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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Konsumtif terhadap Kosmetik 

1. Pengertian Perilaku Konsumtif terhadap Kosmetik 

Menurut Sumartono (2002) perilaku konsumtif adalah suatu bentuk 

tindakan memakai produk yang tidak tuntas. Artinya, belum habis sebuah 

produk yang di pakai, seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama 

tetapi dari merek yang berbeda. Atau dapat diartikan, membeli barang karena 

adanya hadiah yang di tawarkan atau membeli suatu produk karena banyak 

orang yang memakai barang tersebut. Intinya perilaku konsumtif merupakan 

suatu bentuk perilaku membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan 

atas dasar kebutuhan. Tambunan (dalam Fitriyani, 2013) menjelaskan bahwa 

perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang 

yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai 

kepuasan maksimal. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Sumartono, 2002) 

mengatakan perilaku konsumtif adalah kecenderungan manusia untuk 

menggunakan konsumsi tanpa batas dan manusia lebih mementingkan faktor 

keinginan daripada kebutuhan. Menurut Dahlan (Sumartono, 2002) perilaku 

konsumtif ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan, 

penggunaan segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan 

kepuasan dan kenyamanan fisik sebesar-besarnya serta adanya pola hidup 
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manusia yang dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk 

memenuhi hasrat kesenangan semata-mata.  

Anggarasari (1997) memberikan batasan tentang perilaku konsumtif 

sebagai suatu tindakan membeli barang-barang yang kurang atau tidak 

diperlukan sehingga sifatnya menjadi berlebihan. Artinya, seseorang menjadi 

lebih mementingkan faktor keinginan (want) daripada kebutuhan (need) dan 

cenderung dikuasai oleh hasrat keduniawian dan kesenangan material semata. 

Mahasiswi merupakan sekelompok remaja akhir yang rentan 

terpengaruh dalam melakukan pembelian produk kosmetik untuk menunjang 

penampilan mereka. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan 

Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Nomor: 

PO.01.04.42.4082 yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan 

yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia 

(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan 

mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 

penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik.  

Kosmetik merupakan barang yang banyak dipamerkan karena kosmetik 

berguna untuk merawat tubuh, menambah daya tarik dan untuk menutupi 

cacat kecil yang ada di wajah atau tubuh. Kosmetik merupakan salah satu 

produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan konsumen, 

agar tampil lebih cantik dan menarik. Seseorang membeli kosmetik berarti 

membeli kecantikan. Setiap kosmetik mempunyai kemampuan yang berbeda 
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dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sebagian wanita 

menganggap bahwa kosmetik merupakan suatu kebutuhan yang wajib dimiliki 

(Pratiknyo, 2008). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumtif terhadap kosmetik merupakan suatu tindakan memakai produk 

kosmetik yang tidak tuntas dimana kosmetik yang sebelumnya belum habis 

tetapi individu membeli dan menggunakan kosmetik yang sejenis dengan 

merek berbeda karena ditawarkan hadiah atau karena banyak orang lain yang 

menggunakan untuk mencapai kepuasan. Perilaku konsumtif tidak 

memandang usia, jenis kelamin maupun status sosial. 

2. Aspek-Aspek Perilaku Konsumtif terhadap Kosmetik 

Aspek-aspek perilaku konsumtif menurut Sumartono (2002) adalah: 

a) Membeli produk karena iming-iming hadiah. Individu membeli suatu 

barang karena adanya hadiah yang ditawarkan jika membeli barang 

tersebut. 

b) Membeli produk karena kemasannya menarik. Konsumen remaja sangat 

mudah terbujuk untuk membeli produk yang dibungkus dengan rapi dan 

dihias dengan warna-warna menarik. Artinya motivasi untuk membeli 

produk tersebut hanya karena produk tersebut dibungkus rapi dan menarik. 

c) Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Konsumen 

remaja mempunyai keinginan membeli yang tinggi, karena pada umumnya 

remaja mempunyai ciri khas dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut 

dan sebagainya dengan tujuan agar mereka selalu berpenampilan yang 
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dapat menarik perhatian yang lain. Konsumen membelanjakan uangnya 

lebih banyak untuk menunjang penampilan diri. 

