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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

1. Karakteristik Mahasiswa FIS 

Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang sedang menuntut 

ilmu ditingkat perguruan tinggi. Jenjang pembelajaran yang tinggi ini 

menyebabkan mahasiswa disebut sebagai kaum muda intelektual. Kecerdasan 

dalam bertindak dan berpikir mutlak dimiliki oleh mahasiswa. Hal ini 

disebabkan karena mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan, 

yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi penyalur perubahan yang ada 

dalam kehidupan masyarakat serta mahasiswa merupakan penerus masa depan 

suatu bangsa.  

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi dalam 

salah satu program studi di FIS UNY (UNY, 2009: 4).  Setiap universitas pasti 

mempunyai mahasiswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda untuk 

menunjang keberhasilan studi mahasiswa. Begitu juga dengan FIS UNY yang 

mempunyai karakter mahasiswa yang berbeda-beda. Dari banyaknya 

mahasiswa yang terdapat di FIS UNY pasti mempunyai karakter yang berbeda-

beda. Perbedaan-perbedaan karakteristik tersebut dapat dilihat dari pengamatan 

yang peneliti lakukan pada berbagai angkatan di FIS UNY, seperti adanya 

karakter seorang pemimpin yang selalu memimpin disuatu kegiatan ataupun 

organisasi-organisasi, karakter aktivis yang suka dengan kegiatan-kegiatan 

yang berurusan dengan organisasi dan birokrasi, karakter seorang yang rajin 
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yang dapat dilihat dari kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dan 

pemanfaatan waktu kuliah. Karakter mahasiswa yang idealis bisa dilihat dari 

mahasiswa yang suka menyuarakan aspirasi dari pihak mahasiswa, seperti 

mengikuti demonstrasi, menyorot berbagai kebijakan pemerintah, pihak 

birokrat kampus dan lain sebagainya. Karakter mahasiswa yang pecinta seni 

bisa dilihat dari mahasiswa yang ikut bergabung ke komunitas-komunitas seni 

yang ada dikampus. Karakter mahasiswa adalah seorang mandiri yaitu 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, sehingga ia dapat membiayai 

kehidupannya sendiri. Sedangkan karakteristik orang yang suka mengikuti 

trend yang sedang berkembang disetiap saat. Biasanya orang yang suka 

mengikuti trend hanya ingin terlihat berbeda dengan teman-temannya agar 

dianggap tidak ketinggalan zaman dan dianggap gaul. Karakteristik orang yang 

malas yang dapat di lihat dari kehadiran mahasiswa yang sering bolos tanpa 

ijin, dan tidak pernah mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh ibu dan bapak dosen, dan masih banyak lagi karakter mahasiswa 

yang terdapat di FIS UNY. 

Selain memiliki karakteristik yang berbeda-beda maka latar belakang 

mahasiswa FIS UNY pun sangatlah beragam. Latar belakang tersebut meliputi 

agama, suku, asal, budaya, serta status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi 

mahasiswa ini biasanya dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua mereka, dan ini 

sangat mempengaruhi penampilan, gaya hidup, karakteristik maupun tingkat 

konsumtifitas mahasiswa. Untuk menunjukkan keberagaman status sosial 

ekonomi ini peneliti menyajikan data pekerjaan dan pendapatan orang tua pada 
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angkatan 2007 hingga angkatan 2012 karena informan peneliti sebagian besar 

berasal dari angkatan tersebut. Berikut tabel data pekerjaan mahasiswa FIS 

UNY angkatan 2007 hingga angkatan 2012 : 

Tabel. 1 Pekerjaan Orang Tua FIS UNY Angkatan 2007 sampai 2012  

No Pekerjaan Ayah Jumlah Presentase 

1 PNS 905 27,2 % 

2 GURU 214 6,4 % 

3 TNI 54 1,6 % 

4 POLRI 48 1,4 % 

5 BURUH 244 7,3 % 

6 DOSEN 9 0,2 % 

7 WIRASWASTA 838 25,2 % 

8 WIRAUSAHA 18 0,5 % 

9 TANI 421 12,6 % 

10 PENSIUNAN 180 5,4 % 

11 KARYAWAN 105 3,1 % 

12 PEDAGANG 46 1,3 % 

13 SOPIR 9 0,2 % 

14 LAIN-LAIN 232 6,9 % 

Jumlah 3323 99,3 % 

(Sumber: Data Siakad UNY, 2012) 

Sedangkan besar pendapatan orang tua mahasiswa FIS UNY angkatan 

2007 hingga angkatan 2012 dapat disajikan berdasarkan tabel di bawah ini : 

Tabel 2. Pendapatan Orang Tua FIS UNY Angkatan 2009 hingga 

angkatan 2012. 

 

NO Pendapatan Per Bulan Banyaknya Presentase 

1 Tidak tetap/ tidak berpenghasilan 1816 54,6 % 

2 Dibawah 1 juta 515 15,4 % 

3 Antara 1 juta - 2 juta 468 14 % 

4 Antara 2 juta – 3 juta 308 9.2 % 

5 Antara 3 juta – 4  juta 143 4.3 % 

6 Diatas 4 juta 73 2.1 % 

Jumlah 3323 99,6 % 

(Sumber: Data Siakad UNY, 2012) 
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Pada tabel pendapatan orang tua diatas terdapat orang tua yang tidak  

berpenghasilan ataupun tidak tetap berjumlah 1816 orang atau sekitar 54,6 % 

dikarenakan dalam pengisian data mengenai pendapatan orang tua, terdapat 

mahasiswa yang tidak mengisi pendapatan orang tua yang dilakukan pada saat 

pengisian data informasi mahasiswa di SIAKAD.  Berdasarkan kedua tabel di 

atas menunjukkan bahwa dari pekerjaan dan pendapatan orang tua yang tinggi 

maupun yang rendah dapat mempengaruhi karakteristik mahasiswa, gaya hidup 

mahasiswa, penampilan mahasiswa, maupun tingkat konsumtifitas mahasiswa. 

 

2. Deskripsi Singkat Informan : 

a. AU 

Informan yang pertama adalah AU jurusan PKNH angkatan 2012. AU 

berasal dari Bekasi dan sekarang berusia 19 tahun. Setiap bulan AU 

mendapatkan jatah sekitar Rp.1200.000,00. AU merupakan pelanggan 

klinik kecantikan yang ada di Bekasi yaitu klinik kecantikan Mitra Lestari, 

sebenarnya AU pernah mencoba klinik kecantikan LBC di Yogyakarta 

tapi tidak cocok sehingga dia kembali ke klinik Mitra Lestari. AU pertama 

kali ke klinik kecantikan sejak kelas XI SMA atau dari tahun 2009. Alasan 

utama AU adalah dia ingin terlihat lebih cantik dan bersih karena baginya 

kecantikan bisa dijadikan modal pada waktu memasuki ke dunia kerja. 

Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar 

Rp.200.000,00 sedangkan perbulannya ia butuh sekitar Rp.160.000,00. 

Selain memakai produk kecantikan dari klinik kecantikan langganannya 
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AU mengaku sering melakukan totok wajah di salon dengan pertimbangan 

agar kulit wajahnya tidak menjadi tipis. 

b. EA 

Informan yang kedua adalah EA jurusan Administrasi Negara angkatan 

2010. EA berasal dari Magelang dan sekarang berusia 20 tahun. Setiap 

bulan EA mendapatkan jatah sekitar Rp.400.000,00 setiap bulannya. EA 

merupakan pelanggan klinik kecantikan Natasha dan juga berlangganan 

pada dokter kulit. EA baru berlangganan di Natasha dari bulan Juli 

kemarin dan kurang lebih sekitar 3 bulan berlangganan ke dokter kulit. 

Alasan utama EA adalah dia ingin mengobati jerawatnya yang ada di 

hidung. Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar 

Rp.400.000,00 sedangkan perbulannya ia butuh sekitar Rp.200.000,00.  

c. DP 

Informan yang ketiga adalah DP jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 

2007. DP berasal dari Prambanan dan sekarang berusia 23 tahun. Setiap 

bulan DP mendapatkan jatah sekitar Rp.500.000,00. DP merupakan 

pelanggan klinik kecantikan Larissa, namun sebenarnya DP pernah 

langganan klinik kecantikan Natasha tetapi ia direkomendasikan teman-

temannya untuk pindah ke klinik kecantikan Larissa karena alasan bahan-

bahannya yang lebih alami. DP pertama kali ke klinik kecantikan Larissa 

sejak 8 bulan yang lalu. Alasan utama DP adalah dia ingin terlihat lebih 

bersih dan bebas dari jerawat. Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia 

menghabiskan sekitar Rp.300.000,00 sedangkan perbulannya ia butuh 
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sekitar Rp.300.000,00 hingga Rp.400.000,00 jika ia sedang rajin 

melakukan facial. 

d. ER 

Informan yang keempat adalah ER jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 

2009. ER berasal dari Klaten dan sekarang berusia 20 tahun. Setiap bulan 

ER mendapatkan jatah sekitar Rp. 400.000,00. ER merupakan pelanggan 

klinik kecantikan Larissa dengan alasan produknya yang lebih natural. ER 

pertama kali ke klinik kecantikan sejak tahun 2010. Alasan utama ER 

adalah dia ingin terlihat lebih cantik dengan wajah yang cerah dan tidak 

kusam. Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar 

Rp.200.000,00 sedangkan perbulannya ia butuh sekitar Rp.150.000,00.  

e. SN 

Informan yang kelima adalah SN jurusan Pendidikan IPS angkatan 2009. 

SN berasal dari Magelang dan sekarang berusia 21 tahun. Setiap bulan SN 

mendapatkan jatah sekitar Rp.400.000,00. SN merupakan pelanggan klinik 

kecantikan DST yang ada di Seturan. SN baru sekitar ke klinik kecantikan 

lima bulan. Alasan utama SN adalah dia ingin menghilangkan jerawatnya. 

Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar 

Rp.200.000,00 sedangkan perbulannya ia butuh sekitar Rp.100.000,00. 

Saat ini SN ingin pindah ke klinik kecantikan Dr. Wisnu karena ia melihat 

teman-temannya yang berlangganan ke klinik kecantikan Dr.Wisnu 

hasilnya terlihat lebih cepat dibandingkan dengannya. 
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f. SH 

Informan yang keenam adalah SH jurusan Pendidikan IPS angkatan 2009. 

SH berasal dari Bantul dan sekarang berusia 21 tahun. Setiap bulan SH 

mendapatkan jatah sekitar Rp. 300.000,00. SH merupakan pelanggan 

klinik kecantikan DST namun dahulunya pada waktu SMA ia pernah 

berlangganan klinik kecantikan Princess. SH pertama kali ke klinik 

kecantikan sejak kelas XI SMA dan pernah berhenti, baru kemudian 

sekitar 8 bulan yang lalu ia pindah ke klinik kecantikan DST. Alasan 

utama SH adalah dia ingin menghilangkan jerawat dan juga bekasnya. 

Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar Rp. 

350.000,00 yaitu di Princess sedangkan di DST ia menghabiskan 

Rp.150.000,00 untuk pertama kali. Setiap bulannya ia butuh sekitar 

Rp.150.000,00 untuk membeli produk kecantikan dari klinik DST. 

g. IS 

Informan ketujuh adalah IS jurusan pendidikan Geografi angkatan 2012. 

