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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia tingkat pengangguran semakin meningkat. Untuk mencari 

suatu pekerjaan tidaklah mudah, apalagi pada bidang yang diinginkan atau bidang 

sesuai bakat yang dimiliki. Hal tersebut disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan 

lapangan pekerjaan yang tersedia, terkena PHK, dan rendahnya kualitas sumber daya 

manusia. Mengingat tingginya jumlah pengangguran di Indonesia dan sempitnya 

kesempatan kerja menyebabkan tenaga kerja memilih untuk menjadi TKI dinegara 

tetangga, khususnya Malaysia yang banyak diminati para pencari kerja. Alasannya 

karena letak, kondisi geografis, dan budaya tidak terlalu jauh berbeda  dan hampir 

sama.  

Hasil penelitian yang dilakukan Darwis (dalam Abdurahman,2006) di 

Tulungagung menunjukan bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk 

bekerja diluar negeri, terutama Malaysia, adalah kondisi ekonomi didaerah asal yang 

kurang menguntungkan, ditunjang oleh kebiasaan penduduk yang bekerja diluar 

negeri  (terutama Arab Saudi) yang telah berlangsung sejak lama. Sementara faktor 

penarik untuk bekerja diluar negeri adalah perbedaan tingkat upah yang relatif tinggi. 

Oleh karena itu pada umumnya pelaku mobilitas keluar negeri adalah masyarakat 

dengan penghasilan rendah. 

Hasil penelitian yang dilakukan di desa Keluwih (dalam Abdurahman;2006) 

bahwa TKI asal desa Keluwih sebagai kuli bangunan 98%, driver 1%, dan teknisi 

1%.  Demikian halnya Usia TKI ke Malaysia asal desa Keluwih adalah usia 25-30 

tahun  sebanyak 47%, 31-35 tahun sebanyak 35%, 36-40 tahun sebanyak 9%, 41-50 

tahun sebanyak 9%. 

Menurut Arif (dalam Abdurahman;2006), alasan migran paling utama 

meninggalkan Indonesia adalah karena faktor ekonomi, serta wujudnya keinginan 

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sebagian kecil saja karena 

mengikuti keluarga. Catatan Arif ini sejalan dengan hasil kajian Pongsapich dan 

Shah ( dalam Abdurahman;2006) tentang orang Asia yang bekerja di Timur Tengah. 
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Bahkan kesimpulan yang dibuat Gunatilake menyebutkan, bahwa banyak penduduk  

negara berkembang yang bekerja dinegara maju karena mereka kurang atau tidak 

memperoleh peluang ekonomi yang layak dinegara asalnya. Beberapa alasan TKI 

desa keluwih memilih menjadi migran (TKI) ke Malaysia dikarenakan: Gajinya 

besar 97%, mudah mencari uang 1%, memperoleh pengalaman 1%, ingin mandiri 

1%.  

Sebagian besar TKI asal Desa Keluwih ini dalam satu tahun kiriman mereka 

berkisar antara Rp. 24.000.000 – 50.000.000,-. Kiriman itu akan digunakan untuk 

membeli tanah, membuat rumah mewah, melengkapi perabotan rumah. Penelitian 

kepustakaan diketemukan, TKI asal kabupaten Blitar kegunaan perolehan uang TKI 

sebagian besar digunakan untuk merenovasi rumah, selebihnya untuk membayar 

hutang, untuk biaya kebutuhan sehari-hari, dan untuk modal usaha. Hal lain 

memperlihatkan bahwa makin baik kehidupan ekonomi migran didaerah tujuan, 

maka frekuensi pendapatan ke daerah asal kemungkinan meningkat. Besarnya 

frekuensi pendapatan berdasarkan jumlah uang yang mereka kirim kepada keluarga 

dapat diperkirakan bahwa ketergantungan keluarga migran terhadap pendapatan 

cukup tinggi. Ketergantungan tersebut termanifestasi dalam beberapa bentuk, satu 

diantaranya adalah ketergantungan keluarga migran tersebut berupa ketergantungan 

ekonomi. Keluarga migran didaerah asal memerlukan uang untuk menyambung 

hidupnya, membayar hutang, biaya pendidikan anak-anaknya. Karena itu dapat di 

pahami jika kiriman pendapatan uang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan 

frekuensi kiriman non uang. Besarnya ketergantungan keluarga migran didaerah asal 

terhadap pengiriman pendapatan dari daerah tujuan disebabkan sebagian besar 

keluarga yang ditinggalkan didaerah asal tidak memiliki pekerjaan tetap yang 

bersifat produktif (dalam Abdurahman;2006). 

