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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.      Pengertian Kecenderungan Perilaku Konsumtif dan Remaja 

2.1.1. Pengertian Kecenderungan Perilaku Konsumtif 

Budaya Konsumtif merupakan fenomena yang kerap terjadi. Hal ini terjadi 

akibat perkembangan zaman, dan bergesernya pola kehidupan pertanian menuju 

kepada pola kehidupan industri. 

Istilah konsumerisme (dalam Buchari Alma, 2008:53) bukan diartikan 

sebagai hasrat konsumsi tinggi seperti banyak diungkapkan oleh media massa, 

istilah yang tepat untuk itu ialah konsumtifisme bukan konsumerisme. Istilah 

konsumerisme adalah suatu paham yang berubah menjadi suatu gerakan karena 

adanya perlakuan produsen yang merugikan konsumen. 

Konsumtif merupakan kata sifat yang berasal dari kata komsumsi. 

Pengertian komsumsi dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pemakaian barang-barang, bahan makanan dan sebagainya (2005:590). Sedang 

pengguna barang hasil produksi disebut dengan istilah “konsumen”. Dengan 

demikian konsumtif dapat diartikan sebagai sifat mengkonsumsi suatu barang atau 

benda tertentu. 

 

 

 



 

 

10 

 

Untuk menggambarkan perilaku konsumtif, ada beberapa definisi. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) (Prasetijo & Ihalauw,2004:9) menyatakan 

bahwa perilaku konsumen adalah “Proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi 

produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya”.  

Sedangkan menurut Engel et al (dalam Simamora, 2004:1), perilaku konsumen 

adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan , mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk  dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan ini. 

Sedangkan Loudon dan Bitta (dalam Simamora, 2004:2) lebih 

menekankan perilaku konsumen sebagai suatu proses pengambilan keputusan. 

Mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses pengambilan 

keputusan yang mengsyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, 

memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. 

Kotler dan Amstrong (dalam Simamora, 2004:2) mengartikan perilaku 

konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun 

rumah tangga, yang membeli produk untuk komsumsi personal. 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga. 

2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum 

pembelian serta tindakan memperoleh, memakai, mengkomsumsi, dan 

menghabiskan produk. 
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3.  Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati 

seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan denagn siapa, oleh siapa dan 

bagaimana barang yang dibeli untuk dikomsumsi. 

Masyarakat tidak lagi mengenali kebutuhan yang sejati, namun justru selalu 

tergoda untuk memuaskan keinginan semua. Maka tidak jarang barang-barang 

yang sudah dibeli tidak digunakan tetapi hanya disimpan saja. Keinginan untuk 

mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan dapat membuat individu menjadi 

komsumtif.  

Individu selalu merasa belum lengkap dan mencari kepuasan akhir dengan 

mendapatkan barang-barang baru, individu tidak lagi melihat ada kebutuhan 

dirinya dan kegunaan barang itu baginya. 

Predikat konsumtif biasanya melekat pada remaja putri yang sedang duduk 

dibangku SMA. Membeli sesuatu di luar kebutuhan yang sudah tidak sewajarnya 

dan pembelian tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan, melainkan sudah pada 

taraf keinginan yang berlebihan. Konsumen remaja putri khususnya siswi-siswi 

SMA juga mempunyai keinginan yang tinggi untuk membeli barang. Keinginan 

untuk mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan dapat membuat remaja putri 

tersebut menjadi konsumtif. 

Diketahui bahwa wanita mempunyai kecenderungan lebih besar untuk 

berperilaku konsumtif dibanding pria. Banyak ungkapan bahwa pria lebih rasional 

dibandingkan wanita, dan wanita lebih emosional dibanding pria. Konsumen 

wanita dalam hal ini adalah remaja putri SMA yang biasanya tidak menggunakan 

rasionalitasnya dalam pola komsumtif.  
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Remaja putri cenderung membeli barang yang dapat menunjang penampilanya, 

misalnya membeli pakaian, sepatu, tas, kosmetik dan aksesoris-aksesoris agar 

terlihat lebih menarik. 

