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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kunci perubahan dalam identitas individu terjadi ketika remaja beranjak 

dewasa atau memasuki masa dewasa awal, yang dimulai pada usia 18 hingga 25 

tahun (Santrock, 2012). Pada masa ini, seseorang mengarahkan perilaku dan 

pribadinya untuk mengeksprolasi berbagai gaya hidup yang meliputi nilai-nilai 

secara intelektual dan peran sosial (Hurlock, 2013). Loudondan Bitta (dalam Lina & 

Rosyid, 1997) juga berpendapat bahwa individu remaja yang beranjak dewasa 

dengan usia 18-25 tahun merupakan kelompok yang berorientasi konsumtif, karena 

pada usia tersebut mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Semua individu 

memiliki tugas perkembangan pada setiap fase dalam kehidupannya, termasuk 

seorang mahasiswi. Individu termasuk mahasiswi diharapkan untuk menyelesaikan 

tugas perkembangan dengan sebaik mungkin. Tetapi dalam tidak sedikit mahasiswi 

yang melakukan kesalahan dalam berperilaku, termasuk berperilaku konsumtif  

(Putri, 2019). 

Remaja yang beranjak dewasa atau memasuki masa dewasa awal dimana 

yang berstatus mahasiswi tidak akan lepas dari pengaruh konsumtivisme, dan 

sering kali menjadi sasaran berbagai produk yang ada dipasaran, hal tersebut 

mendorong mereka cenderung berperilaku konsumtif (Lina & Rosyid, 1997). Perilaku 

individu dalam membeli yang awalnya, berfungsi unttuk memenuhi kebutuhan.tetapi 

seiring berkembangnya zaman, dengan jumlah kebutuhan dan variasi produk 

semakin banyak membuat proses konsumsi menjadi budaya konsumtif (Lina & 
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Rosyid, 1997). Sumartono (dalam Octaviani & Kartasasmita, 2017) mengungkapkan 

sekarang ini terjadi perubahan proses individu dalam membeli suatu produk, 

awalnya bersifat kebutuhan (need) menjadi berdasarkan keinginan (want) saja. 

Dengan banyaknya media sosial yang beredar seperti instagram, twitter, 

tiktok, dan sebagainya. Kemajuan teknologi yang ada, banyaknya online shop dan 

maraknya media sosial (Facebook, Instagram, Tiktok, Path, dsb) yang 

mempromosikan suatu barang juga semakin mendorong individu untuk berperilaku 

konsumtif. (Octaviani & Kartasasmita, 2017). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Triyanti dan Effendi (2017) menyebutkan media sosial instagram memiliki peran 

sebagai media belanja bagi  mahasiswi untuk memperoleh produk kecantikan yang 

sedang menjadi tren. Selain menjadi media belanja, media sosial seperti instagram 

membuat individu terus-menerus mengamati produk sehingga menimbulkan 

keinginan untuk membeli yang tinggi terutama untuk memenuhi gengsi dan 

mengikuti mode terbaru. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zolkepli dan 

Kamarulzaman (2015), individu yang mengakses media sosial terlalu sering maka 

seringkali menemukan dan mengakses konten yang berisi produk, promo, 

rekomendasi produk dan sebagainya sehingga individu menjadi ingin membeli dan 

mencoba produk tersebut. 

Menurut hasil penelitian Nina dan Koentjoro dibandingkan laki-laki, 

perempuan lebih cenderung melakukan perilaku konsumtif, membeli tidak 

berdasarkan kebutuhan melainkan keinginan, membeli barang tanpa perencanaan 

sebelumnya dan sesering mungkin (Astuti, 2013).   Pernyataan tersebut didukung 

oleh pernyataan Reynold, Scott, dan Warshaw (dalam Lina & Rosyid, 1997) yang 



 
 
 

3 
 
 
 

