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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswi merupakan sekelompok remaja akhir yang rentan terpengaruh 

dalam melakukan pembelian produk kosmetik untuk menunjang penampilan 

mereka. Menurut Monks (2006) bagi mahasiswi sendiri, mode, penampilan, dan 

kecantikan merupakan hal penting yang mendapatkan perhatian khusus sehingga 

mereka kebanyakan membelanjakan uangnya untuk keperluan membeli kosmetik. 

Pada dasarnya banyak mahasiswi yang dalam proses pencarian jati dirinya selalu 

ingin berpenampilan menarik salah satunya dengan menggunakan kosmetik. 

Mahasiswi sering dijadikan target pemasaran berbagai produk industri, karena 

karakteristik mahasiswi yang labil, spesifik dan mudah untuk dipengaruhi 

sehingga akhirnya mendorong munculnya berbagai gejala dalam perilaku 

membeli yang tidak wajar atau perilaku konsumtif (Pratiknyo, 2008).  

Perilaku konsumtif adalah suatu bentuk tindakan memakai produk yang 

tidak tuntas. Artinya, belum habis sebuah produk yang dipakai, seseorang telah 

menggunakan produk jenis yang sama tetapi dari merek yang berbeda. Atau dapat 

diartikan, membeli barang karena adanya hadiah yang ditawarkan atau membeli 

suatu produk karena banyak orang memakai barang tersebut. Intinya perilaku 

konsumtif merupakan suatu bentuk perilaku membeli barang tanpa pertimbangan 

rasional atau bukan atas dasar kebutuhan (Sumartono, 2002). 

Banyaknya remaja putri yang memakai produk-produk kosmetik sebagai 

salah satu usaha untuk menjadi sempurna merupakan fenomena baru yang marak 
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terjadi belakangan ini. Perilaku 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 yang instan seperti 

mencuri, menggunakan uang kuliah untuk berbelanja, berbohong pada orang tua 

agar mendapatkan uang, bahkan terjerumus ke dunia prostitusi agar kebutuhannya 

terpenuhi khususnya dari segi penampilan. Pada akhirnya perilaku konsumtif 

bukan saja memiliki dampak ekonomi, tapi juga dampak psikologis, sosial bahkan 

etika (Hidayati, 2016).  

  Perilaku konsumtif muncul disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 

Adapun faktor internal yang berpengaruh pada perilaku konsumtif mahasiswi 

adalah motivasi dan harga diri, pengamatan dan proses belajar, kepribadian, dan 

konsep diri sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada perilaku konsumtif 

mahasiswi adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga 

(Mangkunegara, 2009). 

 Berikut hasil wawancara dengan A dan B pada menyebutkan bahwa: 

“Iya kalau lihat temen-temen beli kosmetik terbaru tu pengen 

punya juga biar kelihatan tren. arena kalau pakai kosmetik yang 

terbaru tu lebih percaya diri aja kak”  

“Aku sering beli kosmetik terbaru kak untuk nambahin koleksi 

aku. Ya walaupun yang sebelumnya belum habis tapi memang aku suka 

sih koleksi bermacam warna” 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa mahasiswi yang 

bersangkutan dalam perilaku membelinya didominasi oleh pertimbangan 

emosional, mereka membeli berdasarkan keinginan dan hasrat semata sehingga 

perilakunya dalam membeli sudah tidak rasional. Hal tersebut terkait dengan 
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dimensi pertimbangan membeli berdasarkan pertimbangan emosional yang 

dikemukakan Sumartono (2002) yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif 

ditunjukan dengan indikator yang mengacu kepada dimensi perilaku membeli 

berdasarkan pertimbangan emosional, yang meliputi perilaku membeli atas dasar 

penerimaan dan pengakuan sosial atau teman sebaya, harga diri, “gengsi”, 

menjaga penampilan diri, iklan berhadiah, merek, sampai dengan bentuk barang. 

Sebagai mahasiswi yang menuntut ilmu di universitas yang berlandaskan 

dengan hukum agama hendaknya menyadari perilaku konsumtif merupakan hal 

yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini tertera dalam Q.S Al-

Isra’/17:27 yang artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara 

setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”  

Kemudian dalam Q.S Al-Ma’idah/5:87 yang artinya: 

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa 

yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas” 

Salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku konsumtif adalah 

konsep diri (Mangkunegara, 2009). Konsep diri menjadi sebuah hal yang 

mempengaruhi keputusan membeli dan perilaku konsumtif terhadap kosmetik. 