IS berasal dari Magelang dan berusia 19tahun, jatah perbulannya adalah 

Rp. 500.000,00. Semenjak bulan Agustus 2011 dia sudah menjadi 

langganan dari klinik LBC, alasannya adalah ingin merawat wajahnya dan 

ingin tampil lebih pede, terkadang dia ingin pindah berlangganan ke klinik 

lain karena dia merasa hasilnya kurang maksimal. Pertama kali IS ke LBC 

dia menghabiskan dana sekitar Rp 350.000,00 dan mendapatkan krim 

sepaket serta facial, sedangkan tiap bulannya ia menghabiskan sekitar Rp. 

150.000,00 untuk membeli krimnya bila sudah habis. 
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h. CR 

Informan yang kedelapan adalah CR jurusan Pendidikan Geografi 

angkatan 2012. CR berasal dari Pati dan sekarang berusia 19 tahun. Setiap 

bulan CR mendapatkan jatah sekitar Rp. 600.000,00. CR merupakan 

pelanggan klinik kecantikan Natasha. SH pertama kali ke klinik kecantikan 

sejak kelas X SMA karena diajak sama mamanya. Alasan utama CR 

adalah dia ingin tampil lebih cantik. Untuk pertama kali ke klinik 

kecantikan ia menghabiskan sekitar Rp. 500.000,00. Setiap bulannya ia 

butuh sekitar Rp.150.000,00 untuk melakukan perawatan atau membeli 

produk kecantikan apabila sudah habis. 

i. EM 

Informan yang kesembilan adalah EM jurusan Ilmu Sejarah angkatan 

2010. EM berasal dari Bengkulu dan sekarang berusia 20 tahun. Setiap 

bulan EM mendapatkan jatah sekitar Rp. 500.000,00. EM merupakan 

pelanggan klinik kecantikan Larissa karena menurutnya termasuk aman. 

EM pertama kali ke klinik kecantikan sejak Desember 2011. Untuk 

pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar Rp. 100.000,00 

yaitu untuk konsultasi dokter, membeli krim malam dan krim pagi. Setiap 

dua bulannya ia butuh sekitar Rp. 200.000,00 kalau dia sedang rajin facial. 

j. WP 

Informan yang kesepuluh adalah WP jurusan Pendidikan Sosiologi 

angkatan 2009. WP berasal dari Riau dan sekarang berusia 21 tahun. 

Setiap bulan WP mendapatkan jatah sekitar Rp. 1500.000,00. WP 
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merupakan pelanggan klinik kecantikan dokter Wisnu yang ada di daerah 

Prambanan namun dahulunya pada waktu SMA sudah bergonta-ganti 

perawatan, dari mulai dokter kulit, salon, sampai pada akhirnya di dokter 

Wisnu tersebut. WP pertama kali ke klinik kecantikan dokter Wisnu sejak 

bulan Agustus lalu. Alasan utama WP adalah dia ingin tampil lebih cantik 

serta menambah rasa percaya dirinya. Untuk pertama kali ke klinik 

kecantikan ia menghabiskan sekitar Rp. 300.000,00 karena dia juga 

memakai lotion pemutih kulit. Setiap bulannya ia butuh sekitar 

Rp.150.000,00. 

k. PY 

Informan yang kesebelas adalah PY jurusan Administrasi Negara angkatan 

2012. PY berasal dari Magelang dan sekarang berusia 19 tahun. Setiap 

bulan PY mendapatkan jatah minimal Rp. 1000.000,00. PY merupakan 

pelanggan klinik kecantikan dokter Endang yang ada di Magelang namun 

dahulunya ia sering bergonta-ganti klinik kecantikan yang disarankan oleh 

teman-temannya. PY pertama kali ke klinik kecantikan sejak kelas XI 

SMA. Untuk pertama kali ke klinik kecantikan ia menghabiskan sekitar 

Rp. 600.000,00 sampai dengan Rp. 700.000,00 di klinik kecantikan dokter 

Endang. Setiap bulannya ia butuh sekitar Rp. 400.000,00 untuk membeli 

produk kecantikan. 
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B. Analisis dan Pembahasan. 

1. Deskripsi Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa FIS UNY 

pada Klinik Kecantikan. 

Kecantikan merupakan salah satu aspek yang sangat 

diperhatikan di kalangan mahasiswa. Demi mendapatkan kulit wajah 

yang ideal sesuai yang diinginkan kaum intelektual ini tidak ragu 

untuk melakukan perawatan dengan biaya yang tidak sedikit. Salah 

satu perawatan wajah yang banyak dilakukan oleh kalangan 

mahasiswa FIS UNY untuk menjaga kecantikannya adalah perawatan 

di klinik kecantikan. Pada dasarnya klinik kecantikan sangatlah 

berbeda dengan salon-salon yang menawarkan jasa perawatan 

kecantikan. Klinik kecantikan lebih menekankan pada praktek dokter-

dokter yang memang kompeten di bidang kecantikan serta telah 

mengeluarkan produk kecantikan dengan merk mereka sendiri.  

Produk kecantikan dari klinik kecantikan yang banyak 

dikonsumsi oleh para informan penelitian adalah krim pagi, krim 

malam, facial foam, bedak, pembersih penyegar, sunblock, obat 

jerawat, hand and body lotion, pil anti jerawat, dan juga krim pemutih. 

Produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan tersebut harus rutin 

dikonsumsi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain produk 

kecantikan, maka perawatan wajah pun juga harus dilakukan oleh para 

informan. Jenis perawatan wajah yang banyak dilakukan oleh para 

informan adalah facial, peeling,kemikel,dan juga laser. 
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Pada penelitian ini ditemukan ada dua jenis informan, yakni 

informan yang benar-benar membutuhkan perawatan wajah di klinik 

kecantikan karena kondisi kulit wajah mereka yang sakit seperti 

berjerawat parah hingga menimbulkan rasa sakit di wajah dan juga 

meninggalkan bekas jerawat yang cukup parah serta informan yang 

pada dasarnya tidak terlalu membutuhkan perawatan di klinik 

kecantikan namun menjadi pelanggan klinik kecantikan karena mereka 

hanya ingin memenuhi keinginan mereka untuk dapat tampil cantik 

saja. Dari pengamatan peneliti, dari 11 informan ini yang masuk ke 

dalam informan yang benar-benar membutuhkan perawatan ada 5 

orang yakni EA, DP, SN, SH, dan WP. Contoh pernyataan dari 

informan yang benar-benar membutuhkan perawatan adalah sebagai 

berikut : 

Pelan-pelan bekas jerawatnya menghilang, trus bopengnya 

hilang ama kelihatan lebih putih. Aku sih awalnya gak ngrasa 

mbak, tapi temen-temen ama keluargaku sih pada bilang kalo 

bekas jerawatnya udah mulai berkurang, ama katanya 

wajahnya jadi kelihatan lebih putih, ya Alhamdulillah ya 

mbak, akhirnya ada hasilnya… (Wawancara dengan SH pada 

tanggal 27 November 2012). 

 

Sedangkan sisanya sebanyak 6 orang yakni AU, ER, IS, CR, 

EM, dan PY mereka masuk ke dalam informan yang sebenarnya tidak 

terlalu membutuhkan perawatan dari klinik kecantikan namun menjadi 

pelanggan klinik kecantikan karena untuk memenuhi keinginan 

mereka untuk tampil cantik. Berikut salah satu contoh pernyataan dari 

informan yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan perawatan 
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wajah di klinik kecantikan : “Pengen mencerahkan kulit wajah, gak 

mau kelihatan kusam, ya otomatis nanti kelihatan lebih cantik.” 

(Wawancara dengan ER pada tanggal 16 Oktober 2013) 

Hasil dari perawatan wajah di klinik kecantikan pun tidak 

semuanya baik ada pula informan yang setelah berlangganan di klinik 

kecantikan tertentu malah tidak cocok dengan hasil perawatan di klinik 

kecantikan tersebut seperti kulit wajahnya yang tadinya berjerawat 

tidak juga kunjung sembuh, kulit wajah jadi tampak kemerahan apabila 

berada di bawah paparan sinar matahari, tidak merasa cocok dengan 

produk kecantikannya, dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang 

banyak informan yang sering pindah berlangganan untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Berikut pernyataan dari informan yang sering 

berpindah langganan karena tidak cocok dengan hasil dari klinik 

kecantikan langganannya yang dahulu : 

Soalnya kalo misalnya di Natasha sih mbak, emang bagus 

tapi ada jeleknya, soalnya kalo aku make kulitku jadi 

kemerahan kalo kena panas matahari, kalo di LBC aku udah 

bosen aja, makanya sekarang lagi nyoba di dokter Endang 

aja. (Wawancara dengan PY pada tanggal 05 Desember 

2012). 

 

Perawatan di klinik kecantikan pada dasarnya merupakan 

salah satu jalan yang ditempuh mahasiswa untuk dapat tampil menjadi 

lebih cantik. Ketika seorang mahasiswa datang ke klinik kecantikan 

maka dia akan diharuskan untuk melakukan perawatan wajah serta 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan yang merupakan hasil 
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produksi dari klinik kecantikan langganannya tersebut. Konsumsi yang 

dimaksud di sini telah mengalami pergeseran makna. Konsumsi 

menurut Baudrillard (Featherstone, 2008: 202) adalah tindakan 

sistematis dalam memanipulasi tanda, dan untuk menjadi objek 

konsumsi, objek harus mengandung atau bahkan menjadi tanda.  

Tanda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria 

kecantikan. Kriteria kecantikan yang ditanamkan dalam semua 

kalangan masyarakat diberbagai belahan dunia telah meracuni pola 

pikir masyarakat luas terutama kaum wanita itu sendiri. Dalam 

penelitian ini sebagian besar hasil yang ingin ditampakkan oleh para 

informan penelitian adalah kulit yang bersih, terawat, terlihat cerah, 

tidak kusam, tidak berjerawat, bahkan terlihat nampak lebih putih. 

Pada dasarnya hal tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan dari 

adanya kriteria cantik yang telah ditanamkan media pada masyarakat 

kita. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh WP tentang 

kategori kecantikan menurutnya :  

Cantik itu ya putih, enak dilihat, kalo misal kita jerawatan 

banyak gitu kan kelihatannya nggak apa ya, pokoknya jadi 

kesannya gimana gitu kayak gak terurus. Pokoknya muka tu 

bersih, cantik ama enak dilihat. (Wawancara dengan WP 

pada tanggal 05 Desember 2012 ).  

 

Pernyataan dari WP tersebut juga diperkuat dengan 

pernyataan dari EA sebagai berikut : 

Cantik kalo secara fisik yah tinggi, tubuhnya ramping, 

berambut panjang, kalo wajahnya ya putih, gak berjerawat, 

dan gak berminyak, tapi kalo cantik juga bisa diartikan kalo 

orang tu punya pribadi yang baik, sopan, nyenengin, percuma 
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mbak kalo wajahnya cantik tapi hatinya buruk. (Wawancara 

dengan EA pada tanggal 22 November 2012 ). 

