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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Perilaku Konsumtif 

Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas individu 

bersangkutan. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas 

dari pada manusia itu sendiri. Perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh 

individu baik yang bisa diamati secara langsung maupun tidak langsung. 

Perilaku baru akan terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk 

menimbulkan reaksi, yakni rangsangan. Dengan demikian, maka suatu 

rangsang tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu 

(Notoatmojo 2003:123). 

Konsumtifisme memiliki dua akar kata yaitu “konsumtif” dan “isme”. 

Konsumtif adalah kata sifat yang memiliki kata dasar “consumptus” 

(Latin), “consume” (Ingg.), konsumsi (Ind.). Dengan demikian kata 

konsumtif berarti sifat mengkonsumsi, memakai, menggunakan, 

menghabiskan sesuatu (KBBI, 2002: 590). Sangat menarik, dalam bahasa 

inggris kata “konsumtif” digunakan untuk menyatakan penggunaan 

sesuatu hal dengan berlebih-lebihan, memboroskan, obsesif, dan rakus 

(Hornby, 2000: 351). Konsumtif, bisa digunakan untuk penggunaan 

kepada uang, waktu, atau energi dengan berlebihan dan destruktif. Jika 

demikian maka konsumtivisme adalah sebuah pandangan hidup, gaya 
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hidup, ajaran, sikap atau falsafah hidup yang memakai, mengkonsumsi, 

menggunakan, menghabiskan sesuatu dengan berlebih-lebihan, 

memboroskan sesuatu (Suharto, 2003:35). 

Perilaku konsumtif adalah perilaku mengkonsumsi barang-barang yang 

sebenarnya kurang atau tidak diperlukan (khususnya yang berkaitan 

dengan respon terhadap konsumsi barang-barang sekunder, yaitu barang-

barang yang tidak terlalu dibutuhkan). Perilaku konsumtif terjadi karena 

masyarakat mempunyai kecenderungan materialistik, hasrat yang besar 

untuk memiliki benda-benda tanpa memperhatikan kebutuhannya dan 

sebagian besar pembelian yang dilakukan didorong keinginan untuk 

memenuhi hasrat kesenangan semata. Memang belum ada definisi yang 

memuaskan tentang kata konsumtif ini. Namun konsumtif biasanya 

digunakan untuk menujuk pada perilaku konsumen yang memanfaatkan 

nilai uang lebih besar dari nilai produksinya untuk barang dan jasa yang 

bukan menjadi kebutuhan pokok (Tambunan, 2007). 

Perilaku konsumtif sendiri didefinisikan oleh Solomon (2002:453) 

sebagai sebuah studi tentang proses yang menghubungkan individu atau 

grup yang terpilih terhadap pembelian, penggunaan produk, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan hasrat, sedangkan 

Schiffman dan kanuk (2000:256) adalah suatu tingkah laku dari konsumen 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menentukan 

produk jasa. Istilah perilaku konsumtif diartikan sebagai perilaku yang 

menunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan 
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menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Yang menjadi masalah 

ketika kecenderungan yang sebenarnya wajar pada masyarakat ini 

dilakukan secara berlebihan. Pepatah “lebih besar pasak daripada tiang” 

berlaku di sini. Terkadang apa yang dituntut oleh masyarakat di luar 

kemampuan dengan sumber dana yang ada. 

Perilaku konsumtif ini dapat terus mengakar di dalam gaya hidup 

sekelompok mayarakat. Dalam perkembangannya, mereka akan menjadi 

orang-orang dengan gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini 

harus didukung oleh kekuatan finansial yang memadai. Masalah lebih 

besar terjadi apabila pencapaian tingkat finansial itu dilakukan dengan 

segala macam cara yang tidak sehat. Mulai dari pola bekerja yang 

berlebihan sampai menggunakan cara instan seperti korupsi. Pada akhirnya 

perilaku konsumtif bukan saja memiliki dampak ekonomi, tapi juga 

dampak psikologis, sosial bahkan etika. 

Seseorang yang hanya bisa mengkonsumsi segala sesuatu yang ada di 

hadapannya, tanpa ada inisiatif untuk memproduksi disebut sebagai 

manusia yang terjerat oleh kubangan konsumtivisme. Ruang 

konsumtivisme yang melanda kehidupan umat manusia tentu saja akan 

mempengaruhi kehidupan mereka ke depan. Gaya hidupnya akan 

membentuk dibentuk oleh materi, dan akan dikuasai oleh materi sehingga 

mereka menjadi tidak berdaya di hadapan materi (Ra’uf  2009: 39). 