Konsumen wanita yang khususnya pada remaja putri SMA tertarik pada 

warna bentuk suatu barang, bukan pada kegunaannya. Bila keadaan ini terus-

menerus terjadi maka akan menyebabkan remaja putri ini dapat berperilaku 

komsumtif, karena berbelanja di luar kebutuhan. Remaja putri biasanya tidak 

mempedulikan berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang, yang 

penting remaja putri merasa puas atas apa yang dibeli, mungkin karena semua 

keperluan remaja putri masih sepenuhnya ditanggung oleh orangtua.  

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab mengapa para remaja putri 

cenderung berperilaku konsumtif. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku 

konsumtif adalah suatu bentuk keinginan individu untuk membeli serta 

mengkomsumsi suatu barang secara berlebihan yang sering terlihat tidak wajar 

hanya karena demi memuaskan hasratnya saja dan tidak lagi berdasarkan atas 

kebutuhan yang sebenarnya, tetapi lebih menitik beratkan kepada keinginan sesaat 

daripada pertimbangan rasional dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 

 

2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis dari pembeli pendapat Engel et al 

(1995) (dalam Bilson Simamora, 2004:6) 
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A. Faktor-faktor Kebudayaan 

1. Kebudayaan : Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling besar 

dari keinginan dan perilaku seseorang. Seseorang anak yang sedang 

tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku 

melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga  

2. Sub-Budaya : Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya – sub-budaya 

yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih 

spesifik untuk para anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi 

empat jenis.Kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, 

area geografis. 

3. Kelas Sosial : Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif 

homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara 

hierarki dan keanggotaanya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang 

serupa. 

B. Faktor-faktor Sosial 

1. Kelompok Referensi : Kelompok referensi adalah seseorang yang terdiri 

dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak 

langsung terhadap sikap atau perikau seseorang. 

2. Keluarga : Keluarga merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang 

paling penting dalam suatu masyarakat. 

3. Peran dan Status : Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok 

selama hidupnya- keluarga, klub organisasi. Posisi seseorang dalam setiap 

kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status.  
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C. Faktor Pribadi  

1. Umur dan Tahapan dalam Siklus Hidup : Konsumsi seseorang juga 

dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang-orang dewasa 

biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat 

mereka menjalani hidupnya. 

2. Pekerjaan : Para pemasar berusaha mengidentifikasikan kelompok-

kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk 

dan jasa tertentu. 

3. Keadaan Ekonomi : Terdiri dari pendapatan yang didapat dibelanjakan 

(tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk 

persentase yang mudah dijadikan uang). 

4. Gaya Hidup :  Pola hidup yang diekspresikan oleh kegiatan, minat dan 

pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan “ seseorang secara 

keseluruhan” yang beriteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial sesorang 

5. Kepribadian dan Konsep Diri : Kepribadian adalah karakteristik psikologis 

yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap 

lingkungan yang relatif konsisten.  

D. Faktor-faktor Psikologis 

1. Motivasi : Beberapa kebutuhan bersifat biogenetik, kebutuhan ini timbul 

dari suatu keadaan fisiologis seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak 

nyaman. 
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2. Persepsi : Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

3. Proses Belajar : Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. 

4. Kepercayaan dan Sikap : Kepercayaan adalah suatu gagasan deskreptif 

yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.  

 

2.1.3. Karakteristik  Perilaku Konsumtif 

Pada saat ini semakin banyak kebutuhan yang dialami oleh individu dalam 

memenuhi keinginan untuk mengikuti perkembangan jaman yang menimbulkan 

kecenderungan berperilaku sekedar mengejar kesenangan dan kenikmatan 

sementara dan untuk meningkatkan kebanggaan diri. 

