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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan tentang Kecantikan  

Kecantikan adalah sesuatu hal yang relatif, artinya ada perbedaan 

pandangan beberapa orang tentang kecantikan. Secara sederhana kecantikan 

diartikan sebagai sesuatu hal yang identik dengan tubuh perempuan. 

Definisi kecantikan seseorang bervariasi dan berbeda antara ras yang satu 

dengan yang lain, sehingga konsep kecantikan tidak dapat dibandingkan.  

Novitalista Syata (dalam Tiurma Yustisi Sari 2009: 04) 

memaparkan kriteria-kriteria kecantikan sebagai berikut ini : 

Kriteria-kriteria kecantikan tidaklah sama di berbagai belahan 

dunia. Kriteria kecantikan tersebut membuat wanita terlihat 

menarik di mata pria. Misalnya wanita cantik di Jepang adalah 

seorang wanita yang memiliki kulit halus dan rambut panjang, di 

Burma dan Thailand wanita cantik adalah mereka yang memiliki 

leher panjang, dan di Iran wanita cantik adalah mereka yang 

memiliki hidung mancung dan mungil, serta di berbagai belahan 

negara lain termasuk Indonesia salah satu kriteria cantik adalah 

memiliki tubuh langsing. 

 

Kriteria kulit perempuan yang dibentuk oleh industri, pada 

pertengahan tahun 1980 sampai awal 1990, kulit yang kuning langsat masih 

menjadi daya jual produk-produk kecantikan di Indonesia. Namun kini, 

seiring dengan munculnya banyak produk pemutih, kriteria kecantikan yang 

mulai diutamakan adalah perempuan yang berkulit putih bersih (Ikaputri, 

W. 2011).  
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Mitos kecantikan telah ada semenjak jaman dahulu. Bagi Plato 

kecantikan diartikan secara sederhana yakni kebaikan, sedangkan kejelekan 

adalah jahat. Seseorang dengan moral yang baik berarti cantik secara fisik 

atau sedap dipandang, dan yang jahat berarti jelek (Synnott, Anthony.1993: 

123). Dengan demikian fisik dan metafisik, tubuh dan jiwa, penampakan 

dan realitas, dalam dan luar adalah satu. Masing masing mencerminkan 

yang lain. Bagi Theophrastus, pengganti Aristoteles di mazhab Pripatetik, 

menggambarkan kecantikan sebagai “penipuan diam-diam”, serta sebagai 

“sebuah kejahatan dalam perhiasan gading” (Synnott, Anthony. 1993: 125). 

Sedangkan tokoh filsuf yang lain yaitu Aristoteles lebih memisahkan antara 

kecantikan dengan kebaikan. Bagi Plato kebaikan hanya terlihat dalam 

hubungan antarmanusia sebagai subjek, sedangkan kecantikan dapat 

ditemukan juga di dalam benda-benda mati. Kecantikan didefinisikan oleh 

Aristoteles sebagai keteraturan, simetri, dan tertentu atau proposional 

(Synnott, Anthony.1993: 127). 

Sementara itu, Georg Simmel (Synnott, Anthony.1993: 146) dalam 

esainya menyatakan bahwa di dalam bentuk-bentuk wajah, jiwa menemukan 

ekspresinya yang paling jelas. Wajah mengejutkan kita seperti simbol, 

bukan hanya sebagai gambar  roh, melainkan juga sebagai gambar 

kepribadian yang tidak dapat keliru, wajah menyatakan kebenaran. 

Thorstein Veblen pada tahun 1899 menawarkan teori sosiologis kecantikan 

yang pertama, dengan menyatakan “kegunaan benda-benda dinilai dinilai 

bergantung sepenuhnya kepada harganya yang mahal” (Synnott, Anthony. 
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1993: 147). Masing-masing usia tampaknya mengkontruksikan makna dan 

nilai kecantikan secara berbeda, dan sesungguhnya sekalipun masyarakat 

menggemakan satu sama lain, masing-masing individu tampaknya dapat 

menerima kecantikan secara berbeda-beda. 

Rogers (Anton Nawalapatra, 2004) mendeskripsikan bahwa boneka 

yang menjadi piranti bermain gadis kecil menjadi sebuah mitos tentang 

kecantikan, menurutnya boneka Barbie menunjukkan feminitas yang tegas. 

Sejumlah predikat yang disematkan pada Barbie adalah sesuatu yang identik 

dengan perempuan. Dia mengatakan konstruksi tubuh Barbie sebagai 

seorang gadis muda yang sangat sempurna dengan rambut yang indah, kaki 

yang jenjang, payudara yang sempurna, pinggang yang langsing, adalah 

ikon kecantikan khas Amerika.  