d) Membeli produk atas pertimbangan harga mahal (bukan atas dasar 

manfaat atau kegunaannya). Konsumen cenderung berperilaku yang 

ditandakan oleh adanya kehidupan mewah sehingga cenderung 

menggunakan segala hal yang dianggap paling mewah. 

e) Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Remaja 

mempunyai kemampuan membeli yang tinggi baik dalam berpakaian, 

berdandan, gaya rambut, dan sebagainya sehingga hal tersebut dapat 

menunjang sifat ekslusif dengan barang yang mahal dan memberi kesan 

berasal dari kelas sosial yang tinggi. Dengan membeli suatu produk dapat 

memberikan simbol status agar kelihatan lebih keren dimata orang lain. 

f) Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan. Remaja cenderung meniru perilaku tokoh yang 

diidolakannya dalam bentuk menggunakan segala sesuatu yang dapat 

dipakai tokoh idolanya. Konsumen juga cenderung memakai dan mencoba 

produk yang ditawarkan bila ia mengidolakan publik figur produk 

tersebut. 

g) Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Remaja sangat terdorong 

untuk mencoba suatu produk karena mereka percaya apa yang dikatakan 

oleh iklan yaitu dapat menumbuhkan rasa percaya diri. 
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h) Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda). Remaja akan 

cenderung menggunakan produk jenis sama dengan merek yang lain dari 

produk sebelum ia gunakan, meskipun produk tersebut belum habis 

dipakainya. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif terhadap 

Kosmetik 

Menurut Suyasa dan Fransisca (dalam Wardhani, 2008) faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu: 

a. Hadirnya iklan 

Iklan merupakan pesan yang menawarkan sebuah produk yang 

ditujukan kepada khalayak lewat suatu media yang bertujuan untuk 

mempengaruhi masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk 

yang ditawarkan.  

b. Konformitas 

Konformitas umumnya terjadi pada remaja, khususnya remaja 

putri. Hal tersebut disebabkan keinginan yang kuat pada remaja putri 

untuk tampil menarik, tidak berbeda dengan rekan-rekannya untuk dapat 

diterima sebagai bagian dari kelompoknya. 

c. Gaya Hidup 

Menurut Chaney munculnya perilaku konsumtif disebabkan gaya 

hidup budaya barat. Pembelian barang tertentu terutama berasal dari luar 

negeri dianggap dapat meningkatkan status sosial seseorang. 
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d. Kartu Kredit 

Kartu kredit menyediakan fasilitas kredit bagi penggunanya. 

Sehingga penggunanya dapat menggunakan batas kredit yang ada tanpa 

takut tidak mempunyai uang ketika belanja. 

Menurut Mangkunegara (2009) menyebutkan bahwa perilaku konsumtif 

dipengaruhi banyak faktor yang pada intinya dapat dibedakan menjadi dua faktor, 

yaitu: 

a. Faktor Eksternal yang meliputi : 

1) Kebudayaan 

Kebudayaan yang tercermin dalam cara hidup, kebiasaan dan 

tindakan permintaan bermacam-macam barang di pasar sangat 

mempengaruhi perilaku konsumen. Keberagaman kebudayaan, 

banyaknya kelompok etnik akan membentuk pasar dan perilaku yang 

berbeda-beda.  

2) Kelas sosial 

Swasta dan Handoko (1987) menyatakan bahwa kelas sosial 

yang terbagi dalam kelas sosial atas, menengah, dan bawah memiliki 

interaksi yang berbeda-beda. Interaksi seseorang dalam kelompok 

sosialnya akan berpengaruh langsung pada pendapat dan seleranya 

sehingga akan mempengaruhi pemilihan produk atau merk barang. 

3) Kelompok referensi 

Dalam melakukan perilaku konsumtif orang juga akan 

melihat kelompok referensinya. Kelompok referensi ini lebih kuat 
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pengaruhnya pada seseorang karena akan membentuk kepribadian 

dan perilakunya. 

4) Keluarga. 

