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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Fenomena perilaku ekonomi remaja sekarang umumnya dipengaruhi perilaku 

konsumtif, yaitu perilaku yang cenderung membutuhkan uang lebih banyak karena 

bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok namun lebih kepada untuk 

pemenuhan keinginan seseorang (Ristiana, 2016). Perilaku konsumtif masyarakat 

modern lebih kepada emosional motif, konsumsi digunakan sebagai sarana untuk 

membentuk identitas diri yang pada akhirnya membentuk suatu gaya hidup 

(Risnawati, Mintarti, & Wardoyo, 2018).  

Menurut Peter dan Olson (dalam Risnawati, Mintarti, & Wardoyo, 2018) proses 

pembentukan perilaku konsumsi yang rasional dalam diri seseorang merupakan 

fungsi dari potensi-potensi yang terlibat (kognisi, afeksi, dan psikomotor) dalam hal 

interaksi dengan lingkungan sosial (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan 

hal tersebut berlangsung seterusnya. Proses tersebut menunjukkan adanya kaitan 

antara pikiran, perasaan dan tindakan seseorang. Dalam hal ini yang dimaksudkan 

adalah dari akal membentuk pola pikir, dari fisik terbentuklah perilaku, cara berpikir 

menjadi visi, dan cara berperilaku akan menjadi karakter yang akan tertanam dalam 

diri orang tersebut. Bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan menimbulkan 

kebiasaan yang menjadi gaya hidup seseorang.  

Mowen dan Minor (2002) menjelaskan bahwa gaya hidup didefinisikan secara 

sederhana sebagai “bagaimana seseorang hidup”. Gaya hidup menunjukan 

bagaimana individu tersebut menjalani hidupnya dalam kehidupan sehari-hari dan 
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juga salah satunya untuk membelanjakan uangnya. Jika seseorang memiliki 

kecenderungan untuk selalu membelanjakan uangnya dapat dikenal dengan istilah 

shopaholic (Hartney, 2020). Sebenarnya, perilaku berbelanja ini adalah hal yang 

dapat diterima secara sosial, tetapi dapat dikatakan juga bahwa perilaku ini juga dapat 

menciptakan masalah serius bagi kehidupan seseorang jika dilakukan secara 

berlebihan. 

Shopaholic sendiri berasal dari kata shop yang artinya belanja dan aholic yang 

memiliki arti suatu ketergantungan yang disadari atau tidak. Shopaholic diartikan 

sebagai seseorang yang tidak mampu untuk menahan keinginannya untuk terus 

menerus berbelanja dengan mjenghabiskan uang maupun waktu untuk barang yang 

tidak selalu dibutuhkan atau bukan kebutuhan utamanya melainkan hanya untuk 

memenuhi keinginannya (Anugrahati, 2014).  

Perilaku konsumtif dengan konsumerisme, sehubungan dengan hal tersebut 

konsumerisme sendiri adalah lebih menekankan pada sebuah paham atau ideologi 

(Rachel, & Rangkuty, 2020). Konsumtif itu sendiri dipahami sebagai perilaku yang 

berlebihan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dan lebih mendahulukan 

keinginan daripada kebutuhan (Novianti, 2014). Konsumtif sendiri lebih menekankan 

pada keinginan untuk mengkonsumsi barang secara berlebihan, dan komsumerisme  

lebih mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. 

Konsumerisme menekankan pada paham untuk hidup secara konsumtif (gaya hidup). 

Perilaku konsumtif pada saat modern ini menjelma menjadi tren shopaholic 

(Braindilog Sosiologi Indonesia,2017).  



  3 

 

 

Pada umumnya mahasiswi belum memiliki kemampuan untuk melakukan 

kegiatan berbelanja secara berlebihan, karena hidupnya masih bergantung dengan 

orang tua mereka (masih menerima uang saku dari orang tua, belum memiliki 

pemasukan pribadi). Fenomena yang tampak pada zaman modern ini menunjukan 

sebaliknya. Mahasiswi memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan berbelanja untuk 

memenuhi keinginan dan kesenangannya secara pribadi. Tidak semua mahasiswi 

dapat dikatakan masih bergantung dengan orang tua mereka, karena pada 

kenyataannya ada mahasiswi yang sudah memiliki pemasukan pribadi dan sudah 

dapat menanggung kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang tua. Tetapi tidak 

dipungkiri juga bahwa masih ada mahasiswi yang memiliki kesenangan berbelanja 

secara berlebihan walaupun masih bergantung dengan orang tua mereka. 

