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BAB 1 
 

 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi khususnya media massa memberikan 

dampak besar pada kemajuan komunikasi. Selain itu, teknologi  yang canggih 

selain dapat menyebarkan informasi dengan cepat, juga bermanfaat dalam 

penyebaran informasi mengenai budaya dari seluruh dunia. Penyebaran informasi 

pada media massa saat ini berkaitan dengan budaya popular atau dikenal sebagai 

budaya pop. Budaya pop secara sosiologis merupakan budaya yang sedang trend, 

banyak diminati dan cepat berganti. Kebudayaan popular biasanya berkaitan 

dengan  masalah  keseharian  yang  diminati  oleh  semua  orang  atau  kalangan 

tertentu, seperti musik, film, fashion dan lain-lain (Bungin, 2006). 

Budaya pop saat ini tidak hanya didominasi oleh budaya Barat seperti 

Amerika dan Eropa. Wilayah Asia juga mulai menjadi salah satu pengekspor 

budaya pop, salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan secara khusus 

memiliki budaya khas yang membuat sebagian orang tertarik untuk mengetahui 

aspek-aspek negara tersebut. Budaya pop Korea disebut juga dengan hallyu atau 

Korean wave dalam artian gelombang Korea yang mengacu pada tersebar luasnya 

budaya pop Korea secara global (Irmanto & Tjiptono, 2013). Budaya tersebut 

menarik perhatian masyarakat di seluruh belahan dunia, salah satunya melalui 

penampilan artis atau penyanyi Korea yang memiliki tampilan yang menawan, 
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dari serial televisi Korea yang menunjukkan budaya-budaya Korea didalamnya 

secara tidak langsung. 

Demam Korea yang terjadi di Indonesia membuat banyak anak muda 

berpenampilan meniru para idolanya. Salah satu karakteristik penggemar K-Pop 

menurut Shene (2017) ada empat, yaitu: memilik barang-barang berbau K-Pop, 

playlist lagu K-Pop, galeri foto di telfon genggam sebagian besar berisi foto idola, 

dan hardisk eksernal maupun internal dipenuhi dengan mv K-Pop dan drama 

Korea. Hal ini dicontohkan dari pernyataan C (22) bahwa semenjak menyukai K- 

pop, C rutin membeli barang-barang berbau Korea, seperti baju, botol minum, 

gelang yang digunakan oleh idolanya dan lain-lain. Rutin yang dikatakan oleh C 

adalah, setidaknya dalam satu bulan C membelanjakan uang bulanannya untuk 

membeli barang-barang berbau Korea. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh R 

(22), bahwa R juga membeli barang-barang yang berbau idolanya, dari harga yang 

paling murah hingga yang mahal. 

“Aku karna fans garis keras jadi apa aja yang tentang mereka pasti tak 

beli. Mulai dari make up, kipas, photocard, jaket, totebag, backpack, 

binder, printila-pritntilan yang berbau mereka pokoknya. Makanan juga 

snack biskuit gitu. Kadang permasalahan aku yang belum kerja kaya gini 

itu kantongnya haha” 

 
Pernyataan   dari   C   dan   R   menunjukkan   bahwa   mereka   berperilaku 

konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan tindakan yang dilakukan dalam 

mengkonsumsi berbagai macam barang yang merupakan sebuah keinginan 

(Cahyana, 1995). Pernyataan dari C dan R sesuai dengan salah satu aspek dari 

perilaku konsumtif, yaitu memakai sebuah produk karena model yang 

mengiklankannya.  Perilaku  konsumtif  merupakan  perilaku  yang  tidak  dapat 
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dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Wahyuningtyas (Enrico, Aron, & Oktavia 

 
2014) mengatakan bahwa perilaku konsumtif tidak mengenal batas negara, di 

mana   Indonesia   termasuk   didalamnya.   Faktanya,   hampir   sebagian   besar 

masyarakat Indonesia berperilaku konsumtif dan menyukai barang-barang baru, 

serta rela menghabiskan sebagian pendapatanya untuk membeli produk yang 

sedang trend (Pratama, 2013).  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan 

bahwa masyarakat Indonesia semakin konsumtif dan mulai meninggalkan 

kebiasaan menabung. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya marginal 

propensivity  save  (mps)  sejak  tahun  2011,  dan  pada  tahun  2012  akhir  rasio 

tersebut dibawah marginal provensivity to consume (Jatmiko, 2015). 