Keluarga sebagai bagian dari faktor eksternal mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukkan sikap dan perilaku 

anggotanya, termasuk dalam pembentukan keyakinan yang berfungsi 

langsung dalam menetapkan keputusan konsumen. Seseorang dalam 

membeli barang sering meminta pendapat keluarga untuk membantu 

memilih barang mana yang dibeli. 

b. Faktor Internal yang meliputi:  

1) Motivasi dan harga diri 

Motivasi merupakan pendorong perilaku seseorang, tidak 

terkecuali dalam melakukan pembelian. Perilaku yang termotivasi 

diprakarsai oleh pengaktifan kebutuhan atau pengenalan kebutuhan 

(Setiadi, 2008). Harga diri berpengaruh pada perilaku membeli. 

Seseorang yang harga dirinya rendah cenderung lebih mudah 

dipengaruhi daripada seseorang yang harga dirinya tinggi (Sears, 

Freedman, dan Peplau, 1991). 

2) Pengamatan dan proses belajar 

Pembelian juga merupakan rangkaian proses belajar. Bila ada 

pengalaman masa lalu yang menyenangkan dengan suatu produk 

yang dibelinya, maka akan timbul kecenderungan keputusan untuk 

membeli barang tersebut pada masa yang akan datang. Sebaliknya, 
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pengalaman yang kurang menyenangkan akan memberi pelajaran 

bagi konsumen untuk tidak membeli produk itu kembali. 

3) Kepribadian  

Kepribadian dapat didefiniskan sebagai bentuk dari sifat-sifat 

yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. 

Kepribadian akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan 

keputusan. 

4) Konsep Diri 

Swastha (1984) menjelaskan konsep diri merupakan cara 

pandang tentang dirinya sendiri dan pada saat yang sama ia 

mempunyai gambaran tentang diri orang lain. Konsep diri ini terbagi 

menjadi dua, yaitu konsep diri yang sesungguhnya dan konsep diri 

yang ideal. Mangkunegara (1988) menerangkan bahwa produk yang 

dibeli oleh individu diharapkan dapat sesuai dengan konsep diri yang 

ideal.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu hadirnya iklan, konformitas, 

gaya hidup, kartu kredit, faktor kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi, 

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

konsep diri. 
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B. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Chaplin (2006) mengatakan self-concept adalah evaluasi individu 

mengenai diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Menurut Fitts (1971) 

konsep diri 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 Agustiani (2006) konsep diri merupakan gambaran yang 

dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri yang dibentuk melalui pengalaman 

yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep diri menurutnya 

bukanlah faktor bawaan melainkan berkembang lewat pengalaman. 

Calhaoun dan Acocella (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012) 

mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran mental diri seseorang. Hurlock 

(1979) mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang 

mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, 

psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Burn 

(1993) mendefinisikan konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara 

keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, pendapat 

tentang gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal 

yang dicapai. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, konsep diri 

merupakan gambaran mengenai diri individu baik itu fisik atau psikis yang 

dipengaruhi oleh interaksi orang maupun lingkungan disekitarnya. 
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2. Jenis-jenis Konsep Diri 

Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron dan Risnawita, 2012) membagi 

konsep diri menjadi dua yaitu: 

a. Konsep Diri Positif 

Konsep diri yang positif adalah penerimaan yang mengarahkan 

individu ke arah sifat yang rendah hati, dermawan, dan tidak egois. Orang 

dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta 

yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri baik yang merupakan 

kekurangan maupun kelebihan. Ciri konsep diri yang positif adalah yakin 

terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi masalah, merasa 

sejajar dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar bahwa 

tiap orang mempunyai keragaman perasaan, hasrat, dan perilaku yang 

tidak disetujui oleh masyarakat serta mampu mengembangkan diri karena 

sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang buruk dan 

berupaya untuk mengubahnya.  

b. Konsep Diri Negatif 

Ciri konsep diri yang negatif adalah peka terhadap kritik, responsif 

terhadap pujian, punya sikap hiperkritis, cenderung merasa tidak disukai 

orang lain, dan pesimistis terhadap kompetisi. 

Menurut Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron dan Risnawita, 

2012) konsep diri negatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
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1. Pandangan terhadap seseorang terhadap dirinya tidak teratur, tidak 

memiliki kestabilan, dan keutuhan diri. Kondisi seperti ini acapkali 

terjadi pada remaja.  

2. Konsep diri yang terlalu stabil dan terlalu teratur atau kaku. Hal ini 

karena pola asuh dan didikan yang sangat keras . 