Adapun beberapa karakteristik dalam penelitian ini menggunakan teori 

Chiffman & Kanuk (2000) ( dalam perilaku konsumen, 2004:9) mengemukakan 

bahwa perilaku konsumen adalah proses yang  dilalui seseorang dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, 

jasa maupun yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhanya. Dengan demikian 

dapat diambil beberapa aspek dari pengertian tersebut yaitu dikategorisasikan 

dalam tiga tahap yaitu Tahap Perolehan yaitu Mencari (Searching) dan membeli 

(Purchasing), Tahap Komsumsi (Consumption) yaitu Menggunakan (Using) dan 

Mengevaluasi (Evaluating), dan Tahap Pasca Beli ( Disposition) yaitu tindakan 

yang dilakukan konsumen setelah produk digunakan atau dikomsumsi. 
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2.2. Remaja 

2.2.1 Pengertian Remaja 

Santrock (1996) mendefinisikan remaja sebagai tahap perkembangan dari 

transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa; secara biologis, kognitif, dan 

perubahan sosioemosional. 

Sedangkan menurut Hurlock (1996) mendefinisikan remaja sebagai suatu 

tahap transisi ketika individu berubah secara fisik dan psikologis dari anak-anak 

menjadi dewasa. 

Dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan suatu tahapan perkembangan 

dimana terjadi transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa; yang meliputi aspek fisiologis (perubahan biologis) dan psikologis 

(kognitif dan sosioemosional). 

 

2.2.2 Rentangan Usia Masa Remaja  

Santrock (1996) mengemukakan pada umumnya masa remaja berawal 

pada usia 12 sampai 16 tahun dan berakhir pada usia 17 sampai 22 tahun. Masa 

remaja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a.  Masa remaja awal (12-16 tahun) yang terjadi pada masa sekolah lanjutan 

tingkat pertama dan meliputi sebagian besar perubahan pubertas.  

b.  Masa remaja akhir (17-21 tahun/wanita & 18-22 tahun/laki-laki) yang 

meliputi bagian akhir dari masa remaja dimana terjadi pemilihan karir, 

masa pacaran, dan pencarian identitas diri.  
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Selain Santrock (1996), Monks (2002) juga mengemukakan bahwa pada 

masa remaja (usia 12 tahun hingga sampai 21 tahun) terdapat beberapa fase; fase 

remaja awal (usia 12 tahun hingga 15 tahun), remaja pertengahan (usia 15 tahun 

hingga 18 tahun), masa remaja akhir (usia 18 hingga 21 tahun).  

 

2.2.3 Tugas-tugas Perkembangan dalam Masa Remaja  

Hurlock (1996) menjabarkan beberapa tugas perkembangan yang dilewati 

remaja.Semua tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan pada 

penaggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan 

persiapan untuk menghadapi masa dewasa.  

Dibawah ini merupakan tugas-tugas perkembangan yang akan dijabarkan oleh 

Hurlock sebagai berikut:  

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebayak 

baik pria maupun wanita. 

b. Mencapai peran sosial pria dan wanita.  

c. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif.  

d. Mengharapkan dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan 

orang orang dewasa lainnya. 

 

2.3. Harga Diri 

2.3.1. Pengertian Harga Diri 

Manusia hidup dan tumbuh dalam proses perkembangan yang tidak ada 

hentinya.  
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Dalam hal ini setiap aspek dalam diri seseorang mempunyai andil selama proses 

perkembangan berlangsung termasuk bagaimana seseorang memandang dan 

menghargai diri sendiri. 

Menurut Coopersmith (1967) (dalam Nurmalasari), harga diri merupakan 

penilaian diri yang dilakukan oleh seorang individu dan biasanya berkaitan 

dengan dirinya sendiri, penilaian tersebut mencerminkan sikap penerimaan atau 

penolakan dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya bahwa dirinya 

mampu, penting, berhasil dan berharga.  

Menurut Branden (2001) (dalam Nurmalasari) harga diri adalah apa yang 

individu pikirkan dan rasakan tentang diri mereka sendiri, bukanlah apa yang 

dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain tentang individu tersebut. Harga diri atau 

self esteem disini mempunyai dua komponen yaitu perpaduan antara kepercayaan 

diri (self confidence) dan penghormatan diri (self respect).  