Minat menjadi TKI juga banyak dari masyarakat Desa Payaman Lamongan. 

Data yang diperoleh dari kantor Desa Payaman menunjukan bahwa jumlah 

keseluruhan penduduk Desa Payaman berkisar 12.300 jiwa, mulai dari anak kecil 

hingga yang lansia. Tercatat bahwa 9.500 jiwa yang memiliki hak pemilihan di 

negara Indonesia, dimana jumlah tersebut terdiri dari 2.850 jiwa atau 30 % yang 

bekerja menjadi TKI, dan 70 % adalah campuran dari para pelajar, ibu rumah tangga, 

pekerja wiraswasta, petani, guru, dan para orang tua yang lanjut usia. Masyarakat 
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Desa Payaman lebih didominasi oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai TKI 

di Malaysia, dimana para TKI ini  bekerja sebagai kuli bangunan, driver, dan teknisi. 

Dengan upah atau penghasilan yang tinggi sebagai TKI di Malaysia telah memotivasi 

para TKI untuk bekerja di Malaysia. Tingginya upah tersebut menjadikan para TKI 

akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tinggi pula. Dengan memiliki 

uang yang banyak mereka akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi segala 

keinginan keluarganya. Keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam 

mengambil keputusan untuk menggunakan uang yang dikirimkan oleh TKI. Karena 

sesuai dengan tujuan utama TKI yaitu untuk memperoleh penghasilan yang lebih 

tinggi agar bisa memenuhi segala keinginan keluarganya terutama suami, istri, atau 

anak. Dalam penelitian ini populasi yang dipakai adalah keluarga inti TKI. Jika yang 

menjadi TKI adalah suami maka yang akan menjadi subyek penelitianya adalah istri 

ataupun anak dari TKI tersebut. Jika yang menjadi TKI adalah istri maka yang akan 

menjadi subyek penelitianya adalah  suami atau anak.  

Mereka (TKI) akan mengirimkan uang pada keluarganya untuk pemenuhan 

kebutuhan dan memenuhi keinginan keluarganya. Uang yang mereka (TKI) kirimkan 

pada keluarganya akan digunakan membeli barang yang memiliki harga atau  nilai 

yang cukup mahal, barang itu bisa berupa pakaian yang bermerek mahal, atau pun 

asessoris berupa perhiasan yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan 

mereka juga akan memenuhi segala fasilitas yang mereka butuhkan, membangun 

atau merenovasi rumah yang lebih mewah dan bagus, berganti sepeda motor jika ada 

keluaran model baru, berganti handphone dengan harga yang lebih mahal, 

melengkapi perabotan atau fasilitas rumah. Perilaku pada masyarakat tersebut sudah 

menjadi trend atau gaya hidup  bagi masyarakat desa tersebut. Mereka akan merasa 

malu dan tidak percaya diri jika mereka tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan 

individu yang lain. Dengan upah atau penghasilan yang tinggi yang diperoleh dari 

keluarga yang menjadi TKI tersebut mereka akan mampu untuk berperilaku 

konsumtif.  

Sebuah studi yang dilakukan oleh Euromonitor International menunjukan, 

dalam kurun waktu 25 tahun (1990-2015), rumah tangga Indonesia mengalami 

revolusi konsumsi yang luar biasa. Belanja konsumen untuk produk air conditioner 

naik 332%, TV kabel naik 600%, kamera naik 471%, sepeda motor naik 17,43%, 
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mesin cuci piring 291% dan telepon naik 1, 643%. Konsumsi seperti diatas adalah 

paradoks bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi ia telah menyumbang sebanyak 

70% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan dilain pihak dapat merusak 

masa depan bangsa, karena dapat menghambat pemupukan modal serta memicu 

tindakan-tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kriminalitas ( Euromonitor, 2006). 

Fakta lain adalah pertumbuhan kartu kredit yang sangat mengesankan. 

Belanja melalui kartu kredit yang berjumlah Rp. 30,080,0 triliun (2004) diramalkan 

akan melonjak menjadi Rp. 52,948,2 triliun (2009). Jumlah nilai transaksi yang 

berlari kencang ini selaras dengan proyeksi jumlah kartu kredit yang beredar. Pola 

hidup semacam inilah yang melanda kebanyakan bangsa ini. Tapi dilain pihak sikap 

seperti ini memiliki fungsi survival. Untuk bisa masuk kedalam komunitas ini, 

seseorang harus memiliki perilaku yang juga konsumtif. Hal ini membuat orang 

tersebut diterima didalam lingkungan komunitas tersebut. Selain itu perilaku 

konsumtif  juga dapat menaikan prestise atau gengsi seseