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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya hidup shopaholic 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, faktor penyebab dan dampak yang 
ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijabarkan secara 
deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari mahasiswa UNY yang bergaya hidup 
shopaholic.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan subyek yang digunakan adalah 
purposive sampling serta teknik snowball.  Subjek penelitian adalah 7 orang 
mahasiswa dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber, 
serta analisis data menggunakan analisis interaktif Milles dan Hubberman. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shopaholic diartikan sebagai sebuah 
kecenderungan untuk berbelanja secara kompulsif dengan frekuensi yang cukup 
tinggi.  Mahasiswa UNY yang bergaya hidup shopaholic menghabiskan banyak 
waktu untuk belanja sebagai penghilang rasa jenuh, sebagai kepuasan tersendiri dan 
lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama dalam 
banyak hal.  Belanja menjadi sebuah gambaran perilaku konsumtif yang sulit untuk 
diubah.  Faktor-faktor  yang menyebabkan gaya hidup shopaholic pada mahasiswa 
UNY  antara lain yaitu:  (1) gaya hidup mewah, (2) pengaruh dari keluarga, (3)  iklan, 
(4) mengikuti trend, (5)  banyaknya pusat-pusat perbelanjaan, (6)  pengaruh 
lingkungan pergaulan.  Gaya hidup shopaholic selain memberikan dampak positif, 
bisa juga memberikan dampak negatif.  Dampak positifnya sebagai penghilang stres 
dan untuk mengikuti perkembangan jaman.  Sedangkan dampak negatifnya adalah 
terbentuknya perilaku konsumtif, boros, dan candu. 
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A. PENDAHULUAN  

Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh 

dunia. Keadaan dunia saat ini tentunya berbeda dengan keadaan terdahulu. 

Perubahan tersebut sesungguhnya juga terjadi dengan pola hidup 

masyarakatnya di kemudian hari. Modernisasi telah banyak merubah 

kehidupan pada zaman ini. Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang 

dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami 

perubahan dari zaman ke zaman. Semakin banyaknya kebutuhan hidup 

manusia, semakin menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup 

(lifestyle). Gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang 

biasa juga disebut modernitas (Chaney, 2003:40). 

Pola hidup yang dianggap mengkhawatirkan adalah, pola hidup 

konsumtif yang meninggalkan pola hidup produktif. 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). Remaja wanita 

membelanjakan uangnya lebih banyak untuk keperluan penampilan seperti 

pakaian, kosmetik, aksesoris, dan sepatu. Kondisi pasar yang lebih banyak 

ditujukan untuk wanita dan kecenderungan wanita lebih mudah 

dipengaruhi mendorong wanita lebih konsumtif daripada pria.  Perilaku 

komsumtif sebagian besar dilakukan kaum wanita. Wanita mempunyai 

kecenderungan lebih besar untuk berperilaku konsumtif dibandingkan pria. 

Hal ini disebabkan konsumen wanita cenderung lebih emosional, sedang 

konsumen pria lebih nalar. Wanita sering menggunakan emosinya dalam 

berbelanja. Kalau emosi sudah menjadi raja sementara keinginan begitu 

banyak, maka yang terjadi adalah mereka akan jadi pembeli yang royal.  

Di Indonesia khususnya di daerah Yogyakarta, banyak sekali 

terdapat universitas ternama, dimana mahasiswanya berasal dari penjuru 

negeri. Salah satu universitas yang ada di Yogyakarta adalah Universitas 

Negeri Yogyakarta. Mahasiswa yang menuntut ilmu di UNY datang dari 

berbagai daerah. Faktor lingkungan memberikan peranan sangat besar 



terhadap pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa. Sehingga banyak 

dari para mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta yang terpengaruh 

untuk berperilaku konsumtif. 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, biasa disebut dengan “shopaholic”.  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).   

Banyaknya para mahasiswa yang sedang belajar di Yogyakarta, 

tentu saja merupakan mangsa pasar tersendiri yang cukup menjanjikan, 

bagi para pelaku bisnis. Sehingga tidak mengherankan bila para 

mahasiswa menjadi salah satu kelompok konsumen yang dijadikan target 

utama oleh para pelaku bisnis tersebut. Gaya hidup shopaholic pada 

mahasiswa UNY dapat dilihat dari segi penampilan serta cara bergaulnya.  