 

Lama berlangganan di klinik kecantikan antara para informan 

yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang sudah mulai 

berlangganan klinik kecantikan semenjak mereka SMA atau baru 

ketika mereka duduk di bangku kuliah. Beberapa informan berpindah 

langganan dari klinik kecantikan satu ke klinik kecantikan lainnya. 

Berikut data lama para informan berlangganan di klinik kecantikan 

masing-masing : 

Tabel 3. Lama Informan Berlangganan di Klinik Kecantikan 

Infor

man 

Nama 

Klinik 

Kecanti

kan 

Lamanya 

Berlangganan 

Alasan Pindah 

Langganan 

 

AU 

Mitra 

Lestari 

Semenjak kelas XI 

SMA atau pada 

tahun 2009. 

Karena klinik Mitra 

Lestari hanya ada di 

Bekasi. Namun ketika 

AU mencoba di LBC 

sekali dia merasa tidak 

cocok dan akhirnya balik 

lagi ke klinik Mitra 

Lestari. 

LBC Baru mencoba 

sekali dan tidak 

cocok. 

 

EA 

Natasha Semenjak bulan 

Juli 2012. 

Karena di Natasha 

jerawatnya tidak segera 

sembuh, sehingga EA 

selain di Natasha ia juga 

memakai obat jerawat 

dari dokter kulit. 

Dokter 

Kulit 

Semenjak bulan 

November 2012 

 

DP 

Natasha Semenjak tahun 

2010 akhir sampai 

tahun 2012 awal. 

Saran dari teman kalau 

produk Larissa lebih 

alami daripada produk 

dari Natasha. Larissa Semenjak bulan 

Maret 2012. 

ER Larissa  Semenjak tahun 

2010. 

Ada keinginan untuk 

mencoba ke dokter 

Wisnu namun belum 

dilakukan. Dengan 
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pertimbangan kalau 

perawatan di dokter 

Wisnu hasilnya lebih 

cepat kelihatan. 

SN DST Semenjak bulan 

Juni 2012 

Ada keinginan untuk 

mencoba ke dokter 

Wisnu namun belum 

dilakukan. Dengan 

pertimbangan kalau 

perawatan di dokter 

Wisnu hasilnya lebih 

cepat kelihatan. 

 

SH 

Princess Semenjak SMA 

kelas XI yaitu 

tahun 2007. 

Merasa ketergantungan 

dan terlalu boros 

melakukan perawatan di 

Princess. Ada keinginan 

untuk mencoba ke dokter 

Wisnu namun belum 

dilakukan. Dengan 

pertimbangan kalau 

perawatan di DST juga 

membuat ketergantungan 

dan makin membebani. 

DST Semenjak bulan 

Maret 2012. 

IS LBC Semenjak SMA 

yaitu dari bulan 

Agustus 2011. 

Ada keinginan untuk 

pindah langganan ke 

klinik lain namun belum 

dilakukan. Dengan 

pertimbangan karena 

kurang puas dengan hasil 

dari LBC. 

 CR Natasha Semenjak kelas X 

SMA yaitu dari 

tahun 2009. 

Tidak pernah ada 

keinginan untuk pindah 

berlangganan karena 

sudah percaya dengan 

hasil dan kualitas dari 

Natasha. 

EM Larissa  Semenjak bulan 

Desember 2011. 

Tidak pernah ada 

keinginan untuk pindah 

berlangganan karena 

menganggap produk dari 

klinik kecantikan lain 

tidak aman. 

WP Dokter 

Kulit 

Semenjak awal 

tahun 2009 

Saran dari teman karena 

hasil dari dokter Wisnu 

lebih bagus. Dokter 

Wisnu 

Semenjak bulan 

Juni 2012 
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PY 

LBC  Semenjak kelas XI 

SMA atau dari 

tahun 2010. 

Waktu di Natasha kulit 

wajahnya menjadi 

kemerahan, sedangkan di 

pindah dari LBC karena 

sudah merasa sangat 

bosan. 

Natasha 

Dokter 

Endang 

Semenjak bulan 

Agustus 2012. 

(Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2012) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui sejak kapan para 

informan berlangganan di klinik kecantikan masing-masing. Selain itu 

dari tabel di atas tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa beberapa 

informan berpindah-pindah langganan dari klinik kecantikan satu 

dengan yang lainnya ataupun baru memiliki keinginan untuk berpindah 

langganan ke klinik kecantikan lain dengan berbagai alasan dan 

pertimbangan.  

Agar mahasiswa dapat melakukan perawatan wajah serta 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan, para 

informan penelitian banyak mengandalkan dari jatah bulanan yang 

mereka terima dari orang tua ataupun mendapatkan jatah tambahan 

khusus untuk ke klinik kecantikan. Berikut data jumlah jatah bulanan 

dari informan penelitian : 

Tabel 4. Jatah Bulanan Informan Penelitian  

NO Jatah per bulan Banyaknya 

1 Rp. 400.000,00 4 

2 Rp. 500.000,00 3 

3 Rp. 600.000,00 1 

4 Minimal Rp. 1000.000,00 1 

5 Rp. 1200.000,00 1 

6 Rp. 1500.000,00 1 

Jumlah 11 

(Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2012 
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Jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh para mahasiswa 

bermacam-macam, baik itu jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

pertama kali maupun biaya yang rutin dikeluarkan setiap bulan atau 

setiap produk kecantikan mereka habis. Rentang biaya yang harus 

dikeluarkan oleh para mahasiswa yang menjadi pelanggan dari klinik 

kecantikan baik jumlah biaya yang pertama kali melakukan perawatan 

dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini: 

Tabel 5. Jumlah Biaya Perawatan Pertama 

No. Jumlah Biaya Jumlah 

Orang 

1. ≤ Rp.150.000,00 2 

2. ≥ Rp.150.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00 5 

3. ≥ Rp.300.000,00 sampai dengan Rp. 450.000,00 2 

4. ≥ Rp.450.000,00 sampai dengan Rp. 600.000,00 2 

(Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2012) 

Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan secara rutin setiap 

bulan atau pada saat produk kecantikannya habis adalah : 

Tabel 6. Jumlah Biaya Perawatan Rutin 

No. Jumlah Biaya Jumlah Orang 

1. Rp. 150.000,00 5 

2. Rp. 200.000,00 4 

3. Rp. 300.000,00 1 

4. Rp. 400.000,00 1 

(Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2012) 
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Jika kita lihat dari banyaknya biaya perawatan pertama kali 

maupun biaya perawatan rutin perbulan, maka dapat disebut bahwa biaya 

tersebut termasuk besar untuk kalangan mahasiswa yang jatah bulanannya 

berkisar antara Rp. 400.000,00 sampai dengan Rp. 1500.000,00, karena 

untuk dapat tetap melakukan perawatan wajah dan juga mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan mereka harus rela menghabiskan tabungannya, 

menghemat keperluan lainnya, meminta tambahan pada orang tua ataupun 

memang mendapatkan jatah khusus dari orang tuanya untuk dapat 

melakukan perawatan wajah. Hal itu dapat dibuktikan dari pernyataan EA, 

“Dari tabungan aku pake buat perawatan terus tabungannya kan habis. 

Terus aku nyisain dari jatah bulannya.” (Wawancara dengan EA, pada 22 

November 2012). 

Pernyataan EA diperkuat dengan pernyataan dari DP : “Enggak 

sih, lagian kalo cuman jatah segitu sih istilahnya kan sedikit. Kalau misal 

perawatan pake uang kiriman, terus habis ya dikirimin lagi. (Wawancara 

dengan DP, pada tanggal 16 Oktober 2012)”. 

Selain pernyataan dari EA dan DP, EM mengaku bahwa ia 

mendapatkan jatah khusus untuk dapat melakukan perawatan wajah. 

Berikut pernyataan dari EM : “Aku tu jatah yang Rp. 500.000,00 tu cuman 

buat makan ama kebutuhan lain-lain aja mbak, kalo yang perawatan dapet 

jatah lagi dari ibu. (Wawancara dengan EM pada tanggal 05 Desember 

2012.” 
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Besarnya pengeluaran para informan yang dihabiskan untuk 

membeli produk kecantikan dan juga melakukan perawatan wajah di 

klinik kecantikan mampu menjelaskan besarnya pengorbanan yang 

dihabiskan untuk mendapatkan angan semu tentang standar kecantikan. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Anthony Synott (1993: 118) bahwa 

mitos kecantikan mungkin memang tidak jelas terlihat, namun 

sesungguhnya ia dapat menjelaskan banyaknya investasi waktu, uang, 

energi, dan penderitaan dalam kecantikan.  

Pernyataan dari ketiga informan (EA, DP, dan EM) di atas 

selain sesuai dengan pernyataan dari Anthony Synott, pun sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Tambunan (2001) dan juga pendapat 

dari Asry (2006) yang menyatakan bahwa pengertian perilaku konsumtif 

pada dasarnya adalah perilaku masyarakat yang memanfaatkan nilai uang 

lebih besar dari nilai produksinya untuk barang dan jasa yang bukan 

merupakan kebutuhan pokok. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebutuhan 

pokok para mahasiswa yang paling utama adalah belajar. Namun 

dikarenakan keinginan untuk tampil cantik para mahasiswa rela 

menghabiskan jatah bulanan mereka untuk dapat melakukan perawatan 

wajah di klinik kecantikan langganan mereka masing-masing dan 

mengesampingkan kebutuhan lainnya, bahkan mereka terkadang tidak 

segan meminta tambahan uang saku atau meminta jatah khusus untuk 

melakukan perawatan wajah.  



71 
 

Mahasiswa yang melakukan perawatan wajah di klinik 

kecantikan tanpa disadari telah menimbulkan perilaku konsumtif bagi diri 

mereka. Kuatnya pengaruh dari adanya kriteria kecantikan yang ada dalam 

masyarakat tentunya akan semakin mempengaruhi pola pikir anggota 

masyarakatnya tentang bagaimana kriteria kecantikan itu, dan bagaimana 

pula cara agar memiliki kriteria kecantikan sesuai dengan yang ada di 

dalam masyarakat tidak terkecuali juga para mahasiswa. Banyaknya 

bermunculan klinik-klinik kecantikan telah turut mendorong semua orang 

untuk semakin memperhatikan penampilan mereka agar sesuai dengan 

kriteria kecantikan yang ada. Keinginan yang sangat kuat untuk tampil 

cantik dipahami oleh sebagian besar orang sebagai sebuah kebutuhan, 

sehingga mereka tidak segan untuk mengeluarkan biaya dalam jumlah 

yang besar untuk melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan.  

Fenomena yang ada di kalangan mahasiswa yang melakukan 

perawatan wajah yang peneliti temukan di FIS UNY pun tidak jauh 

berbeda. Kuatnya keinginan untuk tampil cantik, tampil lebih percaya diri 

dengan memiliki kriteria kecantikan yang ada telah menyebabkan para 

mahasiswa menganggap bahwa melakukan perawatan wajah di klinik 

kecantikan merupakan suatu pemenuhan kebutuhan. Namun tanpa mereka 

sadari disinilah letak perilaku konsumtif tersebut muncul. Yakni ketika 

mereka tidak dapat lagi membedakan antara sebuah keinginan dan 

pemenuhan kebutuhan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian perilaku 

konsumtif itu sendiri yakni adanya ketegangan antara kebutuhan dan 
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keinginan manusia (Hempel dalam Tiurma Yustisi Sari 2009: 21). Serta 

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. 