Dari pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

diri terbagi dua yaitu, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Individu 

yang memiliki konsep diri positif menerima dan memahami dirinya 

dengan baik. Sedangkan individu dengan konsep diri negatif cenderung 

tidak stabil dan sulit menerima dirinya sendiri. 

 

3. Aspek-aspek Konsep Diri 

Menurut Fitts (dalam Agustiani, 2009) konsep diri ini terbagi menjadi 

dua dimensi pokok, yaitu: 

a. Dimensi internal  

Dimensi internal yang disebut dengan kerangka acuan internal 

adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri. 

Dimensi ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu: 

1) Diri Identitas 

Bagian diri ini merupakan aspek yang paling mendasar pada 

konsep diri dan mengacu pada pertanyaan “siapa saya” untuk 

menjawab pertanyaan tersebut mencakup simbol – simbol diri yang 

diberikan oleh individu yang bersangkutan untuk menggambarakan 

dirinya dan membangun identitasnya. 
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2) Diri Perilaku 

Diri pelaku merupakan persepsi individu tentang tingkah 

lakunya, yang berisikan segala kesadaran mengenai apa yang 

dilakukan oleh dirinya, selain itu juga berisikan tentang identitas dari 

diri individu. Diri yang kuat akan menunjukkan adanya suatu 

keserasian antara diri identitas dengan diri pelaku, sehingga ia dapat 

mengenali dan menerima baik dirinya. 

3) Diri Penerimaan atau penilai 

Diri penilai berfungsi sebagai pengamat, penentu standar, dan 

evaluator. Kedudukannya sebagai perantara (mediator) antara diri 

identitas dengan diri pelaku. Manusia cenderung memberikan 

penilaian terhadap apa yang dipersepsikannya, oleh karena itu label 

atau simbol yang dikenakan pada dirinya bukanlah semata – mata 

menggambarkan dirinya, tetapi syarat dengan nilai. Diri penilai 

menentukan kepuasaan seseorang akan dirinya atau sejauh mana orang 

menerima dirinya. Kepuasaan diri yang rendah akan menimbulkan 

harga diri yang rendah pula dan akan mengembangkan ketidak 

percayaan yang mendasar pada dirinya. Sebaliknya jika individu yang 

memiliki kepuasaan diri yang tinggi, kesadaran dirinya akan lebih 

realistis, sehingga akan lebih memungkinkan individu yang 

bersangkutan untuk melupakan keadaan dirinya dan memfokuskan 

energi serta perhatiannya ke luar diri, dan pada akhirnya dapat 

berfungsi lebih konstruktif. 
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b. Dimensi Eksternal 

Dimensi Eksternal yang dikemukakan oleh Fitts adalah bagian 

dimensi eksternal yang bersifat umum bagi semua orang. Bagian-bagian 

dimensi eksternal ini, dibedakan Fitts lima bentuk, yaitu:  

1) Diri fisik (physical self) 

Diri fisik  menyangkut persepsi seorang individu terhadap 

keadaan dirinya secara fisik. Dalam hal ini, terlihat persepsi seorang 

individu mengenai kesehatan dirinya, penampilan dirinya (cantik, 

jelek, menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, dan 

kurus).  

2) Diri moral-etik (moral-ethical self)  

Diri moral merupakan persepsi seseorang individu terhadap 

dirinya sendiri, yang dilihat dari standart pertimbangan nilai-moral dan 

etika. Hal ini menyangkut persepsi seorang individu mengenai 

hubungannya dengan Tuhan, kepuasan seorang individu akan 

kehidupan agamanya, dan nilai-nilai moral yang dipegang seorang 

individu, yang meliputi batasan baik dan buruk. 

3) Diri pribadi (personal self)  

Diri pribadi merupakan perasaan atau persepsi seorang individu 

terhadap keadaan pribadinya. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi 

fisik atau hubungannya dengan individu lain, tetapi dipengaruhi oleh 

sejauh mana seorang individu merasa puas terhadap pribadinya atau 
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sejumlah mana seorang individu merasakan dirinya sebagai pribadi 

yang tepat.  

4) Diri keluarga (family self)  

Diri keluarga menunjukkan pada perasaan dan harga diri 

seorang individu dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. 