Mahasiswa yang memiliki gaya hidup shopaholic selalu berpenampilan 

menarik, mengenakan fashion bermerk, mengikuti perkembangan jaman 

dengan sangat cepat, serta memiliki standart hidup menengah ke atas. 

Penelitian ini dirasa penting oleh peneliti karena peneliti ingin 

melihat bagaimana gaya hidup shopaholic di kalangan mahasiswa, faktor-

faktor yang mempengaruhi, serta seberapa jauh dampak dari gaya hidup 

shopaholic mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Gaya hidup 

berbelanja yang berlebihan menjadikan mahasiswa berperilaku konsumtif. 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini 

peneliti menarik judul “Gaya Hidup Shopaholic sebagai Bentuk Perilaku 

Konsumtif pada Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

1. Perilaku Konsumtif 



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). 

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 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. 

 

2. 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.  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 

2) Pengalaman dan pengamatan 

3) Kepribadian 

4) Konsep diri 

5) Motif 

6) Persepsi 

b. Faktor eksternal 

1) Kelompok referensi 

2) Keluarga 



3) Kelas sosial 

4) Kebudayaan 

 

3. 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 

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 

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.   

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana gaya hidup shopaholic 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bentuk perilaku 

konsumtif. 

 

2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga 

bulan,  yaitu dimulai pada tanggal 1 November 2013 – 30 Januari 

2014, terhitung setelah seminar proposal pada tanggal 28 Oktober 

2013. 

 

3. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

analisis deskriptif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2011: 

4) penelitian kualitatif berarti sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.  Data dapat diperoleh melalui 

proses observasi dan wawancara, kemudian diolah menjadi kata-kata 

yang mudah dimengerti.   

 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan lainnya. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber Data Primer 



Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung 

oleh peneliti dengan cara menggali sumber asli dari responden. 

Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di 

lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang mempunyai gaya 

hidup shopaholic.   

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak 

langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan 

terhadap penelitian.  Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi 

dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media 

internet serta catatan lapangan. Data ini berupa buku, skripsi dan 

foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yakni, pengamatan (observasi), wawancara 

(interview), dan dokumentasi.  Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan observasi partisipasif karena peneliti berada dalam 

keadaan objek yang dikaji.  Peneliti berada di tempat itu, untuk 

mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang diajukan.  

Teknik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman 

wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan 

untuk tanya jawab dengan responden.  Jenis wawancara yang 

digunakan peneliti adalah pendekatan menggunakan petunjuk 

umum wawancara.   

 

6. Teknik Sampling 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian 

ini adalah purposive sampling yaitu teknik yang bertujuan untuk 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber 



(Moleong, 2007 : 204). Pemilihan terhadap responden dilakukan 

secara purposive serta teknik snowball, dimana responden dipilih 

berdasarkan ciri-ciri yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh 

peneliti, kemudian peneliti memperoleh responden baru berdasarkan 

informasi dari responden sebelumnya. Awalnya peneliti memilih 4 

responden untuk diteliti, kemudian 3 dari responden tersebut 

menyarankan peneliti untuk menjadikan temannya yang memenuhi 

syarat sebagai responden berikutnya. 

 

7. Validitas Data 

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha 

meningkatkan derajat kepercayaan data. Dalam penelitian ini validitas 

data yang digunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi terdapat empat macam yaitu 

sumber, metode, penyidik, dan teori (Lexy J. Moleong, 2005 : 330). 

 

8. Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif. Analisis 

data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data 

a. Profil Universitas Negeri Yogyakarta 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah salah satu 

Universitas Negeri yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) terletak di Jalan Colombo 

nomor 1, Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, 

Yogyakarta.  Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 7 Fakultas, 

yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni 

(FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ekonomi (FE), 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 

Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan 

Program Pascasarjana. 

 

b. Karakteristik Mahasiswa 

UNY merupakan tempat belajar bagi seseorang yang ingin 

menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang disebut 

mahasiswa.  Dari banyaknya mahasiswa yang terdapat di UNY 

pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda.  Selain mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda, mahasiswa dari berbagai 

angkatanpun mempunyai agama, asal daerah yang berbeda-beda 

serta mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda-beda.  