Teori konsumsi lainnya yang dapat digunakan untuk 

menganalisa hasil penelitian ini adalah teori dari Herbert Marcuse yang 

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 (John Storey, 2006: 145). 

Kebutuhan palsu dalam penelitian ini adalah kebutuhan untuk melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik 

kecantikan.  

Beberapa mahasiswa yang mengaku bahwa mereka melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik 

kecantikan karena suatu bentuk pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan yang 

dimaksud oleh para informan tersebut menurut Herbert Marcuse (John 

Storey, 2006: 145) merupakan kebutuhan palsu, yang mana kebutuhan 

tersebut merupakan pengaruh dari adanya kriteria dan mitos kecantikan 

yang berkembang dalam masyarakat yang terus digaungkan melalui 
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berbagai iklan yang beredar di masyarakat tentang kriteria kecantikan. 

Ketika kriteria dan mitos kecantikan tersebut berkembang dalam 

masyarakat, maka industri kecantikan pun berkembang dan semakin 

membentuk pola pikir masyarakat tentang kriteria-kriteria kecantikan itu 

seperti apa, cara-cara untuk mendapatkan kecantikan itu harus melakukan 

apa saja. Salah satu industri kecantikan yang berusaha menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah munculnya klinik-klinik kecantikan 

itu sendiri.  

Semakin banyak bermunculan klinik-klinik kecantikan, semakin 

berat pula tingkat persaingannya dan semakin gencar pula iklan-iklan, 

janji-janji yang diberikan agar konsumen tertarik. Hal tersebut berakibat 

pula pada semakin terbentuknya pola pikir masyarakat tentang kebutuhan 

palsu bahwa perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk 

kecantikan dari klinik kecantikan bukanlah suatu perilaku konsumtif 

namun sebuah kebutuhan belaka. Berikut pernyataan dari beberapa 

informan yang menyatakan bahwa melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan 

merupakan suatu kebutuhan yang oleh Herbert Marcuse dikenali sebagai 

kebutuhan palsu akibat dari pengaruh adanya kriteria kecantikan yang ada 

dalam masyarakat : 

Kalo menurut aku sih enggak, itu kan emang kebutuhan 

mbak, kalo konsumtif kan berlebihan kayak yang make 

obat-obatan kayak gitu, kalo seusia aku tu belum perlu. 

Jadi wajar aja kalo menurut aku. (Wawancara dengan AU 

pada tanggal 22 November 2012). 
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Pernyataan dari CR juga diperkuat dengan pernyataan dari  EM 

dan juga AU berikut ini : 

Kalo menurut aku sih emang konsumtif, soalnya itu jadi 

kayak kebutuhan dan harus tercukupin gitu. Padahal 

sebenere kalo gak perawatan wajah juga gak pa-pa cuman 

berhubung udah perawatan wajah ke Larissa ya kalo gak 

perawatan lagi jadi gimana ya mbak, jadi ngerasa 

kuranglah pokoknya. (Wawancara dengan EM pada 

tanggal 05 Desember 2012). 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Abraham Maslow (Jess Feist, 

2010: 331-336), dia membagi-bagi kebutuhan manusia menjadi lima 

kategori. Kategori kebutuhan yang dapat menjelaskan tentang kebutuhan 

yang dimaksud oleh para informan tentang alasan mereka melakukan 

perawatan dan juga mengkonsumsi produk kecantikan dari klinik 

kecantikan adalah kategori kebutuhan penghargaan diri atau (self esteem). 

Berikut pernyataan dari para informan yang menyatakan bahwa perawatan 

dari klinik kecantikan yang semula berawal dari sebuah keinginan untuk 

tampil berubah menjadi sebuah kebutuhan : “Enggak soalnya bagiku itu 

termasuk udah kebutuhan mbak....jadi ya nggak konsumtif juga. 

(Wawancara dengan CR pada tanggal 05 November 2012).” Pernyataan 

dari CR juga didukung oleh pernyataan dari WP sebagai berikut ini : 

“Kalo menurut aku sih nggak konsumtif, soalnya aku butuh barang itu, 

dan aku juga membelinya sesuai dengan butuh aku. (Wawancara dengan 

WP pada tanggal 05 Desember 2012).” 
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Kebutuhan penghargaan diri secara tidak sadar ada dalam benak 

mahasiswa. Mereka menginginkan keberadaan mereka diakui di kalangan 

masyarakat terutama dalam lingkup pergaulan mereka sendiri. Ketika 

mahasiswa melakukan perawatan wajah dan juga mengkonsumsi produk-

produk kecantikan dari klinik kecantikan, para informan bertujuan agar 

ketika hasilnya kulit wajah mereka lebih putih, bersih, cerah, tidak kusam, 

tidak berminyak dan tidak berjerawat maka mereka akan mendapatkan 

pujian, penghargaan dari orang lain. Dari sini mereka menganggap bahwa 

keberadaan mereka secara tidak langsung diakui dengan adanya pujian 

dari orang lain mereka karena memiliki kulit wajah yang sesuai dengan 

kriteria kecantikan, sehingga kebutuhan penghargaan diri (self esteem) 

mereka pun terpenuhi. Berikut pernyataan dari informan yang mengaku 

mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang di sekitar mereka 

setelah melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan : “Kata temen-

temen yang merhatiin jadi agak putih, nggak seitem dulu, pokoknya jauh 

mendingan dari pada yang dulu….. (Wawancara dengan CR pada tanggal 

05 Desember 2012).” 

Pernyataan dari CR juga didukung oleh pernyataan dari SH 

berikut ini : 

Pelan-pelan bekas jerawatnya menghilang, trus bopengnya 

hilang ama kelihatan lebih putih. Aku sih awalnya gak 

ngrasa mbak, tapi temen-temen ama keluargaku sih pada 

bilang kalo bekas jerawatnya udah mulai berkurang, ama 

katanya wajahnya jadi kelihatan lebih putih, ya 

Alhamdulillah ya mbak, akhirnya ada hasilnya… 

(Wawancara dengan SH pada tanggal 27 November 2012). 
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Teori konsumsi lainnya yang dapat digunakan untuk 

menganalisis perilaku informan penelitian ini adalah teori konsumsi dari 

Pierre Bourdieu (dalam John Storey, 2006: 146), Bourdie 

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. Teori ini dapat kita buktikan dengan 

pernyataan-pernyataan dari para informan berikut ini : 

Kalo aku lihat temen-temen itu kan perawatan tuh nggak 

cuman kulit wajah aja to mbak, itu jadi lifestyle nya 

mereka. Jadinya yang biasa-biasa aja jadi ikut-ikutan 

padahal nggak cocok ntar jadinya ancur. Aku kan tau mbak 

sebelumnya mereka pas awal masuk kayak apa, terus 

berubahnya jadi kayak apa gitu. Jadi gara-gara terpengaruh 

lifesytle mereka jadi konsumtif gitu mbak. (Wawancara 

dengan EM pada tanggal 05 Desember 2012). 

 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh WP, berikut 

pernyataannya : “Ada sih, kalo misalnya make dokter Wisnu, kan orang 

juga udah pada tau tentang dokter Wisnu, jadinya kayak bangga aja, jadi 

bisa waaaaaaoooow gitu, hehehehehhe..... (Wawancara dengan WP pada 

tanggal 05 Desember 2012).” 

Keinginan untuk terlihat lebih dan memiliki gengsi tersendiri, 

lifestyle berlebih dan memilih produk karena memiliki merk ternama, 

mahal, dan mewah secara tidak langsung terlihat dari pernyataan kedua 

informan tersebut di atas ketika mereka melakukan perawatan wajah 

dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan. 



77 
 

Dari sini teori Bourdie dapat mencoba menjawab maksud tujuan 

informan itu sendiri yakni ingin membuat adanya perbedaan kelas sosial 

dengan yang lainnya dengan jalan menjadi pelanggan di klinik 

kecantikan. Perbedaan kelas sosial tersebut dikarenakan adanya 

perbedaan yang dikonsumsi antara informan dengan yang lainnya, 

ketika informan mengkonsumsi produk-produk dari klinik kecantikan 

yang menurut mereka lebih mewah, berkualitas, lebih mahal sedangkan 

yang lainnya tidak atau hanya mengkonsumsi produk kecantikan biasa 

yang banyak beredar di pasaran. Dapat dikatakan bahwa seseorang 

secara tak langsung memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding 

dengan yang lain, dimana akan terbentuk adanya gaya hidup yang 

dipandang akan menentukan nilai dari seseorang dalam masyarakat. 

Perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa FIS UNY pada 

klinik kecantikan pada dasarnya merupakan perilaku yang timbul akibat 

adanya kriteria kecantikan yang tumbuh berkembang di dalam 

masyarakat kita. Keinginan untuk tampil cantik pasti ada di dalam 

benak semua orang, tidak terkecuali di kalangan mahasiswa itu sendiri, 

untuk itu mereka melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan. Dari 

sini mulailah terbentuk perilaku konsumtif itu sendiri, karena 

ketergantungan, hasil yang belum memuaskan, serta untuk menjaga 

kulit wajah  tetap terjaga serta cantik terjadilah pergeseran makna dari 

yang awalnya hanyalah sebuah keinginan untuk tampil cantik lama-

lama dipahami oleh sebagian besar mahasiswa sebagai kebutuhan untuk 
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tampil cantik, sehingga perilaku konsumtif itu pun tidak disadari telah 

ada dalam diri masing-masing mahasiswa yang melakukan perawatan 

wajah di klinik kecantikan. 

 

2. Indikator Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa FIS UNY 

pada Klinik Kecantikan 

Indikator perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa FIS UNY 

pada klinik kecantikan yang ditemukan di lapangan sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Sumartono (dalam Tiurma Yustisi Sari, 2009: 

26-27) antara lain :  

1) Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. 

Mahasiswa yang melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan 

memiliki tujuan utama untuk menjaga penampilan diri dan gengsi dari 

dalam dirnya sendiri. Bagi mereka dengan memiliki kulit wajah yang 

bersih, bebas dari jerawat, tidak kusam, cerah, putih terhindari dari 

noda-noda hitam maka otomatis penampilan mereka akan terjaga dan 

gengsi mereka meningkat. Bagi mereka penampilan merupakan hal 

sangat penting karena penampilan akan menunjukkan siapa mereka 

sebenarnya karena dari penampilan maka orang lain akan dapat 

menilai kita dari penampakan kita. Ketika penampilan kita terjaga 

otomatis gengsi diri pun akan meningkat karena dapat menambah rasa 

percaya diri seseorang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh SN : 
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Biar tambah cantik ama putih mbak, selain itu juga dapat 

ningkatin pede kita mbak, kalo misal wajah kita 

jerawatennya banyak, udah gitu berminyak kan kalo 

ketemu orang bawaannya malu gitu mbak (Wawancara 

dengan SN pada tanggal 27 November 2012). 

 

Pendapat SN juga diperkuat dengan pendapat dari DP yang 

mengaku alasan utamanya melakukan perawatan wajah di klinik 

kecantikan adalah agar kelihatan lebih cantik. Berikut pernyataan dari 

DP: “Pengen lebih ajaaaa....hmmmm gimana ya mbak dulu kan 

banyak jerawatkan kan mbak jadi gak pede, terus pengen kelihatan 

lebih bersih aja. Ama pengen ngerawat aja (Wawancara dengan DP 

pada tanggal 16 Oktober 2012).” 