Rogers (Anton Nawalapatra, 2004)  menyatakan bahwa Barbie 

yang berkulit putih, bermata biru, berambut pirang digemari oleh anak 

gadis. Dia juga mengatakan iklan di televisi dan film Barbie menyuguhkan 

sebuah kecantikan dan keanggunan yang harus dimiliki oleh seorang 

perempuan. Iklan tersebut meracuni pikiran masyarakat, khususnya 

perempuan sehingga ia menginginkan tubuh seperti Boneka Barbie. Kondisi 

demikian menunjukkan adanya tingkatan sosial dan etnik di mana putih 

dipahami sebagai bersih, terhormat, sukses, baik, sehat dan menarik.  

Mitos kecantikan mungkin memang tidak jelas terlihat, namun 

sesungguhnya ia dapat menjelaskan banyaknya investasi waktu, uang, 

energi, dan penderitaan dalam kecantikan (Synnott, Anthony.1993: 118). 
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Menurut Wolf (Wolf, Naomi. 2002: 25), mitos kecantikan merupakan upaya 

masyarakat patriarkal (patriarcal society) untuk mengendalikan perempuan 

melalui kecantikannya. Mitos kecantikan adalah anak emas yang 

dibanggakan bagi masyarakat patriarki. Mitos kecantikan ini 

dikonstruksikan ke dalam norma dan nilai sosial budaya sehingga apa yang  

dikatakan mitos kecantikan ini menjadi kebenaran yang absolut.  

Standar dan kriteria kecantikan yang selama ini telah tumbuh dan 

berkembang juga turut mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat tidak 

terkecuali di kalangan mahasiswa. Adanya mahasiswa yang melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik 

kecantikan menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa pun juga terpengaruh 

dengan standar dan kriteria kecantikan yang ada di dalam masyarakat.  

 

2. Tinjauan Perilaku Konsumtif 

a. Pengertian Perilaku Konsumtif  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1056) perilaku 

dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lingkungan. Sedangkan perilaku konsumtif diartikan 

sebagai bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri) 

(Depdiknas, 2008: 728).  

Kata "konsumtif" (sebagai kata sifat; lihat akhiran -if) sering 

diartikan sama dengan kata "konsumerisme". Padahal kata yang terakhir 

ini mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen. 
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Sedangkan konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk 

mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara 

berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Memang belum 

ada definisi yang memuaskan tentang kata konsumtif ini. Namun 

konsumtif biasanya digunakan untuk menunjuk pada perilaku konsumen 

yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai produksinya untuk 

barang dan jasa yang bukan menjadi kebutuhan pokok (Raymond 

Tambunan, 2001). 

Sependapat dengan Tambunan, Asry (Asry, M., 2006) juga 

mendeskripsikan perilaku konsumtif sebagai berikut ini : 

Perilaku konsumtif adalah keinginan untuk mengkonsumsi 

barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara 

berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Konsumtif 

juga biasanya digunakan untuk menunjukkan perilaku 

masyarakat yang memanfaatkan nilai uang lebih besar dari nilai 

produksinya untuk barang dan jasa yang bukan merupakan 

kebutuhan pokok. 

 

Hempel (dalam Tiurma Yustisi Sari 2009: 21) menggambarkan 

perilaku konsumtif sebagai adanya ketegangan antara kebutuhan dan 

keinginan manusia. Sedangkan menurut Yayasan Konsumen Indonesia 

(dalam Tiurma Yustisi Sari 2009: 22) menyatakan perilaku konsumtif 

adalah kecenderungan manusia untuk menggunakan konsumsi tanpa 

batas dan manusia lebih mementingkan faktor keinginan daripada 

kebutuhan.  

Dahlan (dalam Raymond Tambunan, 2001) mengatakan bahwa 

perilaku konsumtif yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan 
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berlebihan, penggunaan segala  hal yang dianggap paling mahal yang 

memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya serta 

adanya pola hidup manusia yang dikendalikan dan didorong oleh semua 

keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata-mata. 

Menurut Basu Swastha Dharmmesta dan Hani Handoko (2011: 

107) menyatakan bahwa dalam mendeskripsikan perilaku konsumtif 

maka konsumen tidak dapat lagi membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan. Dalam perilaku konsumtif terdapat kebutuhan dan keinginan 

yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Kebutuhan yang dipenuhi bukan 

merupakan kebutuhan yang utama melainkan kebutuhan yang hanya 

sekedar mengikuti arus mode, ingin mencoba produk baru, ingin 

memperoleh pengakuan sosial, tanpa memperdulikan apakah memang 

dibutuhkan atau tidak. 

Jadi, perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan 

menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang 

rasional dan memiliki kencenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu 

tanpa batas di mana individu lebih mementingkan faktor keinginan dari 

pada kebutuhan dan memanfaatkan nilai uang lebih besar daripada nilai 

produksi untuk dapat memenuhi keinginannya dibandingkan kebutuhan 

pokok lainnya. 

