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil dikarenakan kebutuhan 

emosional, tren yang berkembang dan gengsi dalam lingkungan sosialnya, 

bukan karena kebutuhan pokok tetapi untuk tren dan sebagai status sosial. 

Selain itu karena adanya tuntutan dari anggota komunitas untuk memodifikasi 

mobilnya. Tuntutan akan memodifikasi mobil meski tidak selalu disertai paksaan, 

tetapi membuat para anggota untuk mengikuti (konform) dengan tuntutan 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif pada subjek dipengaruhi 

oleh konformitas. Seperti hasil penelitian yang telah ditemukan Artledia (dalam 

Haryani dan Herwanto, 2015, h.9), bahwa salah satu faktor psikologis yang 

berperan dalam pembentukan perilaku konsumtif adalah tingkat konformitas. 

Semakin konform subjek terhadap kelompoknya, maka semakin mudah 

terpengaruh berperilaku konsumtif. 

Menurut King (2010, h.203), konformitas adalah perubahan dalam 

perilaku seseorang untuk menyelaraskan lebih dekat dengan standar kelompok. 

Baron dan Byrne (2005, h.53) mengatakan bahwa konformitas adalah suatu jenis 

pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar 

sesuai dengan norma sosial yang ada. 

Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan agar selaras 

dengan orang lain (Myers, 2012, h.252). Sarwono dan Meinarno (2009, h.106) 
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mengatakan bahwa konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana 

individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. 

Urgensi dari penelitian ini adalah agar individu dapat memahami pola 

perilaku konsumtif yang lebih rasional sehingga anggota TKCI dapat membeli 

barang sesuai kebutuhan yang logis. Dengan kata lain dapat dikembangkan pola 

perilaku membeli yang sehat. 

Berdasarkan beberapa temuan yang telah peneliti paparkan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “apakah ada hubungan 

antara konformitas dengan perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil pada 

anggota komunitas Toyota Kijang Club Indonesia yang berada di Semarang?” 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konformitas 

dengan perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil pada anggota komunitas 

Toyota Kijang Club Indonesia di Semarang. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penelitian 

ilmu psikologi khususnya pada bidang psikologi industri. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada individu 

yang melakukan perilaku konsumtif modifikasi mobil ditinjau dari konformitas 

khususnya pada komunitas Toyota Kijang Club Indonesia di Semarang, agar 

individu tersebut dapat menekan atau mengurangi perilaku konsumtifnya. 
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