 

2) 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. Begitu juga ketika 

mahasiswa melakukan perawatan wajah dan mengkonsusmsi produk-

produk kecantikan dari klinik kecantikan tertentu, mereka 

menganggap bahwa hal tersebut akan membedakannya dengan 

mahasiswa lain yang tidak melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan 

tertentu karena tanpa disadari prestise pun menjadi faktor pendorong 
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penting ketika melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan 

tertentu. Ketika prestise muncul maka mereka akan menganggap 

bahwa kelas sosial mereka akan lebih tinggi daripada dengan teman 

mereka atau orang lain yang tidak melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsusmsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan 

tertentu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh PY sebagi 

berikut : 

Jujur iya, soalnya kan ternama juga kan mbak. Kan 

banyak orang yang udah tau klinik kecantikan mana 

yang terkenal kualitasnya bagus, terpercaya, sama 

berkelas, makanya menurutku prestise juga 

berpengaruh banyak pula. (Wawancara dengan PY 

pada tanggal 05 Desember 2012). 

 

3) 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 diiklankan bila ia mengidolakan public 

figure produk tersebut. Menurut mereka dari iklan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa produk yang ditawarkan oleh klinik kecantikan 

itu menyakinkan, aman serta terpercaya sehingga mereka tidak ragu 

untuk berlangganan di klinik kecantikan tersebut. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari CR yang mengaku tertarik berlangganan di 
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klinik kecantikan Natasha karena dia tertarik melihat iklannya di TV. 

Berikut pernyataan CR :  

Iya, soalnya dulu lihat TV di Natasha kayaknya bagus, terus 

sudah terpercaya ama ada dokter Fredy Setiawan. Siapa aja 

yang ke Natasha pasti langsung ditanganin sama dokternya 

sama ada sertifikatnya jadi percaya juga sih. (Wawancara 

dengan CR pada tanggal 5 Desember 2012). 

 

4) 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. Rasa percaya diri yang tinggi 

sangatlah penting bagi para mahasiswa karena dengan rasa percaya 

diri yang tinggi mereka dapat dengan mudah bersosialisasi ataupun 

tampil di masyarakat umum. Untuk menunjang rasa percaya diri yang 

tinggi tersebut mereka memutuskan untuk melakukan perawatan 

wajah dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik 

kecantikan tertentu dengan harapan agar wajah mereka akan sesuai 

dengan kriteria kecantikan menurut mereka sehingga rasa percaya diri 

pun akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapnkan oleh WP : “Ada sih, kalo misalnya make dokter Wisnu, 

kan orang juga udah pada tau tentang dokter Wisnu, jadinya kayak 

bangga aja, jadi bisa waaaaaaoooow gitu, hehehehehhe. (Wawancara 

dengan WP pada tanggal 5 Desember 2012).” 
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5) 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. Hal ini dapat disebabkan 

oleh berbagai hal seperti hasil yang mereka peroleh dengan yang 

mereka harapakan tidak sesuai atau melihat hasil perawatan teman 

mereka atau orang lain di klinik kecantikan lainnya terlihat lebih 

memuaskan sehingga tidak jarang mereka akan mencoba atau 

berpindah langganan ke klinik kecantikan lain yang menurut mereka 

hasilnya lebih cepat terlihat atau lebih memuaskan. Dari yang peneliti 

temukan rata-rata para informan mengaku pernah berkeinginan 

maupun sudah berpindah langganan dari klinik kecantikan satu ke 

klinik kecantikan lain dengan berbagai alasan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari SH: “Pengen pindah ke Dr.Wisnu mbak, soalnya kalau 

yang di DST itu suruh terus menerus kayak yang di Princess. 

(Wawancara dengan SH pada tanggal 27 November 2012).” 

Selain keinginan untuk berpindah langganan dari klinik 

kecantikan satu ke klinik kecantikan lain, beberapa dari informan 

mengaku memakai produk make up dengan merk lain untuk lebih 

menunjang penampilan mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

WP : “Iya kalo yang lainnya aku pake merk lain kayak dari Latulip, 

Maybeline dll….” (Wawancara dengan WP pada tanggal 05 

Desember 2012).” 
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Berdasarkan uraian di atas, maka indikator perilaku 

konsumtif mahasiswa FIS UNY pada klinik kecantikan yang berhasil 

peneliti temukan di lapangan yaitu : membeli produk demi menjaga 

penampilan diri dan gengsi, membeli produk hanya sekedar menjaga 

simbol status, memakai produk karena unsur konformitas terhadap 

model yang mengiklankan, munculnya penilaian bahwa membeli 

produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang 

tinggi, serta yang terakhir adalah mencoba lebih dari dua produk 

sejenis (merk berbeda).  

 

3. Faktor yang mendorong Perilaku Konsumtif di Kalangan 

Mahasiswa FIS UNY pada Klinik Kecantikan. 

Berbagai situasi dan kondisi sekitar lingkungan individu 

akan sangat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilakunya. 

Termasuk dalam pembentukan perilaku konsumtif di kalangan 

mahasiswa pada klinik kecantikan pasti ada faktor-faktor yang 

mendorong para informan agar mengkonsumsi produk-produk 

kecantikan dari klinik kecantikan dan juga melakukan perawatan di 

klinik kecantikan. Berikut faktor pendorong perilaku konsumtif yang 

berhasil ditemukan di lapangan : 
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1) Faktor Internal 

a) 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. 

Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa para 

mahasiswa yang menjadi pelanggan suatu klinik kecantikan 

ada yang mengaku sengaja memilih klinik kecantikan karena ia 

melihat temannya atau anggota keluarganya yang cocok dan 

hasilnya memuaskan. Mereka mengaku hasil perawatan wajah 

temannya atau anggota keluarga mereka terhadap suatu klinik 

kecantikan menjadi salah satu alasan mereka berlangganan di 

klinik kecantikan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh : 

Soalnya Natasha pake teknologi tinggi mbak, ama 

pertama diajak mama ke sana. Mamaku lebih 

dahulu perawatan disana trus hasilnya tuh bagus 

mbak,,jadi aku pengen kayak mama. (Wawancara 

CR pada tanggal 05 Desember 2012) 

 

Pendapat dari CR pun diperkuat dengan pendapat 

dari SN yang mengaku ingin berpindah langganan ke 
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klinik kecantikan yang sama dengan langganan temannya 

karena hasilnya lebih cepat terlihat dan lebih memuaskan. 

Berikut pernyataan dari SN : 

Pengen pindah ke ke klinik Dr. Wisnu di 

Prambanan temenku ada yang make hasilnya 

kelihatan lebih cepat putih dan bersih, padahal aku 

lebih dahulu perawatan di DST. (Wawancara 

dengan SN pada tanggal 05 Desember 2012). 

 

Selain hasil yang memuaskan, para mahasiswa pun 

tidak segan meninggalkan atau tidak memilih klinik kecantikan 

tertentu karena mengetahui hasil perawatan di sana tidak 

memuaskan apabila ia pernah mencoba atau bahkan hasil 

perawatan dari temannya maupun anggota keluaarganya yang 

tidak memuaskan. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

pengalaman belajar juga menentukan perilaku konsumtif 

seseorang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh EM sebagai 

berikut : 

Temenku pake Natasha malah ini mukanya jadi 

merah gitu kalo kena panas, ama kulitnya jadi tipis 

gitu. Nah yang LBC juga gitu, kalo mo pake yang 

dokter kulit kan lama kayak gitu..Jadi aku milih 

Larissa yang lebih aman. (Wawancara dengan EM 

pada tanggal 05 Desember 2012). 

 

Pernyataan dari EM juga diperkuat dengan pernyataan 

dari IS yang mengaku takut berlangganan di klinik kecantikan 

Natasha karena dapat menyebabkan kulit wajah menjadi tipis 

dan tidak tahan terkena sinar matahari. Berikut pernyataan dari 

IS : 
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Soalnya lebih aman daripada yang lain,kalau misalnya 

kayak Natasha itu kan dosisnya tinggi terus cepet, jadi 

kesannya nakutin. Terus kalo LBC itu enggak dia 

berkala enam bulanlah baru kelihatan dikit-dikit. Lagian 

hasilnya Natasha juga nyebabin kulitnya tipis ama gak 

kuat kena panas, soalnya dosisnya tinggi. (Wawancara 

dengan IS pada tanggal 05 Desember 2012). 

 

b) Gaya Hidup 

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. Ketertarikan dan 

pendapat mahasiswa tentang kriteria kulit wajah cantik dan 

berbagai perawatan serta produk kecantikan dari klinik 

kecantikan dapat menggambarkan alasan terbentuknya perilaku 

konsumtif di kalangan mahasiswa itu sendiri. Ketika para 

informan berpendapat bahwa perawatan wajah dan produk 

kecantikan dari suatu klinik kecantikan itu bagus, otomatis 

mereka akan melakukannya secara berulang-ulang dan pada 

akhirnya membentuk gaya hidup tersendiri. Dari sinilah 

perilaku konsumtif itu terbentuk dikarenakan gaya hidup 

seseorang. Berikut pernyataan dari EM : 

Kalo aku lihat temen-temen itu kan perawatan tuh 

nggak cuman kulit wajah aja to mbak, itu jadi lifestyle 

nya mereka. Jadinya yang biasa-biasa aja jadi ikut-

ikutan padahal nggak cocok ntar jadinya ancur. Aku 

kan tau mbak sebelumnya mereka pas awal masuk 

kayak apa, terus berubahnya jadi kayak apa gitu. Jadi 

gara-gara terpengaruh lifesytle mereka jadi konsumtif 
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gitu mbak. (Wawancara dengan EM pada tanggal 05 

Desember 2012). 

 

Pernyataan dari EM juga didukung oleh pernyataan dari 

DP yang beranggapan bahwa perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan termasuk perilaku 

konsumtif dan semakin lama malah menjadi suatu gaya hidup. 

Berikut pernyataan dari DP : 

Sebenarnya iya sih kalau menurut saya. Karena orang 

kan semakin ke sini malah seperti gaya hidup aja. 

Mereka kayak gitu gara-gara banyak pengaruh mbak, 

misal orang disekitarnya banyak yang make, terus ikut-

ikutan make biar sama kayak yang lain gitu mbak. 

(Wawancara dengan DP pada tanggal 16 Oktober 

2012). 

 

c) Motivasi  

Motivasi merupakan pendorong perilaku seseorang, 

tidak terkecuali dalam melakukan pemmbelian atau 

penggunaan jasa yang beredar di pasar. Motivasi mahasiswa 

untuk melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan pada 

dasarnya adalah agar memiliki kulit wajah yang sesuai dengan 

keinginan mereka. Berikut motivasi yang diungkapkan oleh 

para informan untuk melakukan perawatan wajah dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik 

kecantikan : “Biar terlihat lebih bersih, putih ama gak 

jerawatan mukanya, kecantikan kan aset mbak.” (Wawancara 

dengan AU pada tanggal 22 November 2012). 
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Pernyataan dari AU juga didukung oleh pernyataan dari 

ER berikut ini : “Pengen mencerahkan kulit wajah, gak mau 

kelihatan kusam, ya otomatis nanti kelihatan lebih cantik.” 