Bagian diri ini menunjukkan seberapa jauh seorang individu merasa 

adekuat terhadap dirinya sendiri sebagai anggota keluarga dan 

terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya selaku anggota dari 

suatu keluarga.  

5) Diri sosial (social self) 

Diri sosial, merupakan penilaian seorang individu terhadap 

interaksi dirinya dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya.  

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

konsep diri dibagi menjadi konsep diri internal dan konsep diri 

eksternal. Konsep diri internal dibentuk oleh identitas diri, perilaku 

diri, penilaian diri. Sedangkan konsep diri eksternal dibentuk oleh fisik 

diri, moral-etika diri, diri pribadi, keluarga dan sosial. 

 

C. Kebutuhan Afiliasi 

1. Pengertian Kebutuhan Afiliasi 

Kebutuhan berafilliasi menurut Chaplin (2006) merupakan kebutuhan 

akan pertalian, perkawinan dengan orang lain, pembentukan persahabatan, 

ikut serta dalam kelompok tertentu, bercinta, kerjasama serta kooperasi. 

Menurut Mc.Clelland (dalam Rinjani dan Firmanto, 2013) kebutuhan afiliasi 
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adalah kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan 

orang lain, kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan 

hubungan secara akrab dengan orang lain. 

Murray (dalam Dewi dan Kuncoro, 2011) mendefinisikan kebutuhan 

afiliasi adalah mendekatkan diri, bekerja sama atau membalas ajakan orang 

lain yang bersekutu (orang lain yang menyerupai atau menyukai subjek), 

membuat senang dan mencari afeksi dari objek yang disukai, patuh dan tetap 

setia kepada seorang kawan. Wrigthsman (dalam Tiska, 2004) menyebutkan 

bahwa sebenarnya afiliasi merupakan kebutuhan manusia yang teramat kuat 

dan harus dipenuhi sesering mungkin. Hal ini karena ia beranggapan bahwa 

kebutuhan manusia akan berhubungan sosial dengan orang lain bukan hanya 

sebatas bertemu saja. Jauh dari pada itu, manusia membutuhkan suplai kontak 

sosial yang jauh lebih besar dari pada sekedar bertemu orang perorang.  

Menurut Baumeismer dan Leary (dalam Tiska, 2004) kebutuhan 

afiliasi adalah kebutuhan untuk membina hubungan dengan orang lain dan 

diterima oleh orang lain yang merupakan hal yang mendasar bagi kebutuhan 

psikologis, sama halnya seperti lapar dan haus bagi tampilan fisik kita. 

Menurut Schacter (dalam Ahyana, 2007) mengatakan bahwa ada dua alasan 

orang tertarik satu sama lain. Alasan yang pertama, karena dalam kehidupan 

sehari-hari orang berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan-

tujuannya, kedua bahwa dengan berhubungan bersama orang lain, orang dapat 

saling memberikan pemuasan karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang 

hanya dapat dipuaskan melalui hubungan interpersonal.  
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas kebutuhan afiliasi 

merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan 

membina hubungan dengan orang lain. 

2. Aspek-aspek Kebutuhan Afiliasi 

Menurut Mc Clelland (dalam Rinjani dan Firmanto, 2013) aspek-aspek 

kebutuhan afiliasi terdapat enam aspek yaitu:  

a. Lebih suka bersama orang lain daripada sendirian, pada intinya remaja 

lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. 

b. Sering berinteraksi dengan orang lain, kecenderungan remaja untuk 

mencari lingkungan baru dan memperbanyak teman secara otomatis 

membuat remaja lebih banyak berinteraksi dengan orang lain (senang 

bergaul). 

c. Ingin disukai dan diterima oleh orang lain, terjadi karena adanya dorongan 

dari keinginan remaja yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain 

dan untuk meningkatkan harga diri. 

d. Menyenangkan hati orang lain, salah satu keinginan remaja adalah untuk 

mendapatkan pengakuan dari lingkungan dimana ia berada atau 

kelompoknya. Untuk memenuhi hal itu remaja berusaha untuk menjadi 

pribadi yang menyenangkan untuk orang lain. 