Kesenangan berbelanja secara berlebihan yang terjadi terus-menerus dapat 

membentuk gaya hidup yang tidak sesuai. Gaya hidup yang tidak sesuai tersebut 

tentunya memiliki dampak yang tidak baik bagi kehidupan seseorang, karena tidak 

menutup kemungkinan ada beberapa individu yang akan mengusahakan berbagai 

cara agar keinginannya dapat terpenuhi. 

Gaya hidup yang tidak sesuai menurut Ramadhani (2019), selalu mengikuti 

trend, dan hidup bermewahan. Selain hal tersebut, gaya hidup yang tidak sesuai juga 

melibatkan memiliki rasa gengsi yang tinggi untuk menunjang gaya hidup, hidup tidak 

sesuai dengan kantong (kemampuan) (Laras, 2020).  

Terdapat beberapa dampak nyata yang dirasakan oleh beberapa mahasiswi 

dari adanya gaya hidup shopaholic yang dimiliki, seperti selalu merasa mendapatkan 

uang saku bulanan yang kurang karena kebutuhan atau keinginannya semakin 
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meningkat, ada pula yang mencari pekerjaan sampingan (bekerja paruh waktu di cafe, 

tempat makan, dan sebagainya) untuk mendapatkan uang tambahan yang nantinya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka. Seperti 

petikan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 23 September 2019 oleh peneliti 

bersama dengan B mengatakan bahwa, ia sempat berbohong kepada orang tuanya 

agar mendapatkan uang saku tambahan misalnya dengan alasan ada kebutuhan 

untuk membeli buku, kegiatan tambahan. Hal tersebut tentunya sangat tidak baik jika 

terjadi dalam kurun waktu yang lama.  

Kecenderungan untuk berbelanja secara berlebihan bukan hanya terjadi pada 

wanita saja, namun terjadi juga pada kalangan pria. Survei yang dilakukan oleh 

Shopback pada tahun 2016 terhadap 2.734 responden Indonesia didapatkan bahwa 

pria yang berusia 19-30 tahun juga merupakan konsumen terbesar dalam berbelanja 

(Darmayana, 2017). Menurut studi ilmuan dari Stanford University, California (dalam 

Sari, 2009), menemukan adanya 90 persen shopaholic adalah wanita, namun sekitar 

5,5 persen pria mengalami kecanduan dalam berbelanja.  

Kegemaran akan berbelanja terlihat sering dialami oleh wanita dibandingkan 

dengan pria, karena sebagian besar wanita menyukai kegiatan memburu barang 

mulai dari pakaian, aksesoris, dan sebagainya (Palupi, 2020).  Mahasiswi cenderung 

mudah untuk terpengaruh dalam hal berbelanja, sadar mode, dan bingung dengan 

pilihan (Azam, Danish, & Akbar, 2012). Wanita memiliki kecenderungan yang lebih 

tinggi daripada pria, karena dalam hal ini wanita lebih memperhatikan penampilan, 

style, dan lebih mudah tergoda untuk berbelanja. Berdasarkan survei yang dilakukan 

tahun 2019 oleh Women e-Commerce menunjukan bahwa wanita Indonesia memiliki 
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kecenderungan impulsif ketika berbelanja (Fauzia, 2019), apalagi jika terdapat diskon 

dan tawaran-tawaran yang menarik. 

Sebagai pelaku shopaholic, aktivitas berbelanja susah untuk dihindari. 

Seorang shopaholic akan sangat senang ketika melakukan aktivitas berbelanja, 

seolah ia merasakan kepuasan tersendiri ketika keinginannya tercapai, begitu 

sebaliknya, jika tidak mendapatkan keinginannya akan merasa sangat sedih ketika 

keinginannya untuk berbelanja tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan 

oleh gangguan psikologis pada seorang shopaholic (Ekowati, 2019). Keinginan untuk 

berbelanja sering mendorong mahasiswi untuk terus berperilaku konsumtif dan 

timbulah gaya hidup shopaholic yang menjadi cerminan diri mereka. Hal tersebut tidak 

terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gaya hidup 

shopaholic baik faktor internal (sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, 

konsep diri, motif, persepsi) dan faktor eksternal (kelompok referensi, keluarga, kelas 

sosial, kebudayaan).  