(Wawancara dengan ER pada tanggal 16 Oktober 2012. 

 

2) Faktor Eksternal 

a) Kebudayaan 

Budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas 

manusia dari satu generasi ke generasi berikut yang sangat 

menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai 

anggota masyarakat. Sedangkan motivasi merupakan 

pendorong perilaku seseorang, tidak terkecuali dalam 

melakukan pembelian atau penggunaan jasa yang tersedia di 

pasar. Keberagaman kebudayaan dan motivasi mampu 

membentuk pasar dan perilaku berbeda-beda. Kebudayaan dan 

motivasi sangat berhubungan erat menjadi salah satu faktor 

yang mendorong perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa 

FIS UNY pada klinik kecantikan.  

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 
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mulai diutamakan adalah perempuan yang berkulit putih bersih 

(Tarnoto, 1999).  

Kriteria kecantikan ini telah mampu memotivasi para 

mahasiswa FIS UNY untuk mengkonsumsi berbagai produk 

kecantikan serta berbagai prosedur perawatan wajah dari klinik 

kecantikan untuk memiliki wajah seperti kriteria kecantikan 

kulit wajah yang ada di masyarakat Indonesia kini. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh EA seperti di bawah ini :  

Cantik kalo secara fisik yah tinggi, tubuhnya ramping, 

berambut panjang, kalo wajahnya ya putih, gak 

berjerawat, dan gak berminyak, tapi kalo cantik juga 

bisa diartikan kalo orang tu punya pribadi yang baik, 

sopan, nyenengin, percuma mbak kalo wajahnya cantik 

tapi hatinya buruk. (Wawancara dengan EA, pada 22 

November 2012). 

  

Pendapat dari EA mengenai kriteria kulit cantik juga 

diperkuat dengan pernyataan dari PY: “Kinclong mbak, putih, 

cerah, gak berminyak ama gak jerawatan mbak, jadi kita bisa 

tampil pede mbak..hehehe.” (Wawancara dengan PY, pada 

tanggal 05 Desember 2012). 

Dengan adanya kriteria kecantikan tersebut masing-

masing informan secara tidak langsung akan termotivasi untuk 

melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-

produk kecantikan dari klinik kecantikan. Hal tersebut 

dimaksudkan agar para informan dapat memiliki kulit wajah 

sesuai dengan kriteria kecantikan yang umum ditemui di 
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masyarakat kita yaitu memiliki kulit wajah yang putih, 

bersinar, cerah, halus, bebas dari jerawat, noda hitam serta 

tidak nampak kusam.  

 

b) Kelas Sosial 

Status kelas sosial kerap menghasilkan bentuk-bentuk 

perilaku konsumen yang berbeda dan mempengaruhi cara 

seseorang dalam berbelanja. Beberapa mahasiswa mengakui 

bahwa dengan melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan ia merasa 

berbeda dan menurutnya nampak lebih menonjol dibandingkan 

dengan teman-temannya yang lain. Selain prestise maka secara 

tidak langsung hal ini juga akan membedakan kelas sosialnya 

dengan temannya yang lain. Hal ini sesuai dengan keterangan 

dari WP berikut:  “Kalo misalnya make dokter Wisnu, kan 

orang juga udah pada tau tentang dokter Wisnu, jadinya kayak 

bangga aja, jadi bisa waaaaaaoooow gitu, hehehehehhe. 

(Wawancara dengan WP pada tanggal 05 Desember 2013).” 

Pernyataan dari WP juga didukung oleh pernyataan dari 

PY sebagai berikut ini : 

Jujur iyah, soalnya kan ternama juga kan mbak. 

Kan banyak orang yang udah tau tah klinik 

kecantikan mana yang terkenal kualitasnya bagus, 

terpercaya, ama berkelas, makanya menurutku 

prestise juga berpengaruh banyak pula. 
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(Wawancara dengan PY, pada tanggal 05 

Desember 2012). 

 

c) Kelompok Referensi 

Kelompok referensi merupakan sekelompok orang yang 

sangat mempengaruhi perilaku individu. Seseorang akan 

melihat kelompok referensinya dalam menentukan produk yang 

dikonsumsinya. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

kelompok referensi yang medorong mahasiswa melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk 

kecantikan dari klinik kecantikan antara lain ada teman sebaya, 

keluarga, public figure seperti dokter ternama, media massa 

dan lain sebagainya. Kelompok referensi pertama yang 

berpengaruh paling banyak adalah teman sebaya. Ketika 

teman-teman sekitar mahasiswa banyak yang melakukan 

perawatan di klinik kecantikan tertentu, maka anak akan 

terpengaruh secara langsung, terlebih ketika melihat temannya 

memiliki wajah yang sesuai dengan yang diharapkannya 

setelah melakukan perawatan dan mengkonsumsi produk-

produk kecantikan di klinik kecantikan tertentu. Hal ini seperti 

yang diutarakan oleh WP : “Aku kan lihat temen kok wajahnya 

bagus aku tanya pake apa terus katane pake dokter Wisnu, terus 

aku ikut-ikutan kesana.” (Wawancara dengan WP pada tangal 5 

Desember 2012). 
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Pernyataan ini juga didukung oleh DP, awalnya DP 

menjadi langganan dari klinik kecantikan Natasha, namun 

akhirnya ia pindah ke klinik Larissa karena disarankan oleh 

teman-temannya. Kata teman-temannya produk Larissa lebih 

alami maka lebih aman. Berikut pernyataan dari DP : “Taunya 

dari temen, temen nyaranin aku kesana karena kata mereka 

Larissa produknya lebih alami.”  (Wawancara dengan DP pada 

tanggal 16 Oktober 2012). 

Kelompok referensi yang berpengaruh lainnya adalah 

public figure dan media massa. Ketika di sebuah media massa 

baik itu cetak maupun elektronik menampilkan seorang public 

figure kenamaan yang yang sedang mengiklankan produk-

produk kecantikan serta jenis-jenis perawatan wajah dari klinik 

kecantikan yang bersangkutan mampu mempengaruhi 

mahasiswa untuk berlangganan di klinik kecantikan. Menurut 

mereka dari iklan tersebut dapat disimpulkan bahwa produk 

yang ditawarkan oleh klinik kecantikan itu menyakinkan, aman 

serta terpercaya sehingga mereka tidak ragu untuk 

berlangganan di klinik kecantikan tersebut. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari CR yang mengaku tertarik 

berlangganan di klinik kecantikan Natasha karena dia tertarik 

melihat iklannya di TV. Berikut pernyataan CR :  

Iya, soalnya dulu lihat TV di Natasha kayaknya bagus, 

terus udah terpercaya ama ada dokter Fredy Setiawan. 



93 
 

Siapa aja yang ke Natasha pasti langsung ditanganin 

ama dokternya ama ada sertifikatnya jadi percaya aja 

sih. (Wawancara dengan CR pada tanggal 5 Desember 

2012). 

 

d) Keluarga 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam pembentukan sikap dan perilaku anggotanya, termasuk 

dalam pembentukan keyakinan dan berfungsi langsung dalam 

menetapkan keputusan konsumen dalam membeli dan 

menggunakan barang atau jasa, salah satunya adalah ketika 

anak memilih klinik kecantikan. Alasan mahasiswa memilih 

klinik kecantikan juga dapat dilatarbelakangi oleh keluarga. 

Ketika ada salah satu anggota keluarganya yang menggunakan 

klinik kecantikan tertentu, secara tidak langsung anak akan 

terpengaruh dengan keluarganya yang berlangganan di klinik 

kecantikan, sehingga atas dorongan dari keluarga tersebut, anak 

akan menjadi pelanggan di klinik kecantikan yang sama dengan 

yang dipilih oleh anggota keluarganya.  

Berdasarkan dari beberapa informan menyebutkan 

bahwa alasan mahasiswa melakukan perawatan di klinik 

kecantikan tertentu adalah karena keluarga. Bahkan dari pihak 

orang tua, ada yang menyuruh anaknya untuk melakukan 

perawatan di klinik kecantikan tertentu. Pernyataan tersebut, 

sesuai yang diungkapkan oleh SH : “Kalau yang di Princess itu 
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disuruh bapak biar jerawatnya sembuh. (Wawancara dengan 

SH pada tanggal 27 November 2012).” 

Pernyataan itu didukung oleh EM, ia melakukan 

perawatan di klinik kecantikan Larissa adalah karena anjuran 

dari ibunya, berikut pernyataan dari EM : “Mama yang nyuruh, 

kata mama kan udah masuk umur 20 tahun katanya mendingan 

perawatan. (Wawancara dengan EM pada tanggal 5 Desember 

2012).” 

Selain orang tua anggota keluarga lain pun 

mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk melakukan 

perawatan di klinik kecantikan tertentu. Apabila ada anggota 

keluarga lain yang melakukan perawatan di klinik kecantikan 

tertentu sedikit banyak anak pun ikut terpengaruh. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan dari ER, dia memilih untuk 

melakukan perawatan di klinik kecantikan di Larissa adalah 

karena saran dari kakaknya, kakaknya yang sudah lebih dahulu 

menjadi pelanggan di klinik kecantikan Larissa. Berikut 

pernyataan dari ER : “Dari kakak mbak, soalnya kakakku juga 

perawatan di Larissa, makanya aku disaranin kesitu. 

(Wawancara dengan ER pada tanggal 16 Oktober 2012).” 

e) Situasi  

Faktor situasi seperti lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, waktu, suasana hati, dan kondisi seseorang yang sangat 
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mempengaruhi perilaku membeli seseorang. Ketika situasi 

berubah, maka perilaku seseorang pun akan berubah. Situasi 

yang peneliti temui dalam penelitian ini adalah ketika 

seseornag mahasiswa telah lama berlangganan di klinik 

kecantikan satu namun hasilnya kurang memuaskan atau tidak 

secepat dengan hasil perawatan yang dirasakan oleh temannya 

dengan perawatan wajah maupun produk-produk klinik 

kecantikan lainnya maka tidak jarang mahasiswa tersebut akan 

berganti langganan ke klinik kecantikan yang sama dengan 

yang dipakai oleh temannya. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh ER sebagai berikut ini : 

Pengen pindah berlangganan, karena di Larissa udah 

lama terus belum ada perubahan secara signifikan, 

makanya pengen pindah. Soalnya ada temen yang baru 

make produk dari klinik kecantikan lain kelihatan lebih 

kinclong. Makanya pengen pindah. (Wawancara dengan 

ER pada tanggal 16 Oktober 2012). 

 

Selain itu bahkan peneliti juga menemukan bahwa 

terdapat mahasiswa yang mengaku pindah berlangganan ke 

klinik kecantikan lain dengan alasan ia sudah bosan dengan 

klinik kecantikannya yang lama. Dari sini dapat kita ketahui 

bahwa faktor situasi lingkungan sosial, waktu dan suasana hati 

seseorang sangat mempengaruhi perilaku membeli seseorang. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh PY : 

”…………kalo di LBC aku udah bosen aja, makanya sekarang 
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lagi nyoba di dokter Endang aja. (Wawancara dengan PY, pada 

tanggal 05 Desember 2012).” 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka faktor-faktor yang 

mendorong pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa FIS UNY 

pada klinik kecantikan yang berhasil peneliti temukan di lapangan 

dibedakan menjadi dua yaitu : faktor pendorong internal dan faktor 

pendorong eksternal. Faktor pendorong internal antara lain 

kepribadian, pengalaman belajar dan motivasi. Sedangkan faktor 

pendorong eksternal antara lain kebudayaan, kelas sosial, kelompok 

referensi, keluarga dan situasi.  