e. Menunjukkan dan memelihara sikap setia terhadap teman, karena 

kebutuhan remaja untuk diakui, dihargai dan tergantung pada kelompok 

sehingga menyebabkan remaja mempunyai rasa takut kehilangan yang 

secara otomatis membuat untuk setia terhadap teman. 
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f. Mencari persetujuan dan kesepakatan orang lain; ketika remaja 

dihadapkan pada suatu masalah, dalam hal mengambil sikap dan 

memutuskan ia selalu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek kebutuhan afiliasi yaitu lebih suka bersama orang lain, sering 

berinteraksi dengan orang lain, ingin disukai, menyenangkan hati orang lain, 

menunjukkan sikap setia dan mencari persetujuan orang lain. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi 

Martaniah (dalam Rinjani dan Firmanto, 2013), mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi yaitu: 

a. Kebudayaan 

Kebutuhan afiliasi sebagai kebutuhan sosial juga tidak luput dari 

pengaruh kebudayaan, nilai-nilai yang berlaku pada suatu tempat ataupun 

kebiasaan-kebiasaan. Dalam masyarakat yang menilai tinggi kebutuhan 

berafiliasi, akan mengakibatkan pengembangan dan pelestarian kebutuhan 

tersebut, sebaliknya jika kebutuhan tersebut tidak di nilai tinggi, itu akan 

menipis dan tidak akan tumbuh subur. 

b. Situasi yang bersifat psikologik 

Seseorang yang tidak yakin akan kemampuannya atau tidak yakin 

pendapatnya, akan merasa tertekan, rasa tertekan ini akan berkurang jika 

dilakukan pembandingan sosial. Kesempatan untuk meningkatkan diri 

melalui pembandingan dengan orang akan meningkatkan afiliasi dan 

apabila orang tersebut dalam pembandingan ini merasa lebih baik, ini akan 
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lebih menguatkan sehingga menghasilkan afiliasi yang lebih besar. 

Keinginan untuk berafiliasi akan meningkat kalau orang dalam keadaan 

bimbang yang bertingkat sedang dan yang bertingkat tinggi. 

c. Perasaan dan kesamaan 

Dapat berupa kesamaan dalam pendidikan, kesamaan dalam status, 

kesamaan kelompok etnik atau kesamaan bangsa. Pengaruh faktor-faktor 

persamaan dan kesamaan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, 

sebagai contoh dapat dilihat bahwa orang yang memiliki kesamaan 

pendidikan, kesamaan status, kesamaan kelompok etnik lebih tertarik satu 

sama lain dan saling membentuk kelompok, misalnya kelompok perguruan 

tinggi tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok suku tertentu. Orang 

yang kesepian akan lebih terdorong membuat afiliasi daripada orang yang 

tidak kesepian, juga orang yang kurang mempunyai perasaan aman akan 

terdorong untuk membuat afiliasi daripada orang yang mempunyai 

perasaan aman tinggi. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebutuhan afiliasi yaitu kebudayaan, situasi yang bersifat 

psikologik, persamaan dan kesamaan. 

 

D. Kerangka Berpikir 

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 
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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.  

Kosmetik merupakan barang yang banyak dipamerkan terutama oleh 

mahasiswi karena kosmetik berguna untuk merawat tubuh wanita, menambah 

daya tarik dan untuk menutupi cacat kecil yang ada di wajah atau tubuh. Karakter 

remaja yang suka mencoba hal-hal yang baru, dan kondisi psikis yang mudah 

dipengaruhi inilah yang akan membawa remaja putri yang dalam konteks ini 

adalah mahasiswi melakukan berbagai macam cara guna menunjang penampilan 

diri mereka, salah satunya dengan berperilaku konsumtif (mengkonsumsi dan 

menggunakan terus menerus secara berlebihan kosmetik) agar terlihat lebih cantik 

dan menarik sehingga mudah diterima dalam pergaulannya dengan teman-teman 

kelompok acuannya. 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 terhadap kosmetik adalah suatu bentuk tindakan 

memakai produk kosmetik yang tidak tuntas. Artinya, belum habis sebuah produk 

kosmetik yang di pakai, seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama 

tetapi dari merek yang berbeda. Atau dapat diartikan, membeli produk karena 

adanya hadiah yang di tawarkan atau membeli suatu produk karena banyak orang 

yang memakai barang tersebut (Sumartono, 2002). Perilaku konsumtif tumbuh 
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dan berkembang sesuai aspek-aspek yang dikemukakan oleh Sumartono (2002) 

yaitu membeli produk karena iming-iming hadiah, membeli produk karena 

kemasannya menarik, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi, 

membeli produk atas pertimbangan harga mahal (bukan atas dasar manfaat atau 

kegunaannya), membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status, memakai 

produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan, munculnya 

penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa 

percaya diri yang tinggi dan mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek 

berbeda).  