Konsep diri terdiri atas gabungan dari beberapa komponen, antara lain citra diri 

dan ideal diri. Citra diri dan diri ideal membentuk suatu kesatuan persepsi, yang 

dinamakan sebagai konsep diri (Brooks, dalam Rakhmat, 2005). 
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Konsep diri menurut Fitts (1971) adalah cara individu memandang dirinya 

dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan sekitar dan 

kemudian akan mempengaruhi tingkah laku individu yang bersangkutan. Menurut 

Hurlock (1979) konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri 

yang merupakan gabungan keyakinan fisik psikologis, sosial, emosional aspiratif 

dan prestasi yang dicapai. Pembentukan konsep diri merupakan suatu hal 

terpenting dalam perkembangan remaja. Konsep diri merupakan ide, pikiran, 

kepercayaan dan pendirian yang diketahui tentang dirinya dan mempengaruhi 

individu. Konsep diri juga merupakan bagian penting dari kepribadian seseorang 

yaitu sebagai penentu bagaimana seseorang bersikap dan bertingkah laku.  

Perilaku konsumtif terhadap kosmetik dengan konsep diri ditandai dengan 

keinginan untuk berbeda dengan orang lain dan untuk menunjang penampilan 

maka mahasiswi menggunakan produk kosmetik agar terlihat lebih cantik dan 

menarik sehingga menimbulkan kepercayaan diri. Mengubah diri individu, 

terutama penampilan atau bagian tubuh seseorang dapat dicapai dengan kosmetik 

(Schiffman dan Kanuk, 2008) hal tersebut kemudian memunculkan 

ketergantungan terhadap produk-produk kosmetik. 

Pada mahasiswi yang tergolong remaja akhir memiliki konsep diri 

cenderung tidak konsisten (Rauufaida, 2008). Hal ini disebabkan karena perilaku 

remaja akhir yang dipersepsi oleh remaja akhir cenderung berubah. Remaja akhir 

mengevaluasi konsep diri yang sudah mereka miliki sejak kecil sampai pada 

akhirnya remaja akhir mempunyai sebuah konsep diri yang konsisten, baik itu 

konsep diri positif maupun negatif. Konsep diri inilah yang nantinya akan 
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membentuk suatu kepribadian yang baik atau kurang baik. Seorang individu akan 

berkembang kearah positif apabila antara yang ideal dengan yang sesungguhnya 

terdapat banyak kesamaan atau terjadi sinkronisasi. 

Menurut Pratiknyo (2008) menyatakan semakin positif konsep diri maka 

semakin rendah perilaku konsumtif pada mahasiswa. Sebaliknya semakin negatif 

konsep diri maka semakin tinggi perilaku konsumtif pada mahasiswa. Mahasiswi 

yang berperilaku konsumtif karena ingin mempercantik dirinya, atau ingin 

membuat dirinya terlihat lebih baik dipandangan orang lain diduga adalah 

mahasiswi yang memiliki konsep diri negatif, karena mereka berusaha untuk 

membuat dirinya tampak ideal di lingkungannya. Dengan kata lain mereka 

memandang dirinya sendiri dalam kondisi yang belum baik (Gumulya dan 

Widiastuti, 2013).  

Menurut Fitts (dalam Rauufaida, 2008) karakteristik mahasiswi yang 

mempunyai konsep diri yang negatif adalah tidak menyukai dan menghormati diri 

sendiri, mengalami tingkat kecemasan tinggi, tidak mampu mengambilkan 

manfaat dari pengalaman negatif yang dialaminya. Mahasiswi mudah terpengaruh 

oleh lingkungan luar merasa aneh dan asing terhadap dirinya sendiri sehingga 

menjadi sulit bergaul, serta tidak memiliki pertahanan psikologis yang dapat 

membantu menjaga tingkat harga dirinya rendah.  

Selain konsep diri, perilaku konsumtif dipengaruhi oleh kebutuhan afiliasi 

yang termasuk bagian dari faktor internal dalam perilaku konsumtif menurut 

Mangkunegara (2009). Kebutuhan afiliasi menurut Mc. Clelland (dalam 

Mangkunegara, 2009) merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, 
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berada bersama orang lain dan tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan 

orang lain.  