 

mengungkapkan wanita dengan rentang usia 18-25 tahun menggunakan uangnya 

untuk berbelanja secara berlebihan untuk hal yang menunjang penampilan diri 

(pakaian, produk skincare, kosmetik, dan aksesoris). Hal ini pun juga didukung 

dengan data yang ditunjukkan dari hasil survei Katadata bersama dengan Kredivo 

pada tahun 2021 menunjukkan 62% konsumen dari e-commerce merupakan 

perempuan dan 33% diantaranya berusia 18-25 tahun yang merupakan usia 

mahasiswa. Pada usia kelompok ini melakukan transaksi sebanyak 9 kali dalam 

setahun dengan jumlah produk rata-rata yang dibeli sebanyak 13 produk (Setyowati, 

2021). Survey yang dilakukan Kredivo bersama Katadata pada tahun 2020, 

menunjukkan bahwa produk kecantikan seperti busana, fashion, dan kecantikan 

menempati persentase tertinggi sebanyak 36% sepanjang tahun 2020 (Lidwina, 

2021). Survei yang dilakukan oleh ZAP Beauty pada tahun 2021 menunjukkan 

bahwa 60,1% kelompok usia 15-24 tahun lebih suka menggunakan skincare di 

rumah dibandingkan ke klinik kecantikan. Dalam survei tersebut juga menambahkan 

bahw kelompok usia 15-24 tahun yang menggunakan 5 jenis produk skincare 

sebanyak 20,4%. Persentase tersebut paling tinggi dari kelompok usia lain seperti 

usia 25-40 hanya 14,8% dan 12,2% pada kelompok usia 41-56 tahun yang 

menggunakan lebih dari 5 produk skincare.  

Salah satu produk kecantikan yang menjadi minat pembelian adalah 

skincare. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditunjukkan dari Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan industri kosmetik 

sebanyak 20% pada tahun 2018. Produk skincare memiliki permintaan yang tinggi 

sebesar 32% (Dwitari & Kusdibyo, 2019).  Hal ini  menunjukkan perilaku membeli 
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yang tinggi pada produk kecantikan yang dilakukan oleh konsumen perempuan 

dengan kategori usia 18-25 tahun terutama pada produk skincare. Hal tersebut 

sangat wajar dikarenakan survey yang dilakukan oleh ZAP Beauty Index 2018 

menunjukan sebanyak 73,1% perempuan Indonesia berpresepsi bahwa cantik 

adalah memiliki kulit yang bersih, cerah dan glowing, hal tersebut membuat banyak 

perempuan melakukan perilaku konsumtif pada pembelian skincare (Fauziah & 

Mubarok, 2019). Hasilnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kim (2015) 

yang berjudul The Future of Beauty and Personal Care in The Globe and Asia 

Pasific yang menunjukan bahwa perempuan Indonesia merupakan penyumbang 

terbesar kedua untuk pertumbuhan perawatan kulit di dunia. Selain itu, diperkirakan 

Indonesia akan terus mengalami peningkatakan permintaan yang tinggi dalam hal 

perawatan kulit, dinyatakan bahwa 33% dari total pendapatan pada pasar 

kecantikan tahun 2014, pasar skincare menjadi penyumbang terbesar (Kim, 2015).  

Peneliti secara empiris pun juga melakukan wawancara untuk memperdalam 

fenomena perilaku konsumtif membeli skincare pada ketiga subjek mahasiswi 

pengguna media sosial. Subjek pertama berinisial EF berusia 22 tahun. Subjek EF 

mengungkapkan bahwa banyaknya frekuensi ia melihat media sosial terutama tiktok 

dan instagram membuatnya sering memiliki keinginan membeli produk-produk yang 

dipromosinyan. Salah satunya skincare. Subjek EF mengungkapkan bahwa media 

sosial kerap memengaruhinya dalam memutuskan membeli produk skincare yang 

didasarkan pada motif keinginan semata. Subjek EF membeli produk skincare 

karena sedang viral dan diperbincangkan oleh banyak orang. Subjek EF menyadari 

bahwa skincare yang dibelinya memiliki kegunaan yang sama namun ia tetap 
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membelinya karena sedang tren dan kemasannya yang bagus. Dalam sebulan 

terakhir, subjek EF membeli lima produk skincare seperti toner, micellar water, sheet 

mask, dan sebagainya. 