Menurut Mangkunegara (2009) konsep diri adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif. 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. Konsep diri menjadi salah satu hal yang penting bagi remaja 

untuk mengenali dirinya sendiri karena konsep diri merupakan pola acuan 

perilaku yang dapat menentukan respon seseorang. 

Anggraini (dalam Kristanti, 2008)) menerangkan bahwa setiap orang 

memilik konsep diri yang berbeda. Mahasiswi yang memiliki konsep diri yang 

positif akan dapat menerima keadaan dirinya sendiri sebagaimana adanya, 

memiliki harapan yang realistik dan memiliki kepercayaan diri. Mahasiswi yang 

memiliki konsep diri yang positif ini cenderung tampil seadanya tanpa perlu 

memakai produk-produk kosmetik yang sedang menjadi trend atau pun yang 

mewah. Sebaliknya, mahasiswi yang memiliki konsep diri negatif cenderung tidak 
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memiliki harapan yang realistik serta tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka 

yang memiliki konsep diri yang negatif ini kurang bisa menerima keadaan diri 

sebagaimana adanya sehingga mereka cenderung mengkonsumsi produk kosmetik 

yang sedang menjadi trend sebagai sarana menutupi kekurangannya tersebut.  

Selain konsep diri, perilaku konsumtif juga dipengaruhi oleh kebutuhan 

afiliasi menurut Mangkunegara (2009). Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan akan 

kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang lain, kebutuhan ini 

mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan 

orang lain (Mc.Clelland dalam Rinjani dan Firmanto, 2013). 

Mahasiswi rela menghabiskan uangnya secara berlebihan antara lain 

seperti yang dilakukan teman-teman kelompoknya agar tidak dicela. Lingkungan 

dalam kelompok acuan sangat berpengaruh pada perilaku membeli yang dapat 

mengarah pada perilaku konsumtif. 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 diterima oleh 

teman-teman sebaya, yaitu penampilan yang sesuai dengan penampilan teman-

teman sebaya (Hurlock, 1999). 

Individu yang memiliki rasa afiliasi yang tinggi cenderung memiliki rasa 

ketergantungan kepada orang lain yang tinggi dan memilih produk yang dapat 

diterima atau sesuai dengan teman dan kelompoknya karena dengan mereka 
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memiliki teman, mereka akan mendapatkan kenyamanan dan akan lebih efektif 

dalam mengerjakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Tambunan (2001) 

yang mengatakan bahwa remaja ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan 

dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan itu. Kebutuhan untuk diterima 

dan menjadi sama dengan orang lain yang sebaya itu menyebabkan remaja 

berusaha untuk mengikuti berbagai atribut yang sedang berkembang. Papalia 

(2008) menjelaskan bahwa alasan remaja ingin diterima oleh lingkungannnya dan 

teman sebayanya karena teman sebaya merupakan sumber afeksi, simpati, 

pemahaman dan panduan moral serta untuk mendapatkan otonomi dan 

independensi dari orang tua. 

Berdasar uraian di atas terlihat adanya suatu keterkaitan antara konsep diri 

dan kebutuhan afiliasi dengan perilaku konsumtif terhadap kosmetik pada 

mahasiswi. Perilaku konsumtif terjadi karena dipengaruhi oleh konsep diri yang 

negatif dan tingginya kebutuhan afiliasi dimana individu ingin diakui oleh 

lingkungan pergaulannya dengan memakai berbagai produk yang sama dengan 

teman dan kelompoknya.  

 

E. Hipotesis  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara 

konsep diri dan kebutuhan afiliasi dengan perilaku konsumtif kosmetik pada 

mahasiswi. 