Mereka selalu saja memiliki cara berpikir untuk memiliki segala sesuatu 

yang diproduksi oleh orang lain, berpikir bahwa apa yang baru yang ada di 
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pasar harus dimilikinya, padahal perasaan yang demikian nantinya akan 

menyiksa dirinya apabila dirinya tidak memiliki uang. 

Berbagai macam bentuk dari perilaku konsumtif, salah satunya yaitu 

Shopaholic.  Shopaholic berasal dari kata shop yang artinya belanja dan 

aholic yang artinya suatu ketergantungan yang disadari maupun tidak. 

Shopaholic adalah seseorang yang tidak mampu menahan keinginannya 

untuk berbelanja dan berbelanja sehingga menghabiskan begitu banyak 

waktu dan uang untuk berbelanja meskipun barang-barang yang dibelinya 

tidak selalu ia butuhkan (Oxford Expans dalam Rizka, 2007).  Shopaholic 

adalah seseorang yang memiliki pola belanja berlebihan yang dilakukan 

terus menerus dengan menghabiskan begitu banyak cara, waktu dan uang 

hanya untuk membeli atau mendapatkan barang-barang yang diinginkan 

namun tidak selalu dibutuhkan secara pokok oleh dirinya. 

Banyak sekali istilah-istilah yang mendeskripsikan hal tersebut. 

Sophaholic sering juga disebut dengan shopingsaurus. Kata itu mulanya 

terdiri dari kata “Shoping” dan “Saurus” yang bisa diinterpretasikan 

dengan orang-orang yang memiliki karakter maniak shoping, yakni orang-

orang yang berada pada sebuah kehidupan hedonistic yang menjadikan 

belanja sebagai sebuah gaya hidup yang membuat dirinya lebih senang dan 

tenang menjalani kehidupan ini (Ra’uf 2009:9). 

Kesukaan belanja menjadikan seseorang terus menerus menjadi 

manusia konsumtif, yakni orang-orang yang suka mengkonsumsi segala 

sesuatu yang ada di hadapannya. Memburu segala sesuatu yang baru 
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menjadi kesukaannya. Karena itulah mereka harus berupaya untuk 

menemukan barang yang disukainya terus menerus. Kecenderungan 

tersebut bukan semata-mata kecenderungan sederhana, melainkan melalui 

sebuah gaya hidup (Life style) yang dibangun oleh diri sendiri menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. 

   

B. Kajian teori 

1. Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan 

antara satu orang dengan orang lain. Gaya hidup diasumsikan 

merupakan ciri sebuah dunia modern (Chaney, 2003:40), atau yang 

biasa juga di sebut modernitas, maksudnya adalah siapapun yang hidup 

dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya 

hidup untuk menggambarkan tindakannya  sendiri maupun orang lain. 

Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu 

orang dengan orang lainnya. Pola-pola kehidupan sosial yang khusus 

seringkali disederhanakan dengan istilah budaya. Sementara itu, gaya 

hidup tergantung pada bentuk-bentuk kultural, tata krama, cara 

menggunakan barang-barang, tempat dan waktu tertentu yang 

merupakan karakteristik suatu kelompok. 

Bayley (dalam Chaney, 2009:42) mengemukakan bahwa 

keangkuhan (snoberry) dan cita rasa (taste) saling berkaitan erat dalam 

perkembangan modernitas. Cita rasa adalah sebuah agama baru dengan 
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upacara-upacara yang dirayakan di pusat-pusat perbelanjaan dan 

museum. Kelas-kelas sosial dalam dunia modern dilukiskan dan 

dilembagakan. Pemilihan kelompok tersebut disadari oleh pelaku 

maupun orang lain, melalui ciri-ciri gaya hidup yang disimbolkan 

dengan material.  

Gaya hidup pribadi menimbulkan permintaan akan pencarian 

barang, jasa, ataupun aktivitas secara pribadi yang membentuk pola 

pergaulan yang dirasakan. Amstrong (dalam Nugraheni, 2003) 

menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup, yaitu dari dalam diri individu (internal) dan luar (eksternal). 

a. Faktor internal 

1) Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang 

dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu. 

Melalui sikap, individu memberi respon positif atau negatif 

terhadap gaya. Keadaan jiwa dipengaruhi oleh tradisi, 

kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya. 

2) Pengalaman dan pengamatan 

Pengalaman mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah 

laku. Pengalaman diperoleh dari tindakan di masa lalu. Hasil 

dari pengalaman sosial membentuk pandangan terhadap suatu 

objek. Seseorang tertarik dengan suatu gaya hidup tertentu 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan. 
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3) Kepribadian 

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara 

berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap 

individu. Kepribadian mempengaruhi selera yang dipilih 

seseorang, sehingga mempengaruhi pula bagaimana gaya 

hidupnya. 