Sama halnya dengan subjek EF, Subjek kedua yaitu RN berusia 24 tahun 

mengungkapkan bahwa dengan media sosial yang dimilikinya ia kerap kali 

mengetahui produk-produk keluaran terbaru sehingga membuatnya tertarik untuk 

membeli seperti tiktok dan instagram. Seringkali, Subjek RN membeli produk 

skincare karena keinginan saja, melihat ada tren baru dan sepertinya cocok dan 

langsung membeli. Apalagi ketika jalan-jalan di pusat perbelanjaan yang akhirnya 

beli skincare seperti masker wajah dan sebagainya, hal ini membuat suasana hati 

subjek RN naik dan ingin segera mencoba skincare barunya. Dalam sebulan, subjek 

RN bisa membeli lebih dari 6 produk terutama sheet mask dan bisa mengeluarkan 

lebih dari Rp. 300.000,00 untuk membeli skincare.  

Subjek ketiga berinisial SK dengan usia 23 tahun mengaku bahwa ia kerap 

membeli skincare tanpa pertimbangan. Subjek SK mengetahui adanya produk-

produk baru dari meia sosial seperti instagram dan tiktok, melihat beberapa ulasan 

dari pengguna media sosial lain mengenai suatu produk, dan haltersebut mampu 

memengaruhi subjek untuk membeli produk skincare. Subjek SK membeli suatu 

produk tanpa pertimbangan terutama untuk produk dengan harga diatas RP. 

200.000,00, apalagi ketika ada potongan harga, hal ini menjadi alasan subjek SK 

untuk membeli tanpa pertimbangan. Motif pembelian suatu produk skincare karena 

suka produknya dan suka mengoleksi, bukannya karena kebutuhan. Dalam sebulan, 

subjek SK mampu menghabiskan lebih dari Rp. 500.000,00 dan membeli lebih dari 
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empat produk. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek tersebut 

menunjukkan adanya fenomena perilaku konsumtif hal ini didukung dengan 

pernyataan Lina dan Rosyid (1997) yang mengungkapkan perilaku konsumtif 

merupakan perilaku individu dimana individu tersebut tidak lagi membeli suatu 

barang yang benar-benar dibutuhkan melainkan yang hanya untuk memenuhi 

keinginan semata. Ketiga subjek mengungkapkan bahwa motif pembelian skincare 

bukannya karena kebutuhan namun kare ingin mengoleksi, suka, keinginan semata 

saja, bahkan subjek EF bisa membeli produk dengan fungsi yang sama namun 

dengan brand yang berbeda saja. 

Individu yang memiliki perilaku konsumtif cenderung mengeluarkan biaya 

yang lebih tinggi karena tidak lagi hanya memenuhi kebutuhannya tetapi bertujuan 

pada pemenuhan keinginan (Nastiti, 2017). Menurut Tambunan (dalam Patricia & 

Handayani, 2014) Kaum perempuan khususnya mahasiswi sekarang ini sering kali 

memiliki perilaku konsumtif, perempuan tidak mementingkan kegunaan suatu 

barang dan hanya tertarik pada bentuk dan warna, mudah terbawa terpengaruh 

bujukan penjual, cepat merasa nyaman dengan suasana toko, dan merasa senang 

berbelanja walau hanya windows shopping (melihat-lihat tanpa membeli). 

Munculnya perilaku konsumtif di pengaruhi oleh beberapa faktor internal (motivasi 

proses dalam belajar, observasi, kepribadian individu, konsep diri serta harga diri) 

dan faktor eksternal (kebudayaan di sekitar individu, kelas dan kelompok sosial, 

referensi serta keluarga) (Yuniarti, 2015). 

Dampak negatif dari perilaku konsumtif meliputi, kondisi keuangan tidak 

terkendali, tindakan pemborosan dan menumpuknya barang (Astuti, 2013). Perilaku 
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konsumtif berdampak pada finansial seseorang, jika finansial seorang individu tidak 

dapat mencukupi keinginannya maka akan terjadi pencapaian finansial yang tidak 

sehat, perilaku konsumtif tidak hanya akan berdampak pada ekonomi tetapi juga 

psikologis, sosial dan bahkan etika seseorang (Patricia & Handayani, 2014). 