Perilaku shopaholic dari sisi psikolog dapat dikatakan suatu perilaku yang 

berlebihan dalam hal berbelanja, dan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu 

perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan karena 

dikhawatirkan jika terjadi terus menerus akan menyebabkan kerugian pada individu, 

baik dalam hal masalah mental ataupun finansial (Ekowati, 2019).   

Seperti  petikan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 23 September 

2019 pukul 11.00 WIB dan di lakukan wawancara ulang 24 April 2021 guna 

melengkapi beberapa informasi, yang dilakukan oleh peneliti bersama AW, 

mahasiswa berusia 20 tahun mengatakan: 
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“Saya sudah terbiasa memakai barang mahal sih, ya karena kurang 
percaya diri saja kalau memakai merek yang tidak terkenal. Mama sih 
juga gitu, jadi dari kecil ya sudah begini. Uangnya ya dari nabung kalau 
dikasi uang jajan orangtua, sedikit demi sedikit saya tabung demi 
berbelanja barang-barang kesukaan saya. Dampak ya, sejauh ini saya 
sih lebih ke gabisa atur pengeluaran, kadang bikin berantem sama 
papa karna kan suka minta uang jajan lagi. Ya mungkin kan karna 
kalau lagi berantem gitu papa suka ungkit gabisa nabung, buang-
buang duit, ga guna gitulah. Harusnya mending ditabung, karena kan 
kita juga termasuknya bukan yang orang punya gimana-gimana juga”. 
(AW, wawancara pribadi, 23 September 2019 dan 24 April 2021) 

   AW memiliki gejala tingkat percaya diri yang rendah sesuai dengan gejala 

shopaholic sesuai dengan pernyataan diatas, “ya karena kurang percaya diri saja 

kalau memakai merek yang tidak terkenal”. Permasalahan yang muncul, 

menimbulkan pertikaian antara AW dengan salah satu orang tuanya (ayah).  

Sama halnya dengan “FR” seorang mahasiswi berusia 22 Tahun mengatakan: 

“Saya sering berbelanja barang-barang yang sebenernya sih kurang 
saya butuhkan. Tapi kalo lagi jalan-jalan, lihat barang lucu sedikit terus 
saya pengen aja gitu beli, kalau pas emang ada uang ya saya beli 
daripada nyesel gabeli nanti. Pokoknya belanja adalah passion saya 
hehehe. Saya pernah sesekali kalau kepepet bener-bener pengen 
kadang ya cheating sedikit lah ya hehe pernah ya bilang buat bayar 
alat, tapi ya buat yang lain. Pernah sih sekali ketauan gapapa, nah 
malah keterusan kan. Yaudah keterusan eh ketauan lagi yauda jadi 
berantem ya gitulah namanya akunya juga males jadi diemin aja, diem-
dieman deh cuek aja.” (FR, wawancara pribadi, 23 September 2019 
dan 24 April 2021) 

 
FR memiliki gejala kesulitan dalam mengontrol impuls (dorongan dari dalam 

diri) sesuai dengan pernyataan diatas, “kalo lagi jalan-jalan, lihat barang lucu sedikit 

terus saya pengen aja gitu beli.”  Menurut peneliti, berdasarkan wawancara diatas, 

masalah yang timbul sama dengan AW, menyebabkan pertikaian dengan orang tua 

dan disini muncul permasalah dengan melibatkan kualitas hubungan subyek dengan 

orang tua jadi tidak harmonis, karena tidak ada penyelesaiian masalah, diam-diam 
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saja. Permasalahan lain yang muncul adalah berbohong untuk memenuhi keinginan 

dan mendapatkan kepuasan secara pribadi. 