Mahasiswa yang melakukan perawatan dan mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan pada klinik kecantikan tertentu telah 

menimbulkan perilaku konsumtif. Mahasiswa menjadi konsumtif 
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terhadap berbagai penawaran aneka perawatan dan produk kecantikan 

dari klinik kecantikan demi memuaskan keinginannya untuk tampil 

cantik walaupun hal itu harus dibayar dengan mengeluarkan nilai materi 

yang bisa dibilang tidak sedikit. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Engel, Blackwell, dan Miniard (1995: 46-57) mengatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku konsumtif 

antara lain : 

1) Faktor Internal : 

a) Motivasi 

Motivasi merupakan pendorong perilaku seseorang, tidak 

terkecuali dalam melakukan pembelian atau penggunaan jasa yang 

tersedia di pasar. 

b) Kepribadian 

Kepribadian didefinisikan sebagai suatu bentuk dari sifat-

sifat yang terdapat dalam diri individu yang sangat mempengaruhi 

perilakunya. Kepribadian sangat berpengaruh dalam mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk. 

c) Konsep diri 

Konsep diri dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku 

membeli seseorang. Ada beberapa tipe konsumen dalam memenuhi 

konsep diri yaitu konsumen yang berusaha memenuhi konsep diri 
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yang disadari, konsumen yang berusaha memenuhi konsep diri 

menurut orang lain sehingga akan mempengaruhi perilaku 

membelinya. 

 

d) Pengalaman belajar 

Pengalaman belajar seseorang akan menentukan tindakan 

dan pengambilan keputusan membeli. Konsumen mengamati dan 

mempelajari stimulus yang berupa informasi-informasi yang 

diperolehnya. Informasi tersebut dapat berasal dari pihak lain 

maupun dirinya sendiri yakni melalui pengalaman. Hasil proses 

belajar tersebut dipakai konsumen sebagai referensi untuk 

membuat keputusan dalam pembelian. 

e) Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan suatu konsep yang paling umum 

untuk memahami perilaku konsumen. Gaya hidup merupakan 

suatu pola rutinitas kehidupan dan aktivitas seseorang dalam 

menghabiskan waktu dan ruang. Gaya hidup menggambarkan 

aktivitas seseorang, ketertarikan dan pendapat seseorang dalam 

suatu hal. 

2) Faktor Eksternal 

a) Kebudayaan 

Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas 

manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat 
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menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. Keberagaman kebudayaan akan membentuk pasar 

dan perilaku yang berbeda-beda.  

 

b) Kelas Sosial 

Status kelas sosial kerap menghasilkan bentuk-bentuk 

perilaku konsumen yang berbeda dan mempengaruhi cara 

seseorang dalam berbelanja 

c) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang 

sangat mempengaruhi perilaku individu. Seseorang akan melihat 

kelompok referensinya dalam menentukan produk yang 

dikonsumsinya. 

d) Situasi  

Faktor situasi seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

waktu, suasana, hati, dan kondisi seseorang sangat mempengaruhi 

perilaku membeli seseorang. Karena ketika situasi berubah, maka 

perilaku pun seseorang akan berubah. 

e) Keluarga  

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

pembentukan sikap dan perilaku anggotanya, termasuk dalam 

pembentukan keyakinan dan berfungsi langsung dalam 
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menetapkan keputusan konsumen dalam membeli dan 

menggunakan barang atau jasa. 

Berdasarkan uraian  di atas, maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan perilaku konsumtif dibedakan menjadi dua 

yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain : 

motivasi, kepribadian, konsep diri, pengalaman belajar dan gaya hidup. 

Sedangkan faktor eksternal antara lain : kebudayaan, kelas sosial, 

kelompok referensi, situasi, dan keluarga. 

 

c. Indikator Perilaku Konsumtif 

Menurut Sumartono (dalam Tiurma Yustisi Sari 2009: 26-27), 

definisi  konsep perilaku  konsumtif amatlah variatif, tetapi pada  intinya 

muara dari pengertian perilaku konsumtif adalah membeli barang tanpa 

pertimbangan rasional atau bukan atas dasar kebutuhan pokok. Secara 

operasional, indikator perilaku konsumtif yaitu :  

1) Membeli produk karena iming-iming hadiah.  

Individu membeli suatu barang karena adanya hadiah yang 

ditawarkan jika membeli barang tersebut.  

2) Membeli produk karena kemasannya menarik.  

Konsumen mahasiswa sangat mudah  terbujuk untuk 

membeli produk yang dibungkus dengan rapi dan dihias dengan 

warna-warna yang menarik. Artinya motivasi untuk membeli produk 
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tersebut hanya karena produk tersebut dibungkus dengan rapi dan 

menarik.  

3) Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. 

Konsumen mahasiswa mempunyai keinginan membeli yang 

tinggi, karena pada umumnya mahasiswa mempunyai  ciri khas dalam 

berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya dengan tujuan 

agar mahasiswa selalu berpenampilan yang dapat menarik perhatian 

orang lain. Mahasiswa membelanjakan uangnya lebih banyak untuk 

menunjang penampilan diri. 

 

4) Membeli produk atas pertimbangan harga  (bukan atas dasar manfaat 

atau kegunaannya).  

Konsumen mahasiswa cenderung berperilaku yang 

ditandakan oleh adanya kehidupan mewah sehingga cenderung 

menggunakan segala hal yang dianggap paling mewah.  

5) Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status.  

Mahasiswa mempunyai kemampuan membeli yang tinggi 

baik dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya 

sehingga hal tersebut  dapat menunjang sifat eksklusif dengan barang 

yang mahal dan memberi  kesan berasal dari kelas sosial yang lebih 

tinggi. Dengan membeli suatu produk dapat memberikan simbol status 

agar kelihatan lebih keren di mata orang lain.  
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6) Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan.  

Mahasiswa cenderung meniru perilaku  tokoh  yang 

diidolakannnya dalam bentuk menggunakan segala sesuatu yang dapat 

dipakai tokoh idolanya. Mahasiswa juga cenderung memakai dan 

mencoba produk yang ditawarkan bila ia mengidolakan public figure 

produk tersebut.  

7) Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal 

akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.  

Mahasiswa  sangat terdorong untuk mencoba suatu produk 

karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh iklan yaitu dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri. 

8) Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merk berbeda).  

Mahasiswa akan cenderung menggunakan produk jenis sama 

dengan merk yang lain dari produk sebelumnya ia gunakan,  meskipun 

produk tersebut belum habis dipakainya. 

Mahasiswa yang menjadi pelanggan klinik kecantikan tanpa 

disadari menyebabkan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif pada 

klinik kecantikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor namun pada 

dasarnya keinginan untuk tampil cantik banyak berpengaruh pada 

tumbuhnya perilaku konsumtif ini. 
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3. Karakteristik Mahasiswa 

Menurut Depdiknas (2008: 856) mahasiswa adalah orang yang 

belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan intelektual muda yang 

nantinya menjadi calon-calon penerus bangsa. Mahasiswa mendapat julukan 

sebagai agent of change, karena dengan kekuatan mahasiswa dapat 

mendobrak pemerintah untuk bertindak sesuai dengan jiwa kritis mereka. 

Menurut Dwi Siswoyo (2007: 121) mahasiswa adalah individu yang sedang 

menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau 

lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berfikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. 

Menurut Calon (dalam Monks, 1988: 261) masa remaja 

menunjukkan dengan jelas sifat-sifat masa transisi atau peralihan karena 

remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki 

status kanak-kanak. Dalam masa transisi ini, remaja sibuk dengan proses 

pencarian jati diri sehingga tidaklah mengherankan kalau karakteristik yang 

sangat menonjol dari remaja adalah sifat yang labil, unik, rasa ingin tahu 

yang sangat besar, sifat pemberontak, serta mudah terpengaruh. Dalam 

penjelasannya, Monks menggolongkan masa remaja dengan pembagian 

sebagai berikut. 

a. Usia 12 tahun – 15 tahun adalah masa remaja awal. 

b. Usia 15 tahun – 18 tahun adalah masa remaja pertengahan. 

c. Usia 18 tahun – 21 tahun adalah masa remaja akhir. 
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Sedangkan dalam fase-fasenya menurut Hurlock masa remaja 

digolongkan menjadi : 

a. Usia 13 tahun – 16 atau 17 tahun merupakan awal masa remaja. 

b. Usia 16 tahun atau 17 tahun – 21 tahun merupakan akhir masa remaja. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa masih termasuk dalam 

kategori usia remaja dalam tingkatan masa remaja akhir. Istilah 

asdolescence atau remaja, berasal dari kata latin adolescere yang artinya 

tumbuh menjadi dewasa. Hurlock menjelaskan istilah remaja dalam 

adolescence mempunyai arti lebih luas, mencangkup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik. WHO (Sarwono, 1989: 9) memberikan definisi 

tentang remaja yang bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut 

dikemukakan 3 kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, 

sehingga secara lengkap definisi remaja sebagai berikut.  