Terdapat dampak psikologis dari perilaku konsumtif yaitu menimbulkan rasa 

tidak aman dan kecemasan pada individu, disebabkan karena individu selalu 

merasa terdapat tuntutan untuk membeli barang yang diinginkannya akan tetapi 

tidak didukung dengan finansial yang cukup sehingga muncul rasa cemas. (Patricia 

& Handayani, 2014). Dampak sosial dari perilaku konsumtif antara lain, dapat 

menimbulkan kesenjangan antara sesama, individu akan cenderung memilih untuk 

berkelompok dengan orang yang memiliki perilaku yang sama dan menjauhi orang 

lain yang dirasa berbeda dengan dirinya. (Amaliya & Setiaja, 2017). Dampak 

perilaku konsumtif pada etika individu adalah ketika seorang mahasiswi yang ingin 

membeli apa yang diinginkan tanpa memperdulikan kegunaan barang tersebut dan 

biaya yang akan dikeluarkan, mereka akan terus meminta kepada orangtua 

bagaimanapun caranya tanpa peduli etika lagi. (Fitriyani dkk., 2013).  

Perilaku konsumtif sering dialami oleh mahasiswi karena saat perempuan 

memasuki masa menjadi mahasiswi antara usia 18-25 tahun merupakan masa 

pembentukan identitas, perempuan cenderung untuk senantiasa melakukan 

evaluasi diri berhubungan dengan ketidakpuasaan terhadap dirinya dan terus 

berusaha untuk mendapatkan konsep diri yang diinginkannya. (L. S. Putri & Sakti, 

2015). Dari pemaparan faktor penyebab perilaku konsumtif sebelumnya, 

menyebutkan bahwa konsep diri merupakan salah satu faktor penyebab dari 
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perilaku konsumtif. (L. S. Putri & Sakti, 2015). Konsep diri adalah keyakinan individu 

mengenai siapa sebenarnya dirinya, menggambarkan secara keseluruhan mulai dari 

kemampuan, sifat individu dan menentukan bagaimana perasaan seorang individu 

serta menentukan perasaan individu tentang dirinya sendiri dan menuntun individu 

dalam melakukan sesuatu tindakan. (Wijayanti & Astiti, 2017). Konsep diri 

merupakan cara bagaimana seseorang melihat dirinya, mencapai keinginan secara 

optimal dan merealisasikan keinginan tersebut untuk memperoleh konsep diri yang 

ideal menurut dirinya. (Berzonsky dalam Nurhaini, 2018).  

Menurut Burn (Wijayanti & Astiti, 2017), konsep diri dibagi atas konsep diri 

positif dan negatif, individu dengan konsep diri negatif akan selalu memerhatikan diri 

sendiri, tidak pernah puas dengan dirinya, selalu takut akan kehilangan sesuatu, 

takut tidak diakui dan iri dengan orang lain yang lebih dari dirinya, individu dengan 

konsep diri positif cenderung terbuka, lancar berinteraksi dengan orang lain serta 

tanggap dengan sekelilingnya. 

Persepsi individu tentang cara memandang dirinya yang cenderung buruk 

bisa disebut bahwa individu tersebut memiliki konsep diri yang negatif (Nurul 

Hasanah, 2018). Individu yang memiliki konsep diri yang negatif dimana cenderung 

tidak puas dengan dirinya, selalu merasa takut kalah dengan orang lain dan takut 

untuk tidak diakui akan terobsesi untuk memperbaiki dan berusaha untuk terlihat 

lebih baik dari orang lain, sehingga dalam usahanya tersebut individu akan 

berperilaku konsumtif. (Octaviani & Kartasasmita, 2017) . Hasil penelitian Ermawati 

dan Indriyati (dalam Nastiti, 2017) menyatakan bahwa ada hubungan antara konsep 

diri dengan perilaku konsumtif, semakin positif konsep diri seseorang maka semakin 
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rendah perilaku konsumtif dan sebaliknya.  