Latar belakang keluarga seperti pekerjaan dan pendapatan orang 

tua yang berbeda-beda, dapat mendukung mahasiswa untuk 

berpenampilan ataupun membentuk karakter mahasiswa yang 

berbeda-beda. 

 

c. Deskripsi Informan 

Peneliti mendapatkan beberapa informan yang merupakan 

mahasiswa UNY, yang berjumlah 7 informan, dari berbagai Prodi.  



Adanya 7 informan maka dapat memberikan gambaran untuk 

mewakili seluruh mahasiswa UNY.   

 

2. Analisis dan Pembahasan 

a. Gaya Hidup Shopaholic sebagai Bentuk Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa UNY 

Banyak diantara mahasiswa UNY yang memiliki gaya 

hidup shopaholic. Gaya hidup shopaholic termasuk ke dalam salah 

satu bentuk perilaku konsumtif. Gaya hidup shopaholic pada 

mahasiswa UNY dapat dilihat dari segi penampilan serta cara 

bergaulnya.  Mahasiswa yang memiliki gaya hidup shopaholic 

selalu berpenampilan menarik, mengenakan fashion bermerk, 

mengikuti perkembangan jaman dengan sangat cepat, serta 

memiliki standart hidup menengah ke atas.  Dari segi penampilan, 

cara berpakaian mahasiswa tersebut selalu terkesan menarik. Bagi 

mahasiswa yang tidak bisa membeli barang asli yang harganya 

jutaan rupiah, biasanya mereka membeli barang dengan kualitas tas 

branded replika.   

Mahasiswa yang memiliki gaya hidup shopaholic tidak mau 

ketinggalan, apalagi jika salah satu dari teman mereka sudah 

memiliki barang terbaru tersebut.  Seolah-olah mereka bersaing 

antara satu dengan yang lainnya demi mendapatkan citra diri yang 

lebih baik atau setidaknya sama dengan yang lain.  Mahasiswa 

UNY yang bergaya hidup shopaholic menghabiskan banyak waktu 

untuk belanja sebagai penghilang rasa jenuh, sebagai kepuasan 

tersendiri dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang 

memiliki hobi yang sama dalam banyak hal.  Belanja menjadi 

sebuah gambaran perilaku konsumtif yang sulit untuk diubah. 

Seseorang dapat dikatakan shopaholic apabila seseorang 

melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian 

barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak 



sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Hal tersebut 

menjadikan manusia menjadi pecandu dari suatu produk, sehingga 

ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah untuk dihilangkan.  

Pelaku shopaholic selalu ingin mengikuti perkembangan trend 

yang ada, sehingga sebisa mungkin mereka segera membeli 

barang-barang keluaran terbaru.  Mereka merasa puas dan senang 

apabila barang yang diinginkan sudah terbeli, meskipun pada 

akhirnya barang-barang tersebut tidak mereka butuhkan. 

Pengeluaran perbulan untuk belanja kebutuhan tersier ini 

berkisar antara 500ribu – 1juta rupiah.  Pelaku shopaholic 

membelanjakan uangnya minimal 4x dalam sebulan, dalam tiap 

kali belanja dapat menghabiskan waktu seharian.  Menurut mereka, 

berada di tempat perbelanjaan adalah merupakan rumah kedua bagi 

mereka.  Waktu luang seharian dibutuhkan untuk memenuhi hasrat 

belanja mereka.  Pelaku gaya hidup shopaholic membeli barang-

barang keluaran terbaru seperti tas, sepatu, baju, make up, dan 

barang penunjang penampilan yang lainnya. 