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (Sarwono, 1989: 10). 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Budaya Konsumen 

Permainan konsumsi pada saat ini tidak hanya didasarkan pada 

nilai guna atau kebutuhan akan suatu barang, tetapi lebih didominasi oleh 

keinginan atau hasrat. Hal tersebut menjadi kuat karena para kapitalis yang 

menjadi produsen berbagai produk melakukan berbagai cara supaya 
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produknya laku di pasar. Untuk membuat produknya laku di pasaran, maka 

para produsen menciptakan sebuah budaya baru yang dinamakan budaya 

konsumen di mana konsumsi barang-barang didasarkan atas nilai-nilai 

materialistik semata. Setiap produk mempunyai makna dan citra sendiri 

yang menjadi identitas bahkan gaya hidup suatu kelompok. Pemahaman 

budaya konsumen tersebut didasarkan pada beberapa aspek di bawah ini. 

a. Pengertian Budaya Konsumen 

Konsumsi menurut Baudrillard (Featherstone, 2008: 202) adalah 

tindakan sistematis dalam memanipulasi tanda, dan untuk menjadi objek 

konsumsi, objek harus mengandung atau bahkan menjadi tanda. Dalam 

mengkonsumsi objek tertentu otomatis kita juga mengkonsumsi tanda 

yang sama, dan secara tidak sadar kita mirip atau bahkan seragam dengan 

banyak orang yang berlomba-lomba mengkonsumsi tanda serupa atau 

oleh Baudrillard disebut sebagai produksi massa. Produksi massa adalah 

di mana ketika hilangnya manfaat asli yang hakiki dari benda-benda yang 

disebabkan oleh dominasi nilai tukar dalam kapitalisme. 

Masyarakat konsumsi bagi Baudrillard merupakan masyarakat 

yang secara tidak sadar telah menjadikan konsumsi sebagai pusat 

aktivitas kehidupan dengan hasrat yang kuat akan materi, selalu ingin 

berbelanja (Irkham, 2012). Dalam masyarakat konsumsi persepsi 

terhadap barang  telah berubah dari sekedar kebutuhan yang memiliki 

nilai tukar dan nilai guna, berubah menjadi sekedar citra atau gengsi. 
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Makna konsumsi bergeser dari sekedar memenuhi kebutuhan berubah 

menjadi memenuhi keinginan. 

Masyarakat konsumsi hubungan manusia ditransformasikan 

dalam hubungan objek yang dikontrol oleh petanda atau citra. Perbedaan 

status sosial dimaknai sebagai perbedaan konsumsi citra, sehingga 

kekayaan diukur dari tingkatan citra yang dikonsumsi (Irkham, 2012). 

Mengkonsumsi objek tertentu menandakan kita berbeda atau dianggap 

sama dengan kelompok sosial tertentu. Citra seolah telah mengambil alih 

fungsi kontrol terhadap pribadi dan sosial. 

Budaya konsumen merupakan budaya baru dalam parameter 

konsumsi yang banyak menyoroti fondasi dari pergeseran konsumsi. 

Konsumsi akan barang-barang yang memiliki nilai image beberapa 

dekade sudah menjadi fenomena. Pengertian budaya konsumen menurut 

Baudrillard dalam Featherstone (2008: 204), budaya konsumen secara 

efektif adalah budaya postmodern, suatu budaya kedangkalan yang di 

dalam budaya itu nilai-nilai di transvaluasi (dievaluasikan oleh prinsip-

prinsip baru) dan seni telah mengungguli realitas.  

Dengan mengutamakan budaya konsumen kita harus 

menekankan bahwa dunia benda serta prinsip-prinsip strukturasinya 

merupakan hal terpenting dalam memahami masyarakat kontemporer. Ini 

melibatkan dua fokus: pertama pada dimensi budaya dari ekonomi, 

simbolisasi serta pemakaian benda-benda material, kedua pada ekonomi 

benda-benda budaya, prinsip-prinsip pasar yaitu penyediaan, permintaan, 



28 
 

penumpukan modal, persaingan serta monopolisasi yang beroperasi gaya 

hidup, benda-benda, dan komoditas budaya (Featherstone, 2008: 201). 

b. Perspektif Budaya Konsumen 

Setiap cabang dari disiplin ilmu memiliki dasar atau fondasi 

dalam konsep dan teorinya. Budaya konsumen merupakan bagian dari 

budaya populer dalam memahami budaya konsumen terdapat beberapa 

perspektif dalam memahami konsep dari budaya konsumen.  

Tiga perspektif utama budaya konsumen (Featherstone, 2008: 

29-30) antara lain : 

1) Pandangan bahwa budaya konsumen dipremiskan dengan ekspansi 

produksi kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran 

budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat 

belanja serta konsumsi. 