 

4. Dampak Perilaku Konsumtif di Kalangan Mahasiswa FIS UNY 

pada Klinik Kecantikan. 

a. Dampak Positif 

Dampak positif yang dirasakan oleh mahasiswa yang 

melakukan perawatan dan mengkonsumsi produk-produk 

kecantikan adalah : 

1) Menambah Rasa Percaya Diri. 

Dampak positif pertama yang dirasakan oleh informan 

ketika melakukan perawatan wajah dan juga mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan tertentu adalah 

bagi mereka hal tersebut dapat menambah rasa percaya diri 

ketika bertemu dan harus berinteraksi dengan orang lain. Bagi 
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para informan ketika seseorang tersebut harus berinteraksi dan 

bertemu dengan orang lain, maka yang akan diperhatikan 

pertama kali adalah wajah mereka sehingga ketika wajah 

mereka sudah terawat maka hal tersebut tentunya akan 

menambah rasa percaya diri. Berikut petikan wawancara dengan 

IS : 

Positifnya jadi mendingan, dulu agak item sekarang 

mending, dulu nggak cerah sekarang mendingan, terus 

bisa tampil lebih pede mbak, kalo orang lain kan yang 

pertama yang dilihat dari kita kan wajahnya dulu, kalo 

wajahnya udah terawat kan mo ngapa-ngapain jadi 

lebih pede mbak. (Wawancara dengan IS pada tanggal 

05 Desember 2012). 

 

Pendapat dari IS juga didukung oleh pendapat SN 

yang mengaku setelah melakukan perawatan dan mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan adalah merasa 

tambah percaya diri karena jerawat diwajahnya sudah mulai 

berkurang dan juga tambah putih serta tambah cantik. Berikut 

pernyataan dari SN : 

Jadi tambah cantik ama putih mbak, selain itu juga 

dapat ningkatin percaya diri kita mbak, kalo misal 

wajah kita jerawatannya banyak, udah gitu berminyak 

kan kalo ketemu orang bawaannya malu gitu mbak, 

mo ngapa-ngapain juga malu. (Wawancara dengan 

SN pada tanggal 27 November 2012). 

 

2) Terlihat lebih Cantik 

Dampak positif yang dirasakan oleh para informan 

selanjutnya adalah sesuai dengan tujuan perawatan wajah itu 

sendiri yaitu terlihat lebih cantik. Ketika wajah itu terawat dan 
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terlihat putih, bersih, tidak kusam, tidak ada nota hitam, tidak 

ada jerawat beserta bekasnya, cerah dan juga kinclong, otomatis 

wajah tersebut terlihat cantik. Hal tersebut sesuai dengan kriteria 

kulit wajah cantik menurut para informan. Berikut pernyataan 

dari WP berikut : “Kalo perawatan ntar kan wajah kelihatan bisa 

lebih putih, gak banyak jerawatnya, terus ya jadi bisa tampil 

cantik biasalah keinginan umumnya cewek” (Wawancara 

dengan WP pada tanggal 05 Desember 2012). 

Pernyataan dari WP juga didukung oleh pernyataan 

dari ER berikut : “Positifnya ya lebih kelihatan cantik, muka jadi 

gak berminyak, cerah, tambah putih, gak kusem, ya gitulah 

pokoknya mbak hehehehe” (Wawancara dengan ER pada 

tanggal 16 Oktober 2012). 

 

3) Untuk Menjaga Kualitas Kulit Wajah Pada Masa Tua 

Menurut informan perawatan wajah semenjak dini 

ternyata dapat menjaga kualitas kulit wajah seseorang pada saat 

memasuki usia tua nanti. Jadi ketika masih muda kulit wajah 

sudah biasa kita rawat, pada saat kita sudah memasuki usia tua 

nanti kulit wajah kita akan terlihat berbeda dibandingkan dnegan 

orang yang kurang merawat kulitnya semenjak dini juga. 

Perbedaan tersebut seperti kulit wajah tidak mudah berkeriput, 

terlihat lebih muda dibandingkan usia aslinya, tidak ada bekas 

jerawat maupun noda hitam. Berikut pernyataan dari EM : 
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Positifnya jadi kelihatan bersih sehat, ama kulit wajah 

kalo dirawat semenjak dini tuh besok-besok kalo udah 

tua jadi wajah tuh sehat, tetap awet muda, gak 

gampang muncul kriputnya, gak banyak bekas 

jerawatnya ama noda hitam (Wawancara dengan EM 

pada tanggal 05 Desember 2012). 

 

4) Menunjang untuk Mencari Pekerjaan  

Dampak positif yang dirasakan oleh para informan 

yang lain adalah untuk menunjang ketika sedang mencari 

pekerjaan. Menurut beberapa informan setelah ia melakukan 

perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk kecantikan 

dari klinik kecantikan maka dampak positif yang ia rasakan 

adalah tampil cantik yang ia dapatkan tersebut nantinya menjadi 

nilai plus ketika ia harus melamar pekerjaan. Banyaknya 

lowongan pekerjaan yang mencantumkan syarat harus 

berpenampilan menarik sedikit banyak mempengaruhi seseorang 

untuk dapat tampil menarik dengan berbagai usaha yang 

dilakukannya salah satunya adalah perawatan wajah tersebut. 

Berikut pernyataan dari AU : 

Positifnya emang lebih pede aja sih, kalo dilihat orang 

jadi enak aja, sebenernya kan namanya wajah cantik 

kan juga aset ya mbak, jadi tar misal kita pas masuk 

dunia kerja, nah kecantikan itu jadi salah satu nilai 

plusnya mbak. (Wawancara dengan AU pada tanggal 

22 November 2012 ). 

 

Selain AU, CR juga mengaku bahwa dampak positif 

yang dia rasakan setelah melakukan perawatan di klinik 

kecantikan selain jadi tambah outih dan bebas jerawat pada 
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nantinya kecantikannya tersebut juga dapat menunjang dirinya 

ketika memasuki dunia kerja. Berikut petikan wawancara 

dengan CR : 

Positifnya jadi kinclong, putih, gak banyak 

jerawatnya, jadi kalo misal lulus terus nglamar kerja, 

kan ada yang kadang syaratnya berpenampilan 

menarik, nah setidaknya kita udah memenuhin gitu. 

(Wawancara dengan CR pada tanggal 05 Desember 

2012). 

 

5) Mengobati Penyakit dan Merawat Kesehatan Wajah 

Jerawat dan juga bekasnya merupakan salah satu 

momok yang ditakutkan oleh banyak orang. Jerawat adalah 

keadaan dimana aliran keringat seseorang tersumbat kotoran dan 

pada akhirnya menimbulkan iritasi pada kulit. Banyaknya 

jerawat tentunya merupakan salah satu tanda bahwa kulit wajah 

seseorang itu kurang sehat dan kurang terawat. Selain itu banyak 

jerawat juga menimbulkan rasa ssakit serta mengurangi rasa 

percaya diri seseorang, sehingga jerawat harus diobati agar 

tumbuhnya jerawat di wajah seseorang dapat berkurang atau 

bahkan bisa dihilangkan beserta bekasnya. Hilangnya jerawat 

beserta bekasnya serta dapat merawat kesehatan wajah 

seseorang menjadi salah satu dampak positif yang dirasakan 

oleh para informan . Berikut pernyataan dari EA : 

Positifnya ya sesuai ama tujuanku itu mbak buat 

nyembuhin jerawatku itu mbak, takutnya kalo gak 

diobatin ntar lama-kelamaan nambah mbak, udah 

tambah sakit juga tambah malu tow mbak. 
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(Wawancara dengan EA pada tanggal 22 November 

2012). 

 

Selain EA ada juga SH memiliki permasalahan yang 

sama, yakni banyaknya jerawat yang tumbuh di wjahanya. 

Selain terasa sakit jerawat tersebut juga meninggalkan banyak 

bekas luka di wajahnya sehingga semenjak SMA ia sudah rajin 

melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi produk-produk 

kecantikan guna mengobati jerawat ataupun bekas jerawat dan 

juga menjaga kesehatan kulit wajahnya. Berikut pernyataan dari 

SH yang memperkuat pernyataan dari EA : 

Buat menjaga kesehatan kulit wajah, jadi kalo 

menurutku jerawat yang banyak itu salah satu tanda 

kalo kulit muka kita itu sakit mbak, nah dng 

perawatan itu kita berarti ada usaha buat nyembuhin 

sakit kita ama jaga agar kulit wajah kita sehat dan gak 

jerawatan lagi.” (Wawancara dengan SH pada tanggal 

27 November 2012).  

 

b. Dampak Negatif 

Bagi mahasiswa yang melakukan perawatan dan 

mengkonsumsi produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan, 

selain merasakan dampak positif, pun pasti akan merasakan 

dampak negatifnya. Berikut dampak negatif yang dirasakan oleh 

informan penelitian : 

1) Ketergantungan 

Dampak negatif yanng dirasakan oleh para informan 

salah satunya adalah merasa ketergantungan dengan berbagai 

produk-produk kecantikan dan juga perawatan wajah di klinik 
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kecantikan. Ketergantungan ini seperti belum mendapatkan hasil 

seperti yang diinginkan sehingga masih harus melakukan 

perawatan wajah dan juga mengkonsumsi produk-produk 

kecantikan secara terus menerus, ataupun merasa ada yang 

kurang apabila belum memakai produk kecantikan dari klinik 

kecantikan, dan yang paling parah adalah ketakutan apabila 

tidak lagi melakukan perawatan wajah dan juga mengkonsumsi 

produk-produk kecantikan dari klinik kecantikan nantinya 

wajahnya balik lagi seperti sebelum melakukan perawatan. 

Berikut pernyataan dari ER : 

Ya soalnya kalo nggak rutin ntar hasilnya nggak 

bagus, tapi kalo rutin hasilnya biasa maksimal seperti 

apa yang kita inginkan mbak, jadi ya kudu rajin mbak 

makenya gak boleh sehari make sehari enggak gitu. 

(Wawancara dengan ER pada tanggal 16 Oktober 

2012). 

 

Pernyataan dari ER diperkuat oleh pernyataan dari 

AU yang mengaku bahwa dia harus mengkonsumsi produk-

produk kecantikan secara berkelanjutan adalah agar dia dapat 

cantik secara terus menerus. Berikut pernyataan dari AU : 

Ya sebenarnya kalo enggak sih gak pa-pa, cuman 

nanti takutnya wajahnya jadi kusam kalo berhenti, 

lagian kan yang namanya cewek pengen cantik terus-

terusan mbak, jadi ya mendingan makenya terusan 

biar cantiknya juga terus-terusan mbak. (Wawancara 

dengan AU pada tanggal 22 November 2012 ). 