Sama halnya dengan “SYA” seorang mahasiswi berusia 22 Tahun 

mengatakan: 

 “Kalo aku sih memang suka aja belanja, kadang kalau udah lama dikit 
ga belanja ga ke mall gitu ya pasti sebelum tidur suka check-out 
shoppe. Seneng aja gitu belanja memang karena happy aja gitu 
rasanya, apalagi kalau pas bete lagi ada masalah bisa lupain masalah 
sebentar lah, lumayan daripada suntuk juga. Apalagi kalau lagi jalan 
sama cowoku ya, kalau dia bilang bagus kalo aku pake walaupun aku 
kurang suka ya suka aku ambil aja, toh dibeliin juga kadang. Dampak 
sih aku sebenernya gatau ini dampak apa bukan ya menurut kamu. 
Tapi aku kan emang udah biasa dikasih kartu nah itu nyambung sama 
punya papa, namanya nyambung gabisa boong dong pengeluarannya 
pasti ketauan sama papa. Nah kalau kebanyakan ya bengkak dong, 
pasti dimarahin kalau keterlaluan ya lebih-lebih lah uda kaya apa aja 
kalau marah papa mah.” (SYA, wawancara pribadi, 23 September 2019 
dan 24 April 2021) 

SYA memiliki gejala kesulitan dalam mengontrol impuls (dorongan dari dalam 

diri) sesuai dengan pernyataan diatas, “seneng aja gitu belanja memang karena happy 

aja gitu rasanya, apalagi kalau pas bete lagi ada masalah bisa lupain masalah 

sebentar...” dan juga gejala mencari persetujuan dari orang lain sesuai dengan 

pernyataan, “kalau dia bilang bagus kalo aku pake walaupun aku kurang suka ya suka 

aku ambil aja,..”. Permasalahan yang muncul kurang lebih sama seperti yang dialami 

oleh AW dan FR, yaitu melibatkan pertikaian antara SYA dengan orang tuanya karena 

terlalu berlebihan dalam berbelanja.  

Sama halnya dengan “C” seorang mahasiswi berusia 22 Tahun mengatakan: 

 “Gua sih ya, sebenernya ga yang belanja gimana-gimana cuma emang 
suka aja belanja, suka aja tiba-tiba beli kalau demen mah, suka 
kelepasan kadang gaada tujuan belanja cuma ya ada sale tau lah ya 
cewe, lu mah juga sama aja kan haha. Lu kan tau gua pribadi 
termasuknya bukan keluarga yang semampu itu ya cuy, cuma ya 
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gimana gua berusahalah biar ga parah pol aja. Yang bikin masalah sih 
biasanya paket-paket tu kalo datengnya barengan, pernah tuh 
dibuangin didepan rumah sama mami, katanya apa itu paket terus 
habis-habisin duit aja lu bisanya. Biasalah nyokap padalah dia mah 
sama aja tuh menurut gua. Ya karna mungkin gua cuma berdua mami 
jadi itu jadi masalah di keuangan keluarga aja. Gajelas gitu lah 
sebenernya gue terlalu bodo amat sih ini. Cuma gara-gara emang gua 
sama mami sama-sama suka hedon kalo belanja ya gitu bikin konflik 
terus gaada ujungnya. Mungkin karna dari kecil gua juga udah biasa 
lihat mami gua begitu, jadi gua mah suka ikut aja dulu, lama-lama uda 
suka belanja sendiri.” (C, wawancara pribadi, 24 April 2021) 

C memiliki gejala susah untuk mengontrol impuls (dorongan dari dalam diri) 

sesuai dengan pernyataan diatas, “emang suka aja belanja, suka tiba-tiba beli kalau 

demen mah, suka kelepasan kadang.”. Permasalahan yang muncul adalah hubungan 

yang kurang baik antara subyek dengan mamanya dan berujung dengan 

permasalahan keuangan keluarga.  

Dari wawancara di atas diduga ketiga subjek “AW”, ‘FR”, “SYA”, dan “C” sama-

sama memiliki gaya hidup berbelanja yang tinggi. Walaupun mereka memiliki latar 

belakang pengalaman mengenai kegiatan berbelanja yang berbeda, mereka tetap 

termasuk seseorang dengan keinginan belanja yang tinggi.  

Faktor dari dalam diri, faktor dari keluarga, dan faktor dari lingkungan 

pergaulan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya gaya 

hidup seseorang. Namun diantara faktor-faktor tersebut yang utama adalah faktor dari 

keluarga karena dari awal individu bertemu, tumbuh, dan berkembang dalam 

lingkungan keluarga. 