2) Pandangan yang lebih sosiologis, bahwa kepuasan yang berasal dari 

benda-benda berhubungan dengan akses benda-benda yang terstruktur 

secara sosial dalam suatu peristiwa yang di dalamnya kepuasan dan 

status tergantung pada penunjukkan dan pemeliharaan perbedaan 

dalam kondisi inflansi. Titik perhatiannya di sini adalah pada cara-

cara yang berbeda di mana orang menggunakan benda-benda dalam 

rangka menciptakan ikatan-ikatan atau pembedaan masyarakat. 

3) Adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi-

mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam bentuk tamsil budaya 

konsumen dan tempat-tempat konsumsi tertentu yang secara beragam 

memunculkan kenikmatan jasmaniah langsung serta kesenangan 

estetis. 

 

Kecantikan yang dapat diraih dengan cara melakukan 

perawatan wajah dan juga mengkonsumsi produk-produk kecantikan 

dari klinik kecantikan tertentu merupakan suatu indikasi keterkaitan 

antara perilaku konsumtif pada mahasiswa dengan pemakaian benda-

benda material beserta simbolnya merupakan perspektif dalam melihat 
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fenomena konsumenrisme dan gaya hidup materialistik bahkan 

hedonis. 

 

2. Teori Hirearki Kebutuhan Maslow 

Teori hirearki kebutuhan ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

Maslow berpendapat bahwa faktor pendukung yang menyebabkan 

seseorang mau bekerja keras adalah adanya motivasi (Sardiman, 2010: 80). 

Faktor ini berasal dari aneka kebutuhan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan yang tersusun secara hirearki menurut kepentingannya. 

Penjelasan sistematik tentang aneka kebutuhan manusia yaitu berupa 

piramida kebutuhan. Menurut Maslow (Jess Feist, 2010: 331-336), 

kebutuhan manusia dapat digambarkan menjadi lima kategori yaitu: 

a. Kategori pertama, kebutuhan fisiologis (physiological needs) seperti 

makanan, air, seks dan papan yang boleh dikatakan merupakan 

kebutuhan dasar untuk dapat bertahan hidup dan berpengaruh besar 

terhadap semua kebutuhan. 

b. Kategori kedua, berupa kebutuhan rasa aman (safety needs). Termasuk di 

dalamnya adalah keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, 

perlindungan, dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam, 

kebutuhan akan hukum, ketentraman, dan juga kebutuhan akan 

keteraturan. 

c. Kategori ketiga, kebutuhan akan cinta dan keberadaan (love and 

belongingness needs). Termasuk di dalamnya adalah keinginan untuk 
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berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan 

untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, 

lingkungan masyarakat atau negara. 

d. Kategori keempat, adalah kebutuhan penghargaan diri (self esteem), yaitu 

penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan, dan pengetahuan yang 

orang lain hargai tinggi. 

e. Kategori kelima, adalah kebutuhan aktualisasi diri (self actualization), 

yaitu kebutuhan untuk terus berkembang dan mencapai potensi penuh 

individu. Kebutuhan ini berfokus pada pengembangan individu seperti 

otonomi, kreatifitas, mengambil resiko, dan memenuhi kebutuhan diri 

sendiri (self fulfillment). Kebutuhan ini dapat berupa keinginan 

mengembangkan karir, kesempatan untuk menampilkan produktivitas 

dan kualitas kerja yang tinggi, serta kesempatan untuk mengembangkan 

dan mewujudkan kreatifitas. 

Dalam penelitian ini, keinginan untuk menjadi cantik dengan 

melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi produk kecantikan dari 

klinik kecantikan tertentu merupakan wujud dari pemenuhan kebutuhan 

penghargaan diri (self esteem). Ketika seseorang menganggap dia akan 

mendapatkan pujian dan penghargaan dari orang lain apabila mereka 

menganggap bahwa dia seseorang yang cantik dan berharga. 
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3. Teori Konsumsi 

Salah satu kajian teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan 

penelitian ini adalah konsep perilaku konsumtif. Konsep ini menggunakan 

perspektif kajian cultural studies dengan teori utamanya adalah teori-teori 

konsumsi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana perilaku para konsumen 

dalam hal ini adalah mahasiswa yang menggunakan produk-produk dan 

melakukan perawatan pada klinik-klinik kecantikan. 

Analisis mengenai budaya konsumsi bermula dari perhatian politik 

maarxisme. Bagi Karl Marx dan Frederick Engels, transisi dari feodalisme 

ke kapitalisme adalah suatu transisi dari produksi yang digerakkan oleh 

kebutuhan menuju produksi yang digerakan oleh keuntungan (John Storey, 

2006: 144). Ada beberapa pakar teori sosial yang mengkritisi tentang 

perilaku konsumtif. Dari beberapa teori tersebut, peneliti mengambil 

sebagian pemikiran dari para pakar yang memang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Walaupun mengambil beberapa pemikiran dari tokoh yang 

berbeda, namun pada dasarnya mereka memiliki perspektif yang serupa. 

a. Herbert Marcuse mengembangkan beberapa argument mengenai 

konsumsi, untuk menunjukkan bahwa ideologi konsumerisme 

mendorong kebutuhan palsu dan bahwa kebutuhan ini bekerja sebagai 

satu bentuk kontrol sosial: Orang-orang mengenali diri mereka di dalam 

komoditas mereka; mereka menemukan jiwa mereka dalam mobil, 

perangkat hi-fi, rumah mewah, perlengkapan kecantikan dan sebagainya. 