Perilaku konsumtif muncul karena rentannya individu terpengaruh promosi- 

promosi produk dan jasa, melalui media maupun secara langsung (Gumulya & 

Widiastuti, 2013). Perilaku konsumtif yang berkembang perlu diperhatikan karena 

sebagian besar pelajar belum memiliki penghasilan sendiri dan masih bergantung 

pada orangtua, sedangkan gaya hidup konsumtif harus didukung oleh kemampuan 

finansial yang memadai. Penelitian dilakukan oleh Chita, David dan Pali (2015) 

menunjukkan 36,2% dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam 

Ratulangi  angkatan  2011  berperilaku konsumtif  dengan  melakukan  pembelian 

secara online. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perilaku konsumtif tidak 

hanya muncul pada kalangan dewasa, tetapi juga  pada mahasiswa. 

Penelitian oleh Shohibullana (2014), dan Heni (2013),  menunjukkan bahwa 

kontrol diri berhubungan negatif dengan perilaku konsumtif. Hubungan tersebut 

menunjukkan jika individu mampu mengendalikan dirinya, maka intensitas untuk 
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berperilaku konsumtif akan menurun. Menurut Anggreini dan Mariyanti (2014), 

mahasiswa  yang berperilaku konsumtif terjadi karena kebutuhan  untuk  diakui 

oleh lingkungan sosial, sehingga cenderung mengikuti lingkungan dan kelompok 

teman   sebaya.   Mahasiswa   cenderung   melakukan   penyesuaian   diri   secara 

berlebihan untuk memperoleh pengakuan secara sosial. 

Hasil penelitian terbaru mengenai perilaku konsumtif menunjukkan bahwa 

kontrol diri memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumtif yang   muncul 

pada individu (Chita, David, & Pali, 2015). Penelitian yang menggunakan dua 

variabel yang serupa juga dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya oleh Anggreini 

dan Mariyanti (2014), Shohibullana (2014), dan Heni (2013). Hasil dari penelitian 

yang dilakukkan oleh mereka menunjukkan bahwa kontrol diri berhubungan 

negatif dengan  perilaku  konsumtif individu.  Hubungan  tersebut  menunjukkan, 

jika individu mampu mengendalikan dirinya, maka intensitas untuk berperilaku 

konsumtif   akan   menurun.   Berdasarkan   beberapa   penelitian   ini,   peneliti 

terinsipirasi untuk mengkaji lebih jauh mengenai kontrol diri sebagai variabel 

bebas dari perilaku konsumtif pada mahasiswa penggemar K-Pop. 

Kontrol diri dibutuhkan dalam setiap aktivitas individu, tak terkecuali ketika 

melakukan proses konsumsi suatu produk atau jasa. Menurut Baumeister, 

Heatherton dan Tice (1994) kontrol diri adalah salah satu proses penting dalam 

psikologi yang memungkinkan individu untuk hidup dalam budaya dan mengikuti 

aturan-aturan budaya tersebut, tindakan paling nyata dalam kontrol diri adalah 

menahan diri untuk memikirkan, merasakan, atau melakukan sesuatu yang tidak 
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baik bagi dirinya, dengan memiliki kontrol diri yang baik berarti dapat menahan 

segala tindakan dan dorongan yang tiba-tiba muncul. 