 

b. Faktor-faktor Penyebab Shopaholic 

Bagi pelaku shopaholic, belanja menjadi sebuah gambaran 

perilaku konsumtif yang sulit untuk diubah.  Gejala ini dapat 

menyerang siapa saja, baik itu remaja maupun orang tua.  Tidak 

heran apabila mahasiswa menjadi pelaku shopaholic, sebab 

mahasiswa berada dalam masa remaja yang mempunyai dinamika 

yang unik.  Keinginan belanja tersebut seringkali mendorong 

mahasiswa untuk membeli barang yang sebenarnya tidak 

dibutuhkan, namun hanya untuk memenuhi keinginan meniru 

orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya.  Alasan mahasiswa 

mempunyai gaya hidup shopaholic antara lain: 

 

 



1) Gaya hidup mewah 

Seseorang yang menganut gaya hidup hedonis cenderung 

mempersepsi orang lain berdasarkan apa yang dimiliki.  Hal 

ini akan mengakibatkan seseorang merasa terus kekurangan, 

selalu diliputi kecemasan akan kebutuhannya.  Seorang 

shopaholic biasanya memiliki kebutuhan emosi yang tidak 

terpenuhi sehingga merasa kurang percaya diri dan tidak dapat 

berpikir positif tentang dirinya sendiri sehingga beranggapan 

bahwa belanja bisa membuat dirinya lebih baik. Gaya hidup 

dapat dikatakan mewah jika memenuhi beberapa kriteria, 

diataranya adalah membelanjakan banyak uang, menggunakan 

barang-barang ber-merk dengan harga mahal, memilih tempat-

tempat yang berkelas dan mewah untuk kegiatan-kegiatannya.   

 

2)  Pengaruh dari keluarga 

Agen sosialisasi yang paling mempengaruhi dan penting 

dalam menentukan pembentukan sikap dan perilaku seseorang 

adalah keluarga.  Keluarga dapat mempengaruhi seseorang 

untuk menggunakan sesuatu berupa barang, misalkan  dalam 

hal pengambilan keputusan untuk menggunakan barang berupa 

pakaian, tas, atau sepatu ber-merk.  Secara tidak langsung 

seorang anak akan meniru apa yang biasanya dilakukan oleh 

keluarganya. 

Apabila keluarga memiliki gaya hidup shopaholic, maka 

anaknya juga akan memiliki gaya hidup yang sama.  Bahkan 

terkadang dari pihak orang tua, tanpa anaknya meminta untuk 

dibelikan suatu barang, orang tuanya pun sudah 

membelikannya untuk anaknya.  Kebiasaan-kebiasaan inilah 

yang akan selalu diingat oleh anak hingga dewasa.  Sehingga 

tidak diragukan lagi apabila keluarga menjadi salah satu faktor 

sesorang mempunyai gaya hidup shophaholic. 



3) Iklan 

Iklan dapat mempengaruhi perilaku konsumtif karena iklan 

mempengaruhi pikiran seseorang sehingga orang terbujuk 

untuk membelinya.  Iklan-iklan yang ditampilkan di berbagai 

media yang menggambarkan bahwa pola hidup konsumtif dan 

hedonis merupakan sarana untuk melepaskan diri dari stress.  

Seperti iklan kartu kredit, diskon, dan produk-produk yang 

dapat di cicil pembayarannya dapat membuat konsumen 

tertarik dan tidak berpikir panjang akan dampaknya di masa 

yang akan datang.    

 

4) Mengikuti trend 

Mahasiswa UNY banyak yang mengikuti gaya hidup 

shopaholic karena ingin mengikuti trend yang saat ini sedang 

marak di masyarakat.  Kecenderungan untuk memiliki barang-

barang baru yang sedang popular menjadi salah satu ciri khas 

masyarakat saat ini.  Hal ini nampaknya juga menjadi alasan 

mahasiswa UNY memiliki gaya hidup shopaholic.  Sebagian 

besar mahasiswa membeli barang-barang karena trend yang 

sedang booming, bukan karena kebutuhan.   

 

5) Banyaknya pusat-pusat perbelanjaan 

Banyaknya pusat-pusat perbelanjaan serta promosi yang 

menggiurkan juga mendorong seseorang untuk berbelanja.  

Selain iklan, masih ada media populer lain yang 

melatarbelakangi mahasiswa begaya hidup shopaholic, yaitu 

internet.  Sama halnya dengan televisi, konsumen tidak harus 

bepergian keluar untuk mencari sesuatu yang diinginkan, 

hanya cukup menuliskan kata kunci pada suatu alat pencarian 

dalam situs internet.  Terlebih lagi saat ini banyak sekali 

terdapat online shopping.  