Jadi harga diri merupakan penggambaran dari kemampuan seorang 

individu untuk mengatasi suatu masalah, masalah kehidupan dengan penuh 

keyakinan yang ada di dirinya dan juga merupakan hak seorang individu untuk 

menikmati kebahagiaannya. 

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah 

suatu penilaian terhadap diri sendiri yang mencerminkan sikap penerimaan atau 

penolakan dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya bahwa dirinya 

mampu, penting, berhasil dan berharga. 
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2.3.2. Dimensi Harga Diri 

Menurut Branden (1999), ada dua dimensi dalam harga diri (dalam 

Nurmalasari) yaitu :  

Perasaan kompetensi pribadi atau kepercayaan diri (self confidence) rasa 

percaya diri dalam kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak mengatasi 

masalah yang didasarkan pada tantangan dalam kehidupannya.  

 Perasaan nilai pribadi atau penghormatan diri (self respect) : rasa percaya 

diri dengan seyakin-yakinnya akan menjadi sukses dan bahagia, menjadi orang 

yang patut dihargai dan memiliki hak untuk mewujudkan segala kebutuhan-

kebutuhan dan ingin meraih segala yang dicita-citakan dan menikmati hasil atas 

usahanya tersebut.  

Selain Branden (1999), Felker (1974) juga menyebutkan dimensi-dimensi 

harga diri antara lain sebagai berikut (dalam Nurmalasari): 

a.  Feeling of Belonging, yaitu perasaan individu bahwa dirinya merupakan 

bagian dari suatu kelompok dan bahwa ia diterima serta dihargai oleh 

anggota kelompok lainnya. Individu akan memiliki nilai yang positif akan 

dirinya bila ia mengalami perasaan diterima atau menilai dirinya sebagai 

bagian dari kelompoknya. Namun individu akan memiliki nilai yang 

negatif tentang dirinya bila individu mengalami perasaan tidak diterima. 

b.  Feeling of Competence, yaitu perasaan individu bahwa ia mampu 

mencapai tujuannya secara efisien, maka ia akan memberi penilaian yang 

positif pada dirinya.  
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c.  Feeling of Worth, yaitu perasaan individu bahwa dirinya berharga. 

Perasaan ini sering kali muncul dalam pernyataan-pernyataan yang sangat 

pribadi seperti pandai, cantik dan lain-lain. Orang akan mempunyai 

perasaan berharga akan menilai dirinya lebih positif dari pada tidak 

memiliki perasaan berharga. 

 

2.3.3. Faktor-faktor yang Menurunkan dan Meningkatkan Harga Diri  

Menurut Coopersmith, (1967) ada beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan dan menurunkan penghargaan seseorang terhadap dirinya sendiri 

antara lain (dalam Nurmalasari): 

1.  Penerimaan atau Penghargaan Terhadap Diri  

 Indvidu yang berharga akan memiliki penilaian yang lebih baik atau positif 

terhadap dirinya, sebaliknya individu yang merasa dirinya tidak berharga 

akan memiliki penilaian atau harga diri yang negatif.  

2.  Kepemimpinan atau Popularitas (Leadership/Popularity)  

 Penilaian atau keberatian diri diperoleh seseorang pada saat seseorang 

harus berperilaku sesuai dengan tuntutan sosialnya menandakan 

kemampuan untuk membedakan dirinya dengan orang lain atau 

lingkungan tersebut. Dalam situasi ini seseorang akan menerima dirinya 

serta membuktikan seberapa besar pengaruh dirinya atau popularitas 

diantara teman-teman sebayanya. 
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3. Keluarga - Orang Tua (Family–Parents)  

Keluarga atau orang tua merupakan porposi terbesar yang mempengaruhi 

pembentukkan harga diri. Hal ini disebabkan orang tua dan keluarga 

merupakan model pertama dalam proses imitasi, dimana anak akan 

memberikan penilaian terhadap dirinya sebagaimana orang tua menilai 

dirinya yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cukup lama.  