Menurut  William  (Yusuf,  2008),  mahasiswa  termasuk  dalam  kategori 

remaja akhir yang memiliki tugas perkembangan, yaitu memperkuat kontrol diri 

atas  dasar  nilai  dan  prinsip-prinsip  hidup.  Kemampuan  kontrol  diri  menurut 

Averill (1973) tercermin dari sikap dan perilaku mahasiswa yang mampu 

mengatasi dorongan pada dirinya, berhati-hati dan mempertimbangkan sebelum 

memutuskan sesuatu, serta mampu memilih keputusan yang terbaik dari berbagai 

pilihan yang ada. Fungsi dari kontrol diri juga berkaitan dengan superego, dimana 

peran superego adalah mengontrol diri dari perbuatan yang bertentangan dengan 

norma-norma di masyarakat (Freud, 2009). Ketidakmampuan mahasiswa dalam 

mengontrol diri akan berdampak pada perilaku yang dihasilkannya. 

Mahasiswa yang mengendalikan kontrol diri dengan baik mampu menahan 

keinginan sementara dan mengarahkan perilakunya, sehingga tidak akan 

melakukan pembelian tanpa pertimbangan yang matang. Semakin tinggi kontrol 

diri yang dimiliki mahasiswa, maka perilaku konsumtif semakin menurun. Begitu 

pula sebaliknya, mahasiswa yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan mudah 

untuk berperilaku konsumtif. Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara kontrol diri 

dan perilaku konsumtif pada mahasiswa penggemar K-Pop? Pertanyaan penelitian 

tersebut akan dijawab dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, 

karena akan menguji hubungan antara kedua variabel tersebut. 
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B.  Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol 

diri dan perilaku konsumtif pembelian produk K-Pop pada penggemar K-Pop. 

 

 
 

C.  Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian  ini  dapat  memberikan  penjelasan  dalam  bidang  psikologi 

sosial, yang berkaitan dengan hubungan antara kontrol diri dan perilaku 

konsumtif pada penggemar K-pop. 

2. Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dalam 

pembelajaran terutama pada penggemar K-pop terkait perilaku konsumtif yang 

terjadi pada mereka. Melalui kontrol diri, diharapkan perilaku konsumtif bisa 

menjadi upaya untuk mencegah dan mengurangi munculnya hal tersebut. 

 

 
 

D.  Keaslian Penelitian 

 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri 

dan  perilaku  konsumtif  pada  penggemar  K-pop.  Variabel  tergantung  dari 

penelitian ini adalah perilaku konsumtif dan variabel bebasnya adalah kontrol diri. 

Penelitian-penelitian yang dilakukan terkait kontrol diri sudah banyak 

dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang ditemui oleh peneliti terkait 

kontrol  diri  dan  perilaku  konsumtif,  antara  lain  penelitian  kuantitatif  yang 
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dilakukan oleh Anggreini dan Mariyanti (2014), dengan judul Hubungan antara 

Kontrol Diri dan Perilaku Konsumtif Mahasiswi Universitas Esa Unggul. 

Penelitian ini menggunakan subjek sebanyak 101 orang mahasiswi dari seluruh 

fakultas di Univesitas Esa Unggul angkatan 2010-2012. Skala yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan skala kontrol diri yang mengacu pada aspek 

yang dikemukakan oleh Averill (1973). 

Chita, David, dan Pali (2015) melakukan penelitian mengenai perilaku 

konsumtif online shopping produk fashion pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas   Sam   Ratulangi   angkatan   2011.   Responden   penelitian   adalah 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi angkatan 2011 

sebanyak 174 responden. Penelitian ini menggunakan teori dari Imawati, 

Susilaningsih,   dan   Ivada   (2013)   menyatakan   bahwa,   perilaku   konsumtif 

merupakan kecenderungan untuk melakukan konsumsi yang bukan berdasarkan 

kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. Penelitian ini menggunakan 

metode analitik dengan pendekatan cross sectional, sedangkan pengambilan data 

menggunakan  skala  likert  dan  dianalisis  dengan  uji  korelasi  Spearman  Rank. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel kontrol diri 

dan perilaku konsumtif online shopping dimana p = 0,000 < α = 0,05; r = -0,485. 