Mekanisme itu sendiri yang mengikat individu pada masyarakatnya, telah 
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berubah; dan kontrol sosial dilabuhkan pada kebutuhan-kebutuhan baru 

yang telah dihasilkan. Jadi, menurut Marcuse adanya iklan merupakan 

dorongan akan kebutuhan palsu (John Storey, 2006: 145). 

Kaitan antara teori ini dengan penelitian adalah pada 

pembahasan analisis mengenai tanggapan dari para pemakai produk 

kecantikan, terhadap pengaruhnya dalam masyarakat. Apabila ditemukan 

pendapat yang menyatakan bahwa pemakaian produk kosmetik tersebut 

adalah salah satu bentuk tuntutan dalam masyarakat, maka pernyataan 

Marcuse mengenai kebutuhan palsu, bisa jadi memang benar adanya.  

b. Pierre Bourdieu (dalam John Storey, 2006: 46), mengungkapkan 

pendapatnya bahwa apa yang dilakukan konsumsi terhadap kita, menjadi 

bagaimana kita menggunakan konsumsi untuk tujuan pembedaan sosial.  

Ia berargumen bahwa budaya hidup (gaya hidup, dan lain-lain) adalah 

suatu area penting bagi pertarungan di antara pelbagai kelompok dan 

kelas sosial. Bagi Bourdieu, konsumsi budaya itu cenderung, sadar dan 

disengaja atau tidak, mengisi suatu fungsi sosial berupa melegitimasi 

perbedaan-perbedaan sosial. Misalnya, budaya digunakan untuk oleh 

kelas dominan, menurut Bourdieu untuk memastikan reproduksinya 

sebagai kelas dominan (John Storey, 2006: 146). Kata dominan yang 

dimaksudkan oleh Bourdieu bukan terbatas pada dominan dalam hal 

jumlah, melainkan lebih pada kekuasaan atas kontrol. 

Hubungan antara pemikiran Bourdieu tentang konsumsi dengan 

penelitian ini adalah apakah para pengguna produk kecantikan tersebut, 
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memang sengaja memakainya dengan alasan agar memiliki perbedaan 

status sosial dengan yang lainnya. Artinya, dengan memakai produk 

kecantikan yang terkenal dan mahal, maka seseorang secara tak langsung 

memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain. 

Maka terbentuk adanya gaya hidup yang dipandang akan menentukan 

nilai dari seseorang dalam masyarakat. Gaya hidup yang dipandang 

bernilai tersebutlah, yang bisa membentuk adanya kelas dominan. 

 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti peneliti 

adalah.  

1. Penelitian relevan pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Arinna 

Bayurinindya pada tahun 2011 dengan judul “Trend Pemakaian Kawat 

Gigi di Kalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa FISE UNY)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

melatarbelakangi mahasiswa memakai kawat gigi dan bagaimana gaya 

hidup mempengaruhi pemakaian kawat gigi serta dampak yang 

ditimbulkan dari pemakaian kawat gigi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa memakai kawat gigi 

adalah kesehatan, keluarga, teman, kawat gigi sebagai penunjang 

penampilan, pengetahuan, prestise, trend dan keadaan ekonomi. Faktor 

yang paling dominan melatarbelakangi adalah kesehatan yaitu ingin 
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memperbaiki struktur gigi yang tidak rapi. Gaya hidup pemakaian kawat 

gigi pada kalangan mahasiswa digunakan untuk kesehatan gigi dan juga 

sebagai media untuk mengikuti trend yang sedang berkembang yakni trend 

pemakaian kawat gigi. Gaya hidup ini dapat menunjukkan status sosial 

pemakai kawat gigi yang dapat dilihat dari jenis kawat gigi yang dipakai. 

Gaya hidup ini juga dapat dilihat dari kebiasaan mahasiswa yang suka 

mengganti warna karet kawat gigi sesuai dengan keinginan mahasiswa 

tersebut. Dampak positif dari pemakaian kawat gigi adalah kawat gigi 

dapat menambah rasa percaya diri, dan dari segi kesehatan kawat gigi 

digunakan untuk merapikan struktur gigi. Sedangkan dampak negatif dari 

pemakaian kawat gigi di kalangan mahasiswa adalah sifat mahasiswa yang 

menjadi boros, perilaku menjadi konsumtif, dan mahasiswa lebih 

mementingkan penampilan. 