Selain hubungannya dengan konsep diri, perilaku konsumtif ada kaitannya 

juga dengan konformitas. (Fitriyani dkk., 2013). Menurut Enrico (dalam Wardhani & 

Wibowo, 2018) berkaitan dengan perilaku konsumtif, mengungkapkan bahwa 

perilaku konsumtif terbentuk dengan melihat dan meniru orang lain dalam konteks 

sosial, kecenderungan individu untuk memasuki suatu kelompok maka pengaruh 

dalam kelompok tersebut akan berdampak timbul konformitas yang kuat. (Pratama, 

2017). Konformitas yang difokuskan dalam penelitian ini adalah konformitas teman 

sebaya. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & 

Indrawati, 2016) yang menunjukkan bahwa sebesar 31,9% pengaruh konformitas 

teman sebaya terhadap perilaku membeli pada barang-barang yang tidak rasional. 

Menurut Baron (Nastiti, 2017) konformitas merupakan bentuk proses 

penyesuaian terhadap kelompok sosial karena terdapat adanya tuntutan dari 

kelompok sosial untuk menyesuaikan, walaupun tuntutan tersebut tidak terlihat jelas 

dalam sebuah kelompok. Konformitas merupakan pengaruh sosial yang dapat 

mengubah sikap, dan perilaku individu agar sesuai dengan normal sosial 

masyarakat atau kelompok tertentu. (Nurasaitma, 2017). Kelompok dalam konteks 

penelitian ini adalah teman sebaya. Myres (dalam Azizah & Listiara, 2017) 

mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk berkonform 

antara lain ; group size (semakin banyak jumlah anggota maka semakin besar 

pengaruh terhadap individu), cohession (perasaan yang dimiliki individu terhadap 

kelompoknya), status (status tinggi cenderung berpengaruh besar), public reponse 

(dalam dimintai tanggapan di depan publik individu cenderung konform), no prior 
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commitment (individu akan cenderung mengubah pendiriannya jika dihadapakan 

dengan adanya aspek tekanan sosial). 

Kotler (dalam Suminar & Meiyantari, 2015) mengungkapkan bahwa 

kelompok akan mempengaruhi tiga hal dalam diri individu yaitu perilaku individu, 

gaya hidup serta konsep pribadi. Schiffman dan Kanuk (dalam Wardhani & Wibowo, 

2018). dalam bukunya comsumer behavior berpendapat bahwa kelompok, 

khususnya kelompk referensi memiliki pengaruh yang kuat karena kelompok 

referensi menjadi tempat bagi individu untuk membandingkan, memberi nilai pada 

informasi dan petunjuk untuk melakukan suatu tindakan salah satunya adalahnya 

tindakan komsumsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Asch (L. S. Putri & Sakti, 

2015) terdapat kecenderungan konformitas pada individu, keputusan yang dibuat 

dapat berubah saat dipengaruhi oleh suatu kelompok yang diikuti oleh individu 

tersebut, misalnya jika dalam kelompok tersebut cenderung untuk berbelanja online 

shop secara berlebihan maka individu yang ada dalam kelompok tersebut akan 

mengikuti tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. 

Hasil penelitian yang dilakukan Fitriyani dkk. (2013) menemukan tingkat 

konformitas yang tinggi dapat dilihat dari keinginan individu yang ada dalam 

kelompok tersebut untuk terlihat sama dengan anggota lainnya sehingga dapat 

mengakibatkan anggota kelompok semakin berperilaku konsumtif. Penelitian serupa 

mengenai konformitas yang dilakukan oleh Nurasaitma (2017) mengungkapkan 

bahwa konformitas menyebabkan mahasiswi cenderung menghabiskan lebih 

banyak pengeluaran untuk menunjang penampilannya dengan membeli barang 

baru, bermerek dan sama dengan kelompoknya sesuai dengan kenginannya. 
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Secara lebih spesifik beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan 

konformitas teman sebaya dengan perilaku konsumtif (Mahrunnisya, Indriayu, & 

Wardani, 2018; Triyanti & Effendi, 2017). Penelitian yang dilakukan Mahrunnisya, 

Indriayu, dan Wardani (2018) mengungkapkan salah satu yang memengaruhi 

perilaku konsumtif adalah kelompok. Individu yang memiliki hubungan sosial dengan 

teman sebaya dapat memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan terkait 

dengan perilaku konsumtif. Jika individu lebih berkonform dengan kelompok 

sosialnya yaitu kelompok teman sebaya, individu menjadi lebih konsumtif. 