Heni  (2013)  melakukan  penelitian  mengenai  perilaku  konsumtif  pada 

remaja SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Teori yang digunakan menggunakan 

teori dari Enggel (1994) yang mengungkapka bahwa ciri-ciri individu yang 

berperilaku konsumtif adalah: impulsive, non-rational dan wasteful. Responden 

yang digunakan sebanyak 47 responden siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. 
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Melalui pendekatan kuantitatif korelasional, peneliti menggunakan skala kontrol 

diri,  syukur  dan  perilaku  konsumtif.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 

terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dan syukur dengan 

perilaku konsumtif (R = 0,44; P < 0,009). Besarnya sumbangan efektif kontrol diri 

dengan perilaku konsumtif r = -0.413 dengan p < 0,002 dan kontribusi syukur 

dengan perilaku konsumtif r = -0.371 dengan p < 0,005. 

Pada tahun 2014, Shohibullana melakukan penelitian terkait perilaku 

konsumtif pada siswa SMA dengan menggunakan responden laki-laki dan 

perempuan sebanyak 153 siswa dari SMAN 1 Pagak dan 152 siswa dari SMAN 8 

Malang. Penelitian ini menggunakan teori Sumartono (2010) yang menyatakan 

bahwa perilaku konsumtif merupakan tindakan penggunaan produk secara tidak 

tuntas dan membeli barang yang sama dari merek lain karena adanya hadiah yang 

ditawarkan. Desain penelitian ini menggunakan skala Likert dan dianalisis dengan 

ANOVA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif siswa yang 

letak sekolahnya dekat dengan mall lebih tinggi dibandingkan letak sekolah yang 

jauh dari mall (F = 4,616; p = 0,032; p < 0,05), namun kontrol diri siswa di kedua 

sekolah tersebut sama-sama berada pada kategori tinggi (F = 0,003; p = 0,959; p > 

0,05) 

 
Putri (2013) juga melakukan penelitian serupa mengenai perilaku konsumtif 

dengan menggunakan 80 responden pria metroseksual. Teori pada penelitian ini 

menggunkan teori Sumartono (2002), menyatakan bahwa perilaku konsumtif 

merupakan tindakan membeli barang tanpa pertimbangan rasional, dimana proses 

pembelian tidak berdasarkan faktor kebutuhan. Desain penelitian yang digunakan 
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adalah korelasional yang menggunakan skala likert dan dianalisis menggunakan 

korelasi product-moment. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan  negatif 

yang signifikan antara kematangan emosi dengan perilaku konsumtif pada pria 

metroseksual (r = -0,701; p < 0,01). 

1. Keaslian Topik 

 
Penelitian sebelumnya yang salah satunya dilakukan oleh Chita, David, 

dan  Pali  (2015),  memiliki  judul  “Hubungan  antara  Kontrol  Diri  dengan 

Perilaku  Konsumtif   Online  Shopping  Produk   Fashion   pada   Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2011". Pada 

penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, dimana penelitian yang telah dilakukan oleh Chita, David, dan 

Pali (2015) berupa perilaku konsumtif online shopping, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan merupakan perilaku konsumtif yang dikaitkan dengan 

penggemar K-Pop. 

2. Keaslian Teori 

 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sumartono (2002) 

terkait aspek-aspek perilaku konsumtif yang sudah digunakan pada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan oleh Shohibullan (2014) dan Putri (2013). 

Sedangkan  teori  kontrol  diri  yang  digunakan  peneliti  mengacu  pada  teori 

Averill (1973). 

3. Keaslian Alat Ukur 

 
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua alat 

ukur, yaitu skala perilaku konsumtif dan skala kontrol diri. Pada skala perilaku 
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konsumtif menggunakan alat ukur milik Yuliantari (2017) yang dimodifikasi 

berdasarkan   aspek-aspek   yang   dikemukakan   oleh   Sumartono   (2002). 

Sedangkan untuk skala kontrol diri menggunakan alat ukur miliki Masyithoh 

(2016) yang dimodifikasi juga berdasarkan aspek-aspek kontrol diri milik 

Averill (1973). 

4. Keaslian Responden 

 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa penggemar K-pop yang 

berada  pada  tahap  perkembangan  remaja  akhir  (18-21  tahun),  khususnya 

wanita. 