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama 

merupakan penelitian kualitatif deskripstif yaitu penelitian dengan 

pengumpulan data-data bukan angka-angka, dan juga teknik pengambilan 

sampel yang digunakan juga sama yaitu menggunakan snowball sampling. 

Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Arinna Bayurinindya memfokuskan penelitian terhadap trend 

pemakaian kawat gigi di kalangan mahasiswa sedangkan peneliti lebih 

memfokuskan kepada perilaku konsumtif mahasiswa terhadap klinik 

kecantikan, selain itu letak perbedaannya adalah pada subyek 

penelitiannya adalah mahasiswa FISE UNY sedangkan penelitian ini 
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memiliki subyek penelitian mahasiswa FIS UNY mengingat FIS dan FE 

sudah dipisahkan. 

2. Penelitian relevan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuning 

Utami, dengan judul “Coffee Shop Sebagai Tren Gaya Hidup: Kajian 

Tentang Kebiasaan Nongkrong Mahasiswa di Babarsari Sleman” 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 1). Mengetahui alasan-alasan mahasiswa ketika mereka berkunjung 

ke coffee shop, 2). Mengetahui bagaimana pengaruh coffee shop bagi 

pembentukan gaya hidup mahasiswa, 3). Mengetahui dampak yang 

ditimbulkan apabila mahasiswa berkunjung ke coffee shop. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1). Alasan mahasiswa berkunjung ke 

coffee shop dipengaruhi motivasi yang dimilikinya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup baik dari dirinya sendiri dan maupun pengaruh yang dari 

orang lain, 2). Intensitas mahasiswa yang berkunjung ke coffee shop akan 

membentuk gaya hidup mereka dengan menikmati semua fasilitas yang 

ada di coffee shop, membuang waktu dengan sia-sia, memboroskan uang, 

dan pulang larut malam, status sosial-ekonomi seseorang akan sangat 

berpengaruh bagi pembentukan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi 

status sosial-ekonomi konsumen maka semakin tinggi motivasi konsumen 

tersebut untuk berkunjung ke coffee shop. 3). Dampak dari seringnya 

mahasiswa berkunjung ke coffee shop dapat dibagi menjadi dua yaitu 

dampak positif, dan dampak negatif, dampak positifnya adalah bisa 

mempererat tali persaudaraan dengan teman, memperbanyak teman, dapat 
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menikmati fasilitas wifi gratis, pikiran menjadi tenang, dapat mencari 

inspirasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menimbulkan budaya 

hidup konsumtif, membentuk gaya hidup hedonis, pulang sering larut 

malam, mengganggu kegiatan kampus. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan 

penelitian ini adalah mahasiswa yang berkunjung di coffee shop, yang 

diambil secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode partisipan observer (pengamatan berperan serta), wawancara tidak 

terstruktur, dan dokumentasi 

 

D. Kerangka Pikir 

Kalangan mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial dalam 

masyarakat yang rentan terhadap pengaruh gaya hidup, trend, dan mode yang 

sedang berlaku. Bagi mahasiswa sendiri, mode, penampilan, dan juga 

kecantikan merupakan hal penting yang mendapatkan perhatian khusus. 

Keinginan untuk tampil cantik dan menarik merupakan dambaan bagi seluruh 

perempuan. Dengan menjadi cantik seorang perempuan merasa lebih percaya 

diri dan lebih diterima di masyarakatnya. Banyak didirikannya klinik 

kecantikan menjadi salah satu solusi bagi mahasiswa untuk dapat tampil cantik. 

Tidaklah mengherankan banyak mahasiswa yang menjadi pelanggan dari klinik 

kecantikan baik yang melakukan perawatan wajah maupun yang 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari salah satu klinik kecantikan 

yang ada.  
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Ketika mahasiswa melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan dari salah satu klinik kecantikan harus 

dilaksananakan secara berkelanjutan agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

Fenomena ini menimbulkan perilaku konsumtif pada kalangan mahasiswa. 

Perilaku konsumtif tersebut lebih menekankan pengkonsumsian suatu barang 

bukan karena kegunaan suatu barang namun lebih karena sebatas keinginan 

saja yang didasarkan adanya peningkatan status, prestise, kelas, gaya-gaya, 

citra-citra yang ingin ditampilkan melalui pengkonsumsian suatu. Faktor-faktor 

pendorong terjadinya perilaku konsumtif juga mempengaruhi mahasiswa untuk 

berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini juga pada akhirnya akan 

menimbulkan dampak yang dirasakan oleh para mahasiswa yang melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik 

kecantikan. 
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