Perilaku konsumtif terhadap kosmetik ditandai dengan adanya kebutuhan 

afiliasi. Menurut Mc. Clelland (dalam Suprapti, 2010) individu yang memiliki 

kebutuhan afiliasi yang tinggi akan cenderung memiliki ketergantungan sosial 

pada orang lain serta mereka akan memilih produk-produk yang dianggap 

membuat mereka dapat diterima oleh teman atau kelompoknya. Sedangkan 

individu yang memiliki kebutuhan afiliasi yang rendah mereka cenderung tidak 

menyesuaikan diri terhadap harapan atau norma orang lain karena mereka tidak 

terlalu menyukai hubungan dengan orang lain, jadi orang dengan kebutuhan 

afiliasi yang rendah tidak melakukan perilaku konsumtif terhadap barang-barang 

yang dianggap akan membuat dirinya diterima di kalangan teman sebaya dan 

kelompoknya. Semakin tinggi kebutuhan afiliasi maka semakin tinggi pula 

perilaku konsumtif remaja. sebaliknya jika kebutuhan afiliasi cenderung negatif 

maka perilaku konsumtif juga akan rendah (Perwitasari & Dewi 2013). Mappiare 

(1983) mengemukakan bahwa remaja putri ingin diakui eksistensinya oleh 

lingkungannya dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Hal-hal 

yang bersifat pribadi seperti paras, bentuk tubuh, pakaian, perhiasan, sangat 

diminati karena erat kaitnya dengan keberhasilan dan penerimaan dalam 

pergaulan. Kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan teman sebaya 

menyebabkan mahasiswi menggunakan produk kosmetik, yaitu agar 

penampilannya sesuai dengan penampilan teman-teman sebaya (Hurlock, 1979).  
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Sedangkan menurut Munandar (2006), orang-orang dengan kebutuhan 

untuk afiliasi yang tinggi ialah orang-orang yang berusaha mendapatkan 

persahabatan. Mereka ingin disukai dan diterima oleh orang lain. Mereka lebih 

menyukai situasi-situasi yang kooperatif dari situasi yang kompetitif, dan sangat 

menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan saling pengertian dalam 

derajat yang tinggi. Mereka akan berusaha menghindari konflik. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti mengenai “hubungan antara konsep diri dan kebutuhan 

afiliasi dengan perilaku konsumtif kosmetik pada mahasiswi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut maka peneliti 

merumuskan masalah yaitu apakah ada hubungan antara konsep diri dan 

kebutuhan afiliasi dengan perilaku konsumtif kosmetik pada mahasiswi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas peneltian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara konsep diri dan kebutuhan afiliasi dengan perilaku 

konsumtif kosmetik pada mahasiswi. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai konsep diri, kebutuhan afiliasi dan perilaku konsumtif 

pada mahasiswi sebelumnya sudah pernah diteliti, diantaranya penelitian yang 

dilakukan Jessica Pratiknyo (2008) mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang berjudul Perilaku Konsumtif Terhadap 
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Kosmetik Wajah Pada Mahasiswi Ditinjau Dari Konsep Diri Dan Konformitas. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik incidental sampling. 

Subyek penelitian berjumlah 60 mahasiswi di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Pengumpulan data menggunakan skala perilaku konsumtif, skala 

konsep diri, skala konformitas. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu 

pada variabel bebas yang digunakan yaitu konformitas, sementara variabel penulis 

yaitu kebutuhan afiliasi   

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan 

antara konsep diri dan konformitas dengan perilaku konsumtif terhadap kosmetik 

wajah pada mahasiswi. Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

konsep diri dengan perilaku konsumtif terhadap kosmetik wajah pada mahasiswi. 

Dan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif terhadap kosmetik wajah pada mahasiswi. 

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Hefrina Rinjani dan Ari 

Firmanto dengan judul Kebutuhan Afiliasi Dengan Intensitas Mengakses 

Facebook Pada Remaja. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Vol. 01, No.01, Januari 

2013. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang 

dikumpulkan menggunakan skala dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian 

penulis terletak pada subjek penelitian dengan populasi terdiri dari remaja berusia 

12-22 tahun yang memiliki akun facebook yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini 

menggunakan teknik adalah incidental sampling. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Meida Devi Wardhani (2009) 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 



9 

 

judul Hubungan antara Konformitas dan Harga Diri dengan Perilaku Konsumtif 

Pada Remaja Putri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

dengan alat pengukuran dan instrumen yang digunakan yaitu skala konformitas, 

skala harga diri dan skala perilaku konsumtif. Perbedaan dengan penelitian 

penulis terletak pada subjek penelitian yang digunakan yaitu siswi kelas X SMA 

Negeri 1 Sragen. Sampel dalam penelitian ini adalah cluster sample, dimana 

berdasarkan cluster atau kelompok berupa kelas. Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan cluster random sampling.  

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara konformitas dan harga diri dengan perilaku konsumtif pada 

remaja putri sebesar R square=0,139. Perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian Meida Devi Wardhani (2009) adalah perilaku konsumtif dipengaruhi 

oleh variabel konformitas dan harga diri, sedangkan pada penelitian yang penulis 

lakukan variabel perilaku konsumtif dipengaruhi konsep diri dan kebutuhan 

afiliasi.  

Penelitian terdahulu tidak hanya penelitian yang disebutkan saja, akan 

tetapi masih banyak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian asli dan 

bukan merupakan duplikasi ataupun jiplakan dari penelitian lain. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

manfaat dalam berbagai bidang psikologi diantaranya Psikologi Industri dan 
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Organisasi dan Psikologi Perkembangan mengenai hubungan antara konsep 

diri dan kebutuhan afiliasi dengan perilaku konsumtif terhadap kosmetik pada 

mahasiswi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dan referensi bagi mahasiswi mengenai hubungan konsep diri 

dan kebutuhan afiliasi dengan perilaku konsumtif terhadap kosmetik pada 

mahasiswi. 