Berdasarkan fenomena dan fakta yang ada penelitian ini penting untuk 

dilakukan karena perilaku konsumtif memliki banyak pengaruh pada kehidupan 

individu khususnya yang kemampuan finansial nya belum mencukupi. Penelitian ini 

penting dilakukan karena perilaku konsumtif pada individu menimbulkan beberapa 

dampak negatif pada individu, dampak psikologis, individu akan merasa cemas dan 

tidak aman jika tidak dapat memenuhi keinginannya tersebut, hal ini berhubungan 

dengan dampak finansial, individu mengalami kecemasan dan rasa tidak aman 

karena tidak dapat memenuhi keinginanya untuk membeli sesuatu karena adanya 

finansial yang tidak mendukung, untuk mencapai pemenuhan keinginan tersebut 

individu akan melakukan pencapaian finansial yang tidak sehat, contoh seperti 

melakukan peminjaman uang tanpa memikirkan kemampuan finansial untuk 

melunasi pinjaman tersebut. (Fitriyani dkk, 2013). 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada mahasiswi dengan usia 18-25 

tahun. Penelitian ini juga akan memaparkan dimana konsep diri dan konformitas 

mempengaruhi perilaku konsumtif pada masing-masing individu. Baron dan Byne 
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(dalam Fitriyani dkk, 2013) menyatakan penyesuaian perilaku individu untuk 

menganut norma, menerima ide dan aturan-aturan dalam kelompok referensi yang 

menimbulkan sebuah perilaku tertentu merupakan konformitas. Salah satu dampak 

dari konformitas adalah individu melakukan perilaku konsumtif, perilaku konsumtif 

dilakukan individu untuk bisa sesuai dan tidak terlihat berbeda dengan kelompok 

referensinya.  

Dengan perkembangan teknologi sekarang ini khususnya teknologi 

komunikasi banyak individu yang semakin mudah untuk berkomunikasi dengan 

orang lain dan juga mudah mengetahui serta mendapatkan sesuatu yang di 

inginkan. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi adalah media sosial 

seperti facebook, instagram, path, tiktok, dan sebagainya yang sekarang ini dimiliki 

oleh hampir setiap orang dan tidak luput seorang mahasiswi (Kadeni & Srijani, 

2018). Mahasiswi yang mempunyai media sosial semakin memiliki kemudahan 

untuk membeli sesuatu seperti barang. Mahasiswi yang cenderung selalu 

memperbaiki atau mempercantik diri dengan membeli barang seperti baju, sepatu 

dan juga skincare. Oleh karena itu terdapat rumusan masalah yakni apakah ada 

hubungan antara konsep diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif membeli 

skincare pada mahasiswi pengguna media sosial. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan secara empirik antara konsep 

diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif membeli produk skincare pada 

mahasiswi pengguna media sosial. 
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1.3 Manfaat Penelitian  

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai berikut : 

a. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah psikologi bidang Psikologi 

Perkembangan, yaitu memahami hubungan antara konsep diri dan 

konformitas dengan perilaku konsumtif membeli skincare pada 

mahasiswi pengguna media sosial 

b. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan konsep diri, konformitas dan 

perilaku konsumtif. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait dinamika hubungan konsep 

diri dan konformitas terhadap perilaku konsumtif membeli skincare pada mahasiswi 

pengguna media sosial sehingga pihak-pihak terkait seperti mahasiswa, orang tua, 

dan praktisi perilaku mampu mengambil sikap dengan adanya informasi yang 

diberikan dalam penelitian ini. 

 

 