6) Pengaruh lingkungan pergaulan 

Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian, identitas serta gaya hidup seseorang.  Lingkungan 

pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

membentuk kepribadian seseorang.  Memiliki teman yang hobi 

berbelanja dapat menimbulkan rasa ingin meniru dan memiliki 

apa yang dimiliki juga oleh temannya.  Hobi belanja ini timbul 

karena mengikuti teman-temannya.  Setiap kali temannya 

mempunyai barang baru, maka dia akan ikut membelinya. 

Adanya teman sepermainan yang memiliki gaya hidup 

shopaholic di suatu kelompok, memberikan suatu sugesti 

kepada teman lain untuk bergaya hidup sepertinya.  Secara 

tidak langsung teman memberikan pengaruh yang besar pada 

mahasiswa lain untuk membeli serta menggunakan fashion 

yang sedang tren, agar mahasiswa dianggap sama dengan 

teman-temannya yang lain dan tidak dianggap ketinggalan 

zaman.  Akan tetapi interaksi dengan kelompok lain yang tidak 

bergaya hidup yang sama juga tetap berjalan baik.  Pelaku 

shopaholic tetap berteman dengan siapa saja, tidak membeda-

bedakan orang lain.  Hanya saja ketika berkumpul di luar 

lingkungan kampus, mereka mengaku lebih sering dengan 

teman-teman yang memiliki hobi yang sama seperti berbenja.   

 

c. Dampak Gaya Hidup Shopaholic 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti 

menghasilkan akibat yang dihasilkan, baik itu akibat yang 

berdampak positif maupun dampak negatif.  Termasuk dalam 

pemilihan gaya hidup, akan timbul berbagai akibat.  Setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan menghasilkan 

keuntungan dan kerugian.  Begitu pula dengan gaya hidup 

shopaholic pada kalangan mahasiswa UNY memberikan berbagai 



dampak baik dan buruk.  Dampak positif ataupun negatif semua 

tergantung bagaimana pelaku gaya hidup shopaholic menjalaninya. 

Berikut ada beberapa dampak positif dan dampak negatif 

dari perilaku shopaholic.  Dampak positifnya antara lain yaitu: 

1) Penghilang stres 

Belanja memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi 

seseorang, begitu pula dengan mahasiswa.  Banyak dari 

mahasiswa yang menuturkan bahwa dengan berbelanja dapat 

menghilangkan stres dan membuat mereka bahagia.  

  

2) Mengikuti perkembangan jaman 

Mahasiswa suka belanja pakaian dan kebutuhan pribadi 

serta kosmetik karena pada dasarnya wanita suka mengikuti 

perkembangan jaman terkini.  Mode pakaian wanita selalu 

bergerak mengikuti arus dan gaya yang menjadi trend 

selebritis.  Sudah menjadi rahasia umum gaya berpakaian para 

selebriti menjadi acuan bagi sebagian besar wanita dalam 

berpakaian.  Selebriti sering berpakaian dengan menampilkan 

model terbaru, entah itu dari pakaian, tas ataupun sepatu/sendal 

yang mereka kenakan.  Bahkan teman juga dapat memacu 

untuk tidak mau kalah dan ingin buru-buru mengikuti salah 

satu trend fashion terkini. Hal inilah yang memberikan dampak 

yang luar biasa terhadap mahasiswa.  Mahasiswa selalu ingin 

megikuti perkembangan jaman yang ada. 

 

Sedangkan dampak negatifnya diantaranya yaitu : 

1) Perilaku Konsumtif : 

Dampak negatif dari gaya hidup shopaholic pada 

mahasiswa adalah perilaku konsumtif.  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 

mahasiswa dapat dilihat dari setiap bulannya mahasiswa harus 

membeli barang-barang keluaran terbaru.   