4. Asertivitas - Kecemasan (Assertiveness–Anxiety)  

 Seseorang cenderung terbuka dalam menerima keyakinan (belief), nilai-nilai 

(Values), sikap (attitude), dan aspek moral dari seseorang maupun 

lingkungan tempat dimana seseorang berada jika dirinya diterima dan 

dihargai. Sebaliknya seseorang cenderung mengalami kecemasan bila 

dirinya ditolak (rejection) oleh lingkungannya. 

 

2.3.4. Komponen Harga Diri 

Menurut Coopersmith (1967) (Yanni Nurmalasari, 2008) , harga diri 

merupakan penilaian diri yang dilakukan oleh seorang individu dan biasanya 

berkaitan dengan dirinya sendiri, penilaian tersebut mencerminkan sikap 

penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa jauh individu percaya 

bahwa dirinya mampu, penting, berhasil dan berharga. Pembentukan harga diri 

dipengaruhi empat aspek tersebut, yaitu: 

1. Mampu : Aspek ini menyangkut seberapa besar individu percaya bahwa 

dirinya memiliki kemampuan menurut standard an nilai pribadi. 
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2. Penting : Aspek ini berhubungan denagn kekuatan dan kemampuan 

individu dalam mempengaruhi dan mengendalikan diri sendiri serta 

oranglain. 

3. Berhasil : Aspek ini berhubungan dengan kemampuan individu dalam 

memenuhi tuntutan prestasi yang diharapkan.Hal ini ditandi dengan 

keberhasilan individu dalam mengerjakan bermacam-macam tugas atau 

pekerjaan dengan baik. 

4. Berharga : Aspek ini berhubungan dengan ketaatan terhadap aturan-aturan, 

norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat, maka semakin 

besar kemampuan individu untuk dapat dianggap sebagai panutan dalam 

masyarakat. Hal ini mendorong terbentuknya harga diri. 

Keempat aspek diatas memberikan gambaran sejauhmana manusia mengevaluasi 

diri sendiri.Individu mendapatkan pengarahan dan pengesahan mengenai perilaku 

dari orang-orang sekeliling. Intrepretasi yang 

dilakukan seseorang terhadap penilaian lingkungan dalam mempengaruhi dan 

membentuk harga diri. 

 

4.1. Hubungan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku konsumtif  

Perilaku konsumtif pada remaja seolah telah menjadi gaya hidup. Hal ini 

dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh wiliza (2010) dengan judul 

hubungan antara kebutuhan harga diri dengan kecenderungan perilaku konsumtif 

pada telepon genggam mahasiswa psikologi universitas diponegoro dengan 

subyek penelitian sebanyak 45 mahasiswa dengan temuan p=0,00<0,05.  
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Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan Pratiwi (2010) dengan judul 

Hubungan Perilaku Konsumtif dengan Harga diri siswa SMA Negeri Se Kota 

Malang menunjukkan bahwa:  dari hasil pengujian hipotesis didapat terhitung 

(0,537) lebih besar dari r tabel (0,127) maka dinyatakan ada hubungan yang 

signifikan antara perilaku konsumtif dengan harga diri siswa SMA Negeri se-Kota 

Malang. Selain itu ada juga penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2012). 

Dalam laporan penelitian itu disebutkan dari 79 Mahasiswa jurusan psikologi 

universitas “x” terdapat kolerasi yang tidak signifikan yang menyatakan tidak ada 

hubungan gaya hidup konsumtif dengan harga diri dengan p=0,718>0,05. Maka 

dinyatakan ada hubungan yang tidak signifikan antara kebutuhan harga diri 

dengan kecenderungan perilaku konsumtif pada telepon genggam. Berarti hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Finta Wiliza. 

 

4.2. Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis 

alternative (Ha) yaitu ada hubungan antara harga diri dengan kecenderungan 

perilaku konsumtif terhadap fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 

Salatiga dan Ho tidak hubungan antara harga diri dengan kecenderungan perilaku 

konsumtif terhadap fashion pada remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga. 

 

 

 

 