4) Konsep diri 

Konsep diri menggambarkan hubungan antara konsep diri 

konsumen dengan image merek. Bagaimana individu 

memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu 

objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan 

menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan 

hidupnya. 

5) Motif 

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk 

merasa aman dan kebutuhan terhadap. Jika motif seseorang 

terhadap kebutuhan akan prestise itu besar, maka akan 

membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya 

hidup hedonis. 

6) Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, 

dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu 

gambar yang berarti mengenai dunia. 
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b. Faktor eksternal 

1) Kelompok referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. Pengaruh-pengaruh tersebut akan 

menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. 

2) Keluarga 

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola 

asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara 

tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. 

3) Kelas sosial 

Kelas sosial juga mempengaruhi gaya hidup. Ada dua unsur 

pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, 

yaitu kedudukan dan peran. Hierarki kelas sosial masyarkat 

menentukan pilihan gaya hidup. 

4) Kebudayaan 

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan 

yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. 

Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari 

pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, 

merasakan dan bertindak. 
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2. Remaja dan Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah suatu perpaduan antara kebudayaan ekspresi 

diri dan harapan terhadap seseorang dalam bertindak yang berdasarkan 

pada norma-norma yang berlaku (Susanto, 2001: 120).  Gaya hidup 

adalah cara mengekspresikan diri agar sesuai dengan cara-cara seperti 

apa seseorang ingin dipersepsikan sehingga dapat diterima oleh 

kelompok sosial dengan pola-pola perilaku tertentu.  Gaya hidup 

sangat berkaitan erat dengan perkembangan jaman dan teknologi.  

Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, 

maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-hari.  Gaya hidup dapat memberikan 

pengaruh yang positif atau negatif bagi yang menjalankannya, 

tergantung dari bagaimana seseorang menjalani gaya hidup tersebut. 

Lewin dan Calon mengatakan bahwa masa remaja merupakan 

suatu masa marjinal, remaja belum memperoleh status orang dewasa 

tetapi tidak lagi memiliki status anak-anak (Monks dkk, 1998 : 253).  

Remaja adalah generasi yang paling mudah terpengaruh oleh era 

globalisasi atau era modern (Kunto, 1999: 87).  Saat ini dampak dari 

modernisasi pada remaja sudah sangat mudah ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari.  Tampak ada perbedaan nilai pada remaja jaman 

sekarang bila dibandingkan dengan remaja generasi sebelumnya.  

Perbedaan tersebut nampak dari kecenderungan perilaku pada remaja 
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jaman sekarang yang dihadapkan pada gaya hidup yang cenderung 

konsumtif dan mengutamakan kesenangan semata. 

Gaya hidup sering disalahgunakan oleh sebagian besar remaja.  

Apalagi remaja yang berada dalam kota metropolitan.  Mereka 

cenderung bergaya hidup dengan mengikuti mode masa kini.  Tentu 

saja mode yang mereka tiru adalah mode dari orang barat.  Jika remaja 

dapat memfilter dengan baik dan tepat, maka pengaruhnya positif, 

begitu juga sebaliknya.  Remaja tidak pernah terlepas dari yang 

namanya tren gaya hidup.  Tren gaya hidup remaja selalu menuntut 

sebuah perubahan yang cepat.   

 Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan ke arah pembentukan 

identitas melalui gaya hidup dalam penggunaan pakaian, tas, asesoris, 

atau produk-produk lainnya sebagai suatu simbol di antara mereka.  

Segala sesuatu yang bersifat modern atau uptodate akan dapat dengan 

mudah diminati oleh remaja.  Remaja sebagai bagian dari anggota 

masyarakat dalam perkembangannya selalu berinteraksi dengan dunia 

luar.  Beragam informasi yang masuk, akan menjadi pilihan bagi 

remaja dalam mensikapi gaya hidup yang terdapat dalam masyarakat 

saat ini. 