 

Pernyataan dari ER dan AU juga diperkuat dari PY 

yang mengaku ketika seseorang berhenti melakukan perawatan 
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maka wajahnya nanti malah akan rusak, dan pada dasarnya 

perawatan wajah di semua klinik kecantikan itu sama membuat 

seseorang menjadi ketergantungan. Berikut pernyataan dari PY : 

Iya soalnya kalo berhenti gak perawatan ntar 

wajahnya takutnya balik lagi, jadi rusak ama malah 

jadi timbul masalah gitu. Semua perawatan dimana 

aja kayak gitu mbak. (Wawancara dengan PY pada 

tanggal 05 Desember 2012). 

 

2) Boros 

Setiap kali melakukan perawatan wajah dan membeli 

produk-produk kecantikan tentunya para informan harus 

mengeluarkan uang yang tidak sedikit, biaya untuk melakukan 

perawatan berupa facial, kemikel, peeling, dan lain sebagainya, 

biaya untuk membeli produk-produk kecantikan seperti facial 

foam, krim pagi, krim malam, pembersih dan penyegar wajah, 

tirai, dan produk-produk kecantikan lainnya tentunya 

menghabiskan uang banyak terlebih para informan semuanya 

hanya mengandalkan jatah uang bulanan atau malah jatah 

khusus untuk melakukan perawatan wajah. Oleh karena itu 

dampak negatif lain yang dirasakan oleh para informan adalah 

boros. Para informan mengaku untuk dapat melakukan 

perawatan mereka harus pandai-pandai berhemat dan 

menyisihkan uang, terkadang mereka sampai harus 

mengesampingkan kebutuhan lain atau memotong uang 

tabungan mereka. Ada pula informan yang dimarahi oleh orang 
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tua mereka karena terlalu sering meminta uang untuk melakukan 

perawatan wajah. Berikut pernyataan dari EA : 

Kalau negatifnya boros mbak, kan harus 

mengeluarkan banyak pengeluaran tiap bulannya. 

Bahkan kudu sampe ngabisin tabungan segala tow 

mbak biar bisa perawatan. (Wawancara dengan EA 

pada tanggal 22 November 2012). 

 

Berikut pernyataan dari SH yang memperkuat 

pernyataan dari EA : 

Jadi boros mbak, kan yang namanya perawatan wajah 

apalagi kayak kasusku ini kan banyak banget yang 

kudu dilakuin baik buat nyembuhin jerawat ato buat 

ngilangin bekasnya, nah itu tuh banyak jenis 

perawatan wajah yang kudu dilakuin ama juga produk 

kayak obat-obatnya gitu juga makin banyak yang 

kudu dipake hehehe. (Wawancara dengan SH pada 

tanggal 27 November 2012).  

 

Selain EA dan juga SH yang mengaku menjadi boros 

karena menjadi pelanggan klinik kecantikan, CR mengaku 

bahwa dampak negatif yang ia rasakan ialah ia sering dimarahi 

orang tuanya karena terlalu sering meminta uang untuk 

melakukan perawatan. Berikut pernyataan dari CR : 

Negatifnya sering dimarahin gara-gara keseringan 

minta uang buat perawatan mbak. Istilahnya jadi 

boros banget ya mbak, makanya sering dimarahin 

orang tua. (Wawancara dengan CR pada tanggal 05 

Desember 2012). 

 

3) Lebih Mudah Terbujuk Rayuan Iklan 

Iklan yang digembar-gemborkan baik di media cetak, 

di media elektronik ataupun dari mulut ke mulut telah mampu 

mempengaruhi pola pikir seseorang. Ketika suatu klinik 
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kecantikan mengeluarkan iklan tentang keunggulan produknya 

maka akan semakin banyak orang yang tau dan penasaran 

dengannya. Sehingga akan makin banyak orang yang ingin 

mencobanya apalagi kalau orang tersebut merupakan langganan 

tetap dari salah satu klinik kecantikan. Hal ini tentunya 

menyebabkan seseorang tersebut menjadi semakin konsumtif 

terhadap berbagai jenis perawatan dan produk kecantikan dari 

klinik kecantikan. Pernyataan dari CR dapat menggambarkan 

bagaimana dia sangat yakin dengan produk Natasha karena ia 

percaya apabila suatu produk diiklankan di TV dan ada figur 

terkenal yang berada di iklan tersebut maka produk tersebut 

layak dan sangat berkualitas untuk dikonsumsi. Berikut 

pernyataan dari CR : 

Iya, soalnya dulu lihat TV di Natasha kayaknya 

bagus, terus udah terpercaya ama ada dokter Fredy 

Setiawan. Siapa aja yang ke Natasha pasti langsung 

ditanganin ama dokternya ama ada sertifikatnya jadi 

percaya aja sih. (Wawancara dengan CR pada tanggal 

5 Desember 2012). 

 

Kalau CR melihat tertarik melakukan perawatan 

wajah ke Natasha karena melihat iklannya di TV maka berbeda 

lagi dengan SN yang mengaku tertarik melakukan perawatan 

wajah di klinik DST karena pada awalnya ia mendapatkan 

pamflet dari temennya yang berisi promo facial gratis dari klinik 

DST dan pada akhirnya ia tertarik untuk mencobanya. Berikut 

pernyataan dari SN : 
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Di rekomendasikan dari temen. Temenku waktu itu 

bawa pamflet klinik DST itu kan lagi ada promo 

facial gratis tow mbak, lha katane disitu bagus ya 

sudah akhirnya aku nyobain ke situ mbak. 

(Wawancara dengan SN pada tanggal 27 November 

2012).  

 

4) Tidak Pernah Merasa Puas Dengan Hasil Yang Dicapai. 

Sifat manusia yang paling mendasar adalah tidak 

pernah merasa puas dengan hasil yang dicapai. Ketika seseorang 

sudah dapat mencapai sesuatu maka setelah itu ia akan 

berkeinginan untuk mencapai hal lain yang lebih dibandingkan 

dengan keinginannya sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi 

salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh para informan. 

Bagi mereka terkadang ketika mereka melakukan perawatan dan 

hasilnya kurang memuaskan sedangkan teman mereka yang 

sama-sama melakukan perawatan wajah di tempat lain dan 

mendapatkan hasil yang lebih maka ia seolah iri dan ingin 

mendapatkan hasil yang sama ataupun bahkan lebih baik 

dibandingkan dengan yang dicapai oleh temannya tersebut. 

Berikut pernyataan dari saudara ER yang mengaku bahwa 

berkeinginan untuk pindah berlangganan klinik kecantikan 

karena hasilnya tidak sebagus hasil perawatan temannya di 

klinik kecantikan lainnya : 

Pengen pindah berlangganan, karena di Larissa udah 

lama terus belum ada perubahan secara signifikan, 

makanya pengen pindah. Soalnya ada temen yang 

baru make produk dari klinik kecantikan lain 
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kelihatan lebih kinclong. Makanya pengen pindah. 

(Wawancara dengan ER pada tanggal 16 Oktober 

2012). 

 

Sedangkan informan PY mengaku bahwa alasannya 

sekarang berlangganan dengan klinik kecantikan Dr. Endang di 

Magelang dikarenakan klinik-klinik kecantikan sebelumnya 

yang pernah dia coba hasilnya memiliki kekurangan-kekurangan 

tersendiri dan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Berikut 

pernyataan dari PY : 

Soalnya kalo misalnya di Natasha sih mbak, emang 

bagus tapi ada jeleknya, soalnya kalo aku make 

kulitku jadi kemerahan kalo kena panas, kalo di LBC 

aku udah bosen aja, makanya sekarang lagi nyoba di 

dokter Endang aja. (Wawancara dengan PY pada 

tanggal 05 Desember 2012). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dampak perilaku 

konsumtif mahasiswa FIS UNY pada klinik kecantikan yang 

berhasil peneliti temukan di lapangan dibedakan menjadi dua 

yaitu : dampak positif dan dampak negatif. Dampak postif 

antara lain menambah rasa percaya diri, terlihat lebih cantik, 

menjaga kualitas kulit wajah pada masa tua, menunjang untuk 

mencari pekerjaan, serta mengobati penyakit dan merawat 

kesehatan wajah. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 

ketergantungan, tambah boros, lebih mudah terbujuk rayuan 

iklan dan tidak pernah merasa puas dengan hasil yang dicapai. 
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C. Pokok Temuan Penelitian. 

Berdasarkan data hasil dari penelitian, baik selama observasi 

maupun wawancara dengan mahasiswa pelanggan klinik kecantikan 

ditemukan beberapa pokok temuan penelitian sebagai berikut: 

1. Kriteria kecantikan yang ada di dalam masyarakat berpengaruh 

terhadap keinginan para mahasiswa untuk melakukan perawatan wajah 

di klinik kecantikan. 

2. Mahasiswa yang melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan pada 

dasarnya memiliki keinginan yang sama yakni memiliki wajah yang 

bersih, terawat, terlihat cerah, tidak kusam, tidak berminyak, tidak 

berjerawat, bahkan terlihat nampak lebih putih. 

3. Jumlah biaya perawatan pertama berkisar dari Rp.150.000,00 sampai 

dengan Rp.600.000,00 sedangkan junlah biaya perawatan setiap bulan 

berkisar antara Rp.150.000,00 sampai dengan Rp.400.000,00. 

4. Para informan melakukan perawatan wajah dan mengkonsumsi produk 

kecantikan ada yang semenjak SMA dan juga ada yang baru setelah 

duduk di bangku perkuliahan. 

5. Rata-rata para informan mengaku sudah pernah pindah berlangganan 

dari klinik kecantikan yang satu ke klinik kecantikan yang lain untuk 

mendapatkan hasil perawatan yang lebih memuaskan. 

6. Untuk dapat melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan para 

informan biasanya mengandalkan jatah uang bulanan mereka dari orang 

tua, mengandalkan uang tabungan, atau ada yang mendapatkan jatah 
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khusus dari orang tua mereka untuk melakukan perawatan wajah di 

klinik kecantikan. 

7. Faktor pendorong perilaku konsumtif mahasiswa FIS UNY pada klinik 

kecantikan yang berhasil peneliti temukan di lapangan dibedakan 

menjadi dua yaitu : faktor pendorong internal dan faktor pendorong 

eksternal. Faktor pendorong internal antara lain kepribadian, 

pengalaman belajar dan motivasi. Sedangkan faktor pendorong 

eksternal antara lain kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, 

keluarga dan situasi.  

8. Perawatan wajah di klinik kecantikan yang pada awalnya merupakan 

suatu keinginan lama kelamaan dipahami sebagai suatu kebutuhan oleh 

para mahasiswa. 

9. Dampak perilaku konsumtif mahasiswa FIS UNY pada klinik 

kecantikan yang berhasil peneliti temukan di lapangan dibedakan 

menjadi dua yaitu : dampak positif dan dampak negatif. Dampak postif 

antara lain menambah rasa percaya diri, terlihat lebih cantik, menjaga 

kualitas kulit wajah pada masa tua, menunjang untuk mencari 

pekerjaan, serta mengobati penyakit dan merawat kesehatan wajah. 

Sedangkan dampak negatifnya yaitu ketergantungan, tambah boros, 

lebih mudah terbujuk rayuan iklan dan tidak pernah merasa puas 

dengan hasil yang dicapai. 