Keluarga merupakan salah satu faktor penting yang memberikan dampak 

secara signifikan pada perilaku seseorang, termasuk bagaimana gaya hidup mereka 
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(Theodora & Marti’ah, 2016). Keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

perkembangan anak, hal tersebut dikarenakan sebagian besar kehidupan anak 

berada di tengah keluarganya. Pendidikan yang diberikan orang tua tentunya menjadi 

dasar pengetahuan yang penting untuk diajarkan dan diterapkan pada anak. Pola 

sikap, perilaku, dan nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh orangtua pada anak 

merupakan landasan penting bagi perkembangan tingkah laku anak selanjutnya 

(Shandy, 2013).  

Pendidikan ekonomi keluarga memiliki peranan terkait pembentukan perilaku 

individu termasuk dalam hal konsumsi. Seperti yang dapat ditemukan pada sebagian 

keluarga, ketika orang tua mengajarkan pada anak-anak mereka tentang manajemen 

keuangan, dalam hal ini orang tua biasanya hanya mendorong anak untuk 

menghemat uang atau membatasi tunjangan anak mereka (Theodora & Marti'ah, 

2016). Contoh sederhana ketika orang tua mengajak anak untuk menyimpan uang 

mereka di bank atau koperasi dengan tujuan agar anak-anak belajar menabung dan 

mengatur keuangan mereka.  

Pendidikan ekonomi (keuangan) merupakan aspek penting dalam kehidupan 

selanjutnya, jika gagasan tentang arti penting dalam mengatur keuangan tertanam 

dalam diri anak, maka diharapkan dapat secara mandiri menerapkan perilaku finansial 

yang baik dan benar. Chotimah (dalam Theodora & Marti'ah, 2016) berpendapat 

bahwa faktor pertama yang memengaruhi keuangan individu adalah pendidikan 

keuangan keluarga.  

Secara tidak langsung setiap keluarga memberikan pengetahuan mengenai 

pendidikan ekonomi karena literasi ekonomi dapat dikatakan penting untuk anak-anak 
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mereka. Namun, setiap keluarga tentunya memberikan pendidikan atau pengetahuan 

sesuai dengan apa yang mereka pahami dan alami selama kehidupan mereka. 

Literasi ekonomi dikenal juga dengan melek ekonomi yang artinya pemahaman dasar 

mengenai teori ekonomi, konsep, dan implikasinya (Solihat & Anarsik, 2018). Literasi 

ekonomi penting karena dapat meminimalisir perilaku konsumtif yang dapat terjadi di 

kalangan mahasiswi dalam berkonsumsi (Kanserina, 2015). Pengetahuan yang 

ditanamkan oleh keluarga akan membentuk gaya hidup seseorang. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Theodora dan Marti’ah (2016), menemukan bahwa pendidikan 

ekonomi keluarga secara signifikan memengaruhi gaya hidup seseorang.  

Penelitian ini baik dilakukan berdasarkan dengan adanya fenomena dimana 

remaja semakin cenderung konsumtif dan memicu timbulnya gaya hidup shopaholic 

dan ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan pendidikan 

ekonomi keluarga. Terkait dengan literasi ekonomi yang dimiliki individu dan dianggap 

sangat penting dalam meningkatkan kompetensi setiap individu untuk membuat 

keputusan pribadi dan sosial tentang banyak isu-isu ekonomi yang akan dihadapi 

seumur hidupnya. Hal ini dilatarbelakangi dimana aspek kehidupan selalu berkaitan 

dengan masalah ekonomi. Literasi ekonomi yang telah didapatkan di keluarga sampai 

di sekolah menengah atas (SMA), diharapkan dapat membentuk sikap yang rasional 

kepada mahasiswi dalam berkonsumsi 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengetahui “Apakah ada 

Hubungan antara Pendidikan Ekonomi Keluarga Dengan Gaya Hidup Shopaholic?”. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara empiris hubungan 

pendidikan ekonomi keluarga dengan gaya hidup shopaholic. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis ini ditunjukan bagi pengembagan ilmu psikologi khususnya 

dalam bidang psikologi seperti psikologi pendidikan, psikologi keluarga, psikologi 

konsumen berkaitan dengan masalah pendidikan ekonomi keluarga dan gaya 

hidup shopaholic dan juga diharapkan dapat digunakan untuk memperluas dan 

memperkaya bahan referensi serta bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian serupa.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi orangtua maupun 

keluarga berkaitan dengan pendidikan ekonomi keluarga dan gaya hidup 

shopaholic. 