 

C. Penelitian Relevan 

Beberapa  penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Skripsi dengan judul “Salon sebagai Tren Gaya Hidup Kaum Muda” 

oleh Lucia Sinto Dewi, mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah untuk mengetahui penyebab menjamurnya salon di 

Yogyakarta dan mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi kaum 

muda pergi ke salon. Hasil penelitian ini yaitu, menjamurnya salon 

disebabkan polusi udara, semakin padatnya aktivitas dan semakin 

tingginya tingkat stress masyarakat menyebabkan penampilan 

seseorang menjadi tidak menarik.  Pemilihan salon tertentu bagi 

informan adalah karena tren, harga, status, dan kepraktisan.  Hubungan 

peer group sangat berpengaruh terhadap kunjungan seorang remaja ke 

salon.  Intensitas ke salon bagi informan sangat mempengaruhi prestise 

seseorang, hingga ia akan dianggap sebagai bagian dari orang-orang 

kelas atas atau orang kaya.  Hasil yang sebanding setelah pergi ke 

salon dengan pelayanannyapun membuat semakin banyak kaum muda 

yang memilih untuk merawat tubuhnya dan bersolek di salon. 

Adapun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah 

sama-sama mengkaji gaya hidup. Namun perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian saudari Lucia Sinto Dewi adalah penelitian ini 

mengambil obyek kajian salon sebagai tren gaya hidup kaum muda, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meneliti obyek 

kajian shopaholic sebagai gaya hidup mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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2. Skripsi dengan judul “Coffee Shop sebagai Tren Gaya Hidup 

mahasiswa (studi kasus Nongkrong mahasiswa di kawasan Babarsari)” 

yang ditulis oleh Nuning Utami, mahasiswa jurusan Pendidikan 

Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah untuk mengetahui alasan mahasiswa berkunjung ke 

coffee shop, bagaimana pengaruh coffee shop bagi pembentukan gaya 

hidup mahasiswanya, dan dampak yang ditimbulkan jika mahasiswa 

berkunjung ke coffee shop.  Hasil penelitian ini adalah bahwa 

kebiasaan nongkrong di coffee shop merupakan cara untuk 

bereksistensi, namun tidak semua yang mengunjungi coffee shop 

tersebut menganggap hal tersebut sebagai gaya hidup karena tidak 

setiap hari mereka kesana dan mahasiswa pengunjungnya sebagian 

besar mendapat uang bulanan sebesar satu juta atau lebih.  

Adapun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah 

sama-sama mengkaji gaya hidup mahasiswa. Namun perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian saudari Nuning Utami adalah 

penelitian ini mengambil obyek kajian coffee shop sebagai tren gaya 

hidup mahasiswa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

meneliti obyek kajian shopaholic sebagai gaya hidup mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta. 
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D. Kerangka Pikir 

Pada setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir 

sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari 

penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian 

yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut digunakan untuk memberikan 

konsep dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, alur kerangka berpikir 

yang dibuat oleh peneliti pada penelitian ini akan dideskripsikan sebagai 

berikut: 

Kota  Yogyakarta merupakan salah satu kota dimana pusat 

kegiatan pendidikan di Indonesia berlangsung. Banyak sekali universitas 

ternama yang ada di Yogyakarta, salah satunya adalah Universitas Negeri 

Yogyakarta. Sehingga tidak heran apabila banyak mahasiswa yang datang 

dari seluruh penjuru daerah. Keadaan dunia saat ini sangat dipengaruhi 

oleh proses globalisasi. Adanya beberapa dampak globalisasi yang 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat termasuk pola perilaku 

konsumsi mahasiswa. 

Banyaknya mahasiswa yang datang ke Yogyakarta dari berbagai 

daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda, merupakan mangsa 

pasar yang sangat menjanjikan bagi pelaku bisnis.  Munculnya berbagai 

pusat perbelanjaan di Yogyakarta dapat mengakibatkan perubahan 

perilaku konsumsi mahasiswa.  Banyak dari mahasiswa tidak mampu 

menahan keinginannya untuk berbelanja sehingga menghabiskan begitu 

banyak waktu dan uang untuk berbelanja meskipun barang-barang yang 
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dibelinya tidak selalu ia butuhkan, yang disebut dengan shopaholic. Gaya 

hidup shopaholic para mahasiswa ini lebih mengarah ke pola hidup 

konsumtif, sehingga mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta mulai 

berperilaku hedonis. Gaya hidup yang hedonis memberi banyak pengaruh 

pada kalangan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.  Hal ini 

dikarenakan masa-masa mahasiswa adalah masa-masa remaja dimana 

pencarian akan sebuah identitas sedang berlangsung. Faktor lingkungan 

memberikan peranan sangat besar terhadap pemebentukan identitas dan 

perilaku konsumtif mahasiswa. 

Peneliti membahas mengenai bagaimana gaya hidup sophaholic 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, faktor penyebab serta dampak 

yang ditimbulkan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
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