 

2) Boros : 

Gaya hidup shopaholic memberikan dampak negatif yang 

boros bagi para mahasiswa.  Sikap mahasiswa yang boros dapat 

dinilai dari pengeluaran mahasiswa dalam membeli barang-

barang setiap bulannya.  Sehingga banyak diantara para 

mahasiswa yang sering mengalami kehabisan uang walaupun 

masih awal bulan. Mahasiswa yang memiliki gaya hidup ini 

tidak memiliki tabungan untuk masa depan, sebab hanya 

berpikir untuk kepuasan pada saat itu saja.  Hal ini dapat 

mengakibatkan seseorang memiliki utang dalam jumlah yang 

besar dikarenakan untuk memenuhi pikiran-pikiran obsesi 

dalam berbelanja.  Kecuali kalau mahasiswa dapat 

mengimbangi keinginan belanja dengan cara melakukan 

sesuatu yang menghasilkan uang tambahan.  Dengan memiliki 

penghasilan tambahan, setidaknya hasrat untuk berbelanja 

dapat terpenuhi. 



3) Candu : 

Dampak negatif yang lain adalah membuat mahasiswa 

menjadi candu.  Sikap candu mahasiswa terhadap gaya hidup 

shopaholic dapat dilihat dari berpengaruhnya mahasiswa dalam 

menggunakan barang-barang keluaran terbaru.  Mahasiswa 

merasa lebih percaya diri apabila telah memiliki barang-barang 

keluaran terbaru.  Kebutuhan akan rasa nyaman inilah yang 

dimanfaatkan para produsen dengan cara memborbardir 

konsumen dengan berbagai iklan produk sehingga konsumen 

menjadi ketagihan dan menjadikan belanja sebagai sarana 

pelepasan ketegangan.   

Kebiasaan ini pun semakin sulit untuk diatasi seiring 

bertambahnya waktu.  Alhasil tak sedikit mahasiswa yang 

menjadi pecandu belanja bahkan bisa saja saat mereka tidak 

mempunyai banyak uangMahasiswa hanya merasakan 

kesenangan semata dalam menjalani gaya hidup ini.  Ketika 

mereka memperoleh apa yang diinginkan, maka rasa senang itu 

akan muncul.  Kepuasaan tersendiri apabila seorang shopaholic 

dapat memenuhi hasrat belanjanya. 

 

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Banyak diantara mahasiswa UNY yang memiliki gaya hidup 

shopaholic.  Gaya hidup shopaholic termasuk ke dalam salah satu 

bentuk perilaku konsumtif.  Mereka tidak pernah puas dengan apa 

yang telah dimilikinya.  Umumnya orang-orang konsumtif yang 

membeli produk bermerk hanya ingin menunjukkan eksistensinya 

dapat diterima.  Mereka mengatasi kejenuhan akan rutinitasnya dengan 

frekuensi berbelanja minimal 3x dalam sebulan.  Namun mereka 

mengakui bahwa pendapatan dari uang saku yang diberikan oleh orang 

tua adalah cukup, yaitu Rp 1.500.000/bulan bahkan lebih.  Tidak 



sedikit dari mereka yang memiliki pendapatan tambahan selain dari 

orang tua, yaitu dari hasil kerja sambilan.  Pelaku shopaholic 

menghabiskan banyak waktu untuk belanja sebagai penghilang rasa 

jenuh dan sebagai kepuasan tersendiri dan lebih banyak bergaul 

dengan orang-orang yang memiliki hobi yang sama dalam banyak hal.      

Belanja merupakan cerminan dari gaya hidup bagi masyarakat 

tertentu.  Bagi pelaku shopaholic, belanja menjadi sebuah gambaran 

perilaku konsumtif yang sulit untuk diubah.  Faktor-faktor  yang 

menyebabkan gaya hidup shopaholic pada mahasiswa UNY  antara 

lain yaitu:  (1) gaya hidup mewah, (2) pengaruh dari keluarga, (3)  

iklan, (4) mengikuti trend, (5)  banyaknya pusat-pusat perbelanjaan, 

(6)  pengaruh lingkungan pergaulan. 

Gaya hidup shopaholic selain memberikan dampak positif, bisa 

juga memberikan dampak negatif.  Dampak positif gaya hidup 

shopaholic antara lain sebagai penghilang stres dan untuk mengikuti 

perkembangan jaman.  Sedangkan dampak negatif gaya hidup 

shopaholic antara lain adalah terbentuknya perilaku konsumtif, boros, 

dan candu.  
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