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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

 

1. Latar Belakang 

Dewasa ini kemajuan teknologi telah dirasakan oleh semua kalangan 

masyarakat, salah satu contoh kemajuan teknologi adanya media sosial yang 

dapat mempermudah. Dahulu masyarakat bila ingin belanja harus pergi ke mall 

atau supermarket, namun seiring berkembangnya zaman masyarakat 

dipermudah dengan adanya belanja secara online dengan adanya sarana jual beli 

E-commerce. Sekarang ini di Indonesia terdapat lebih dari 10 aplikasi E-

commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dll. E-commerce adalah 

suatu bentuk bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi 

yang menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau jasa dari 

penjual kepada konsumen (Putra, Indraningrat, & Halim, 2017). kegiatan 

belanja online sudah menjadi suatu kebutuhan dan Life style masyarakat 

indonesia saat ini ini (Azizah & Listiara, 2017). E-commerce di Indonesia 

menjadi sebuah berita hangat yang dibicarakan di Asia tenggara, ada  lima 

puluh situs online shop yang terdapat di Indonesia, situs online shop tersebut 

memungkinkan untuk bertransaksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari 

pembeli, kondisi tersebut mempengaruhi daya beli pada masyarakat, khususnya 

mahasiswa menurut Cosseboem ( dalam Azizah & Listiara, 2017). 

Global Web Index mencatat Indonesia memiliki tingkat pengguna e-

commerce tertinggi di dunia (databoks.kadata.co.id, 2019). menurut APJII 

mahasiswa menempati tempat tertinggi sebagai pengguna yang paling sering 

menggunakan internet kemudian disusul oleh para pekerja dan ibu rumah 

tangga dan menurut survey APJII 93 % akses internet digunakan untuk tujuan 

komersil sedangkan menurut KBBI komersil berkaitan erat dengan aktivitas 

perdagangan dan pembelian barang atau jasa laporan yang dirilis We Are 

Social ini menyebutkan 96% pengguna internet pernah mencari produk atau 

layanan untuk dibeli secara online (Kompasiana.com, 2019). Hal itu 

membuktikan bahwa pengguna terbesar belanja online adalah mahasiswa, 

tingginya minat belanja online mahasiswa dapat memicu munculnya perilaku 

konsumtif. Mahasiswa kerap kali membeli barang-barang online untuk 

menunjang kehidupannya yang glamour, aplikasi e-commerce mempermudah 

mahasiswa yang berada di lingkungan pergaulan yang teman sebayanya 
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berpenampilan glamour maka ia akan merasa tidak mau tertandingi dan 

berkeinginan melampaui penampilan temannya (Kanserina, 2015). Mahasiswa 

biasanya dijadikan target pemasaran produk industri, karena sifat mereka yang 

labil, spesifik dan mudah untuk dipengaruhi akibatnya menyulut timbulnya 

berbagai gejala dalam perilaku membeli yang tidak wajar (Haryani & 

Dewanto, 2015). Bahkan para mahasiswa rela berhutang dan menabung dengan 

tidak makan demi untuk membeli barang yang diinginkan. Menurut Astuti 

(dalam Meganingrum & Fauziah, 2017) perilaku konsumtif bisa menjadikan 

kondisi keuangan seseorang menjadi tidak  terkontrol yang akan menimbulkan 

pemborosan dan berakibat pada penumpukan barang karena  pembelian yang 

dilakukan secara terus-menerus, selain itu adanya keinginan untuk terus 

membeli  barang- barang yang disukai dapat menyebabkan individu berbuat 

criminal. 

Adanya e-commerce mahasiswa tidak perlu secara langsung pergi ke 

mall atau toko barang yang akan dibeli. Mahasiswa hanya perlu memesan dan 

membayar maka barang akan diantar ke tujuan, bahkan di beberapa aplikasi e-

commerce terdapat sistem pembayaran kredit yang dapat diangsur setiap bulan 

hal itu akan mempermudah mahasiswa berperilaku konsumtif, saat ini juga di 

beberapa aplikasi online sering mengadakan event-event diskon atau gratis 

biaya pengiriman hal itu membuat pengguna e-commerce semakin ketagihan 

belanja online. Sekarang ini manusia sering melakukan kegiatan konsumsi saat 

masa hidupnya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa 

untuk memperoleh kepuasan maksimal (Tripambudi & Indrawati, 2018). Saat 

ini perilaku konsumtif tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja tapi juga 

pada keinginan dan hasrat, akibat perkembangan zaman konsumen tidak lagi 

berbelanja hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi juga terdapat motivasi untuk 

mendapatkan sensasi tantangan, kegembiraan, sosialisasi  dan menghilangkan 

stres, juga dapat memberikan pengetahuan tentang trend dan model baru (Chita 

et al., 2015).  

Menurut Lina dan Rosyid (dalam Salsabila & Nio, 2019) perilaku 

konsumtif adalah perilaku yang cenderung ada di individu karena apabila 

individu tersebut membeli sesuatu di luar suatu kebutuhan dan pembelian tidak 

didasarkan pada kebutuhan tetapi sudah menjadi keinginan yang sudah 

berlebihan.Umumnya fenomena yang terjadi di masyarakat perkotaan adalah 

budaya konsumtif yang tinggi, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat 

kebutuhan sehari – hari yang dibutuhkan oleh manusia baik itu dari kalangan 

atas maupun dari kalangan bawah, produk  baru ditawarkan dan diinformasikan 
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dengan cepat yang nantinya akan mempengaruhi penawaran dan permintaan 

pasar, selain itu perkembangan teknologi yang pesat akan menciptakan sebuah 

ide pokok baru yang dapat mempengaruhi budaya, gaya hidup, dan pola 

konsumsi individu tersebut (Syukur dalam Tripambudi & Indrawati, 2018).  

Menurut Sumartono ( dalam Wijayanti & Astiti, 2017) adanya perilaku 

konsumtif di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal, 

faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah motivasi, harga 

diri, observasi, proses belajar, kepribadian dan konsep diri sedangkan faktor 

eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah kebudayaan, kelas 

sosial dan kelompok sosial. Konsep diri adalah sebuah keyakinan mengenai 

atribut yang melekat pada individu yang didapatkan melalui sebuah proses 

persepsi diri, refleksi atau perbandingan sosial menurut ( Suryanto dalam 

Suminar & Meiyuntari, 2015). Proses persepsi diri dilakukan melalui perilaku 

yang ditunjukkan dalam kehidupan kesehariannya (Suminar & Meiyuntari, 

2015). Rogers ( dalam Kusumadewi & Lato, 2018) mengatakan bahwa konsep 

diri mengatur tingkah laku. Konsep diri cenderung konsisten terhadap situasi 

dan waktu, dan menghasilkan pola tingkah laku yang relatif konsisten 

(Kusumadewi & Lato, 2018).  

Bagaimana individu memandang dirinya tergantung pada konsep diri 

yang dimilikinya, seseorang yang memiliki konsep diri yang baik akan 

menerima dirinya sebagaimana adanya sedangkan individu yang memiliki 

konsep diri negatif akan memadang rendah dirinya sendiri. Menurut Hurlock ( 

dalam Kusumadewi & Lato, 2018) Ketika seseorang tidak merasa puas akan 

dirinya sendiri, ia akan memikirkan cara untuk dapat memperbaiki diri mereka. 

Individu akan berusaha melakukan berbagai cara untuk meningkatkan konsep 

dirinya dengan mengkonsumsi barang atau jasa yang dimaknai sebaga hal yang 

mewah, barang mewah itu dianggap dapat meningkatan status sosial mereka, 

dengan berusaha membeli barang-barang yang mewah demi meningkatkan 

kepercayaan diri dan status sosial mereka dapat menyebabkan perilaku 

konsumtif. Karena itu semakin tinggi konsep diri semakin rendah perilaku 

konsumtif sebaliknya semakin rendah konsep diri semakin tinggi perilaku 

konsumtif. Hal itu sejalan dengan penelitian (Kusumadewi & Lato, 2018) 

bahwa konsep diri dengan perilaku konsumtif memiliki hubungan yang nagatif. 

Sikap Konsumen dalam belanja tentu dapat menggambarkan konsumen 

mengontrol keinginan atau hasratnyamenahan diri agar tidak belanja, meskipun 

terdapat keinginan dalam dirinya untuk belanja, bagaimana kemampuan 

konsumen untuk mengontrol keinginannya ini dapat disebut dengan kontrol 
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diri (Salsabila & Nio, 2019). kontrol diri merupakan hal yang sangat penting 

dimiliki oleh individu untuk dapat menahan godaan dan nafsu dari dalam diri 

(Tripambudi & Indrawati, 2018). Kontrol diri menurut Munandar ( dalam 

Salsabila & Nio, 2019) merupakan kemampuan dalam mengendalikan atau 

mengontrol tingkah laku yang dapat memberikan dampak pada seseorang 

dalam membeli atau bahkan menggunakan sesuatu. Jika memiliki kemampuan 

dalam mengendalikan dan mengontrol tingkah laku maka saat konsumen akan 

membeli dan menggunakan suatu barang.Konsumen akan lebih bijak dengan 

menahan hawa nafsunya  dan keinginannya, konsumen dapat memikirkan 

dampak positif dan negatif dalam pembelian barang tersebut dan akan lebih 

memilih membeli barang sesuai dengan kebutuhan saja sehingga tidak terjadi 

perilaku konsumtif. Sehingga seseorang yang memiliki kontrol diri yang tinggi 

akan rendah perilaku konsumtifnya, semua itu sejalan dengan penelitian 

Tripambudi dan Indrawati (2018) serta Chita, David, & Pali (2015) yang 

menyimpulkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri 

dengan perilaku konsumtif.  

Karena itu ketika mahasiswa memiliki konsep diri positif maka 

mahasiswa akan lebih percaya diri dengan dirinya sehingga mahasiswa akan 

berpenampilan apa adanya dirinya dan tidak berusaha menutupi kekurangan 

yang dimiliki dengan membeli barang-barang yang glamour ataupun sedang 

trend sehingga tidak muncul perilaku konsumtif serta mahasiswa yang 

mempunyai kontrol diri yang tinggi akan mampu membedakan yang mana 

sebuah keinginan dan kebutuhan sehingga tidak melakukan pembelian secara 

spontan lagi yang akan mengakibatkan perilkau konsumtif. Dengan konsep diri 

dan kontrol diri yang lemah maka akan susah untuk mengontrol perilaku  yang 

dimilikinya sehingga mudah berpeirlaku secara konsumtif dengan tujuan agar 

dapat diterima dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Berdasarkan uraian latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi  perilaku konsumtif sehingga peneliti merasa 

tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara konsep diri dan 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa pengguna aplikasi e-

commerce? 

 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

a. Apakah ada hubungan antara konsep diri dan Kotrol diri dengan perilaku 

konsumtif pada mahasiswa pengguna aplikasi E-commerce ? 
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b. Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswa pengguna aplikasi E-commerce ? 

c. Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswa pengguna aplikasi E-commerce ? 

 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan  

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Hubungan antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif 

pada mahasiswa pengguna aplikasi E-commerce. 

b. Hubungan antara konsep diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

pengguna aplikasi E-commerce 

c. Hubungan antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa 

pengguna aplikasi E-commerce 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat diadakannya penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk pengembangan pengetahuan dan wawasan ilmu Psikologi 

khususnya Psikologi sosial. 

b. Manfaat Praktis 

Memberikan wawasan tentang pentingnya Konsep diri dan Kontrol 

diri terkait dengan perilaku konsumtif. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dipergunakan untuk 

menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang sesungguhnya. Penelitian 

ini bukan hasil dari plagiasi, peneliti mencari penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya yang menghubungkan variabel x1 kontrol diri dan variabel x2 

konformitas dengan variabel y perilaku konsumtif, yang dilakukan oleh mahasiswa 

untuk mendukung penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Herwanto  (2015) dari Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negri Sultan Syarif kasim Riau dengan judul “ 
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Hubungan Konformitas dan Kontrol Diri dengan Perilaku Konsumtif  Terhadap 

Produk Kosmetik Pada Mahasiswi”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Haryani dan Herwanto (2015) untuk mengetahui hubungan antara konformitas dan 

kontrol diri dengan perilaku konsumtif terhadap produk kosmetik pada mahasiswi. 

Hasil dari penelitian ini adalah ada hubungan antara konformitas dan kontrol diri 

dengan perilaku konsumtif terhadap produk kos- metik pada mahasiswi, 

Pengumpulan data menggunakan skala konformitas, skala kontrol diri dan skala 

perilaku konsumtif terhadap produk kosmetik. Analisis data menggunakan analisis 

regresi linear berganda, Hasil analisis menunjukkan menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara konformitas dan kontrol diri dengan perilaku konsumtif pada 

mahasiswi dengan koefisien korelasi R= 0,539, F= 23,994 dan p= 0,000(p<0,05). 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konformi- tas dan kontrol diri 

memiliki adjusted R squared sebesar 27,9% terhadap perilaku konsumtif dan 

sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini, kesamaan dari penelitian Haryani dan Herwanto dengan penelitian 

peneliti adalah pada variabel x1 yaitu kontrol diri sedangkan perebedaannya yaitu 

Haryani dan Herwanto menggunakan variabel x2 konformitas sedangkan peneliti 

menggunakan variabel x2 konsep diri dan Haryani dan Herwant menggunakan 

variabel Y Perilaku konsumtif namun berfokus pada produk kosmetik saja 

sedangkan peneliti menggunakan variabel Y perilaku konsumtif secara umum serta 

Haryani dan Herwanto berfokus pada subyek mahasiswi sedangkan peneliti 

berfokus pada subyek mahasiswa pengguna aplikasi e-commerce. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Citra, David, dan Pali (2015) dari Fakultas 

kedokteran universita Sam Ratulangi Manado judul “ Hubungan antara Self-control 

dengan Perilaku Konsumtif Online Shoping Produk Fashion Pada Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2011”. Tujuan penelitian 

yang dilakukan oleh Citra, David, dan Pali (2015) untuk menegetahui hubungan 

Self-control dengan perilaku konsumtif Online Shoping Produk Fashion Pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Angkatan, 2011. Hasil 

dari penelitian ini adalalah terdapat hubungan antara dukungan self-control dengan 

perilaku konsumtif online shopping produk fashion pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi angkatan 2011, Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan yaitu consecutive sampling dengan uji korelasi Sperman Rank 

didapatkan nilai p = 0,000 < α = 0,05. Dengan nilai korelasi sebesar -0,485 yang 

termasuk kedalam kategori sedang. Kesamaan dari penelitian Citra, David, dan Pali 

dengan peneliti adalah menggunakan variabel x kontrol diri dan variabel y perilaku 

konsumtif namun Citra, David, dan Pali variabel y berfokus pada perilaku 
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konsumtif online shoping produk fashion sedangkan penelititi variabel y perilaku 

konsumtif online shoping secara umum serta untuk subyek peneliti menggunakan 

mahasiswa pengguna aplikasi e-commerce sedangkan Citra, David, dan Pali 

menggunakan subyek mahasiswa fakultas kedokteran universitas Sam Ratulangi 

angkatan 2011. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Tripambudi dan Indrawati (2018) dari 

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro dengan judul “ Hubungan antara 

Kontrol diri dengan Perilaku Konsumtif Pembelian Gedget Pada Mahasiswa Teknik 

Industri Universitas Diponegoro” tujuan penelitian yang dilakukan oleh Tripambudi 

dan Indrawati  (2018) adalah mengetahui hubungan anatar kontrol diri dengan 

perilkau konsumtif  pembelian gedget pada mahasiswa teknik industri universitas 

Diponegoro. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling 

Pengumpulan data menggunakan skala kontrol diri (26 aitem valid dengan koefisien 

reliabilitas 0.935) dan skala perilaku konsumtif pembelian gadget (26 aitem valid 

dengan koefisien reliablitas 0.895). Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan 

adanya hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan perilaku 

konsumtif pembelian gadget (rᵪᵧ= -0,207; p=0,003) Semakin tinggi kontrol diri 

maka semakin rendah perilaku konsumtif pembeli gadget, dan semakin rendah 

kontrol diri maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif pembelian gadget. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Tripambudi dan Indrawati dengan 

peneliti adalah pada variabel x yaitu kontrol diri dan variabel y perilaku konsumtif, 

namun Tripambudi dan Indrawati berfokus pada variabel y perilaku konsumtif 

pembelian gedget sedangkan peneliti menggunakan variabel y perilaku konsumtif 

pada online shoping secara umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lato dan Kusumadewi (2018) dari Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negri Surabaya (UNESA) “Hubungan Anatara 

Konsep Diri Dengan perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Angkatan 2016 Universitas Negeri Surabaya”. Tujuan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Lato dan Kusumadewi (2018) adalah  untuk mengetahui hubungan 

antara konsep diri dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Angkatan 2016 Universitas Negeri Surabaya, Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

korelasi product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi sebesar r = -

0,547 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) artinya terdapat hubungan 

antara variabel konsep diri dengan perilaku konsumtif dimana hubungan antar 

variabel adalah negatif. Kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lato dan 

Kusumadewi dengan peneliti adalah menggunakan variabel x konsep diri dan 
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variabel y perilaku konsumtif, namun Lato dan Kusumadewi hanya menggunakan 

variabel x konsep diri sedangkan peneliti menggunakan variabel x1 kontrol diri dan 

variabel x2 konsep diri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suminar dan Meiyuntari (2015) dari Fakultas 

Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya “Konsep Diri, Konformitas, dan 

Perilaku Konsumtif pada Remaja”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Suminar dan Meiyuntari (2015) adalah untuk menguji hubungan antara konsep diri 

dan konformitas dengan perilaku konsumtif pada remaja Data penelitian dianalisis 

menggunakan analisis regresi Hasilnya menunjukkan bahwa variabel konsep  diri 

dan konformitas berhubungan secara signifikan dengan perilaku konsumtif pada 

remaja.Secara terpisah, konsep diri berhubungan secara signifikan dengan perilaku 

konsumtif,namun konformitas tidak berhubungan secara signifikan dengan perilaku 

konsumtif. Kesamaan dalam penelitian Suminar dan Meiyuntari dengan peneliti 

adalah menggunakan variabel x konsep diri dan variabel y perilaku konsumtif, 

namun Suminar dan Meiyuntari menggunakan variabel x2 konformitas sedangkan 

peneliti menggunakan variabel x2 kontrol diri dan subyek yang digunakan Suminer 

dan Meiyuntari remaja sedangkan peneliti menggunakan subyek mahasiswa 

pengguna aplikasi e-commerce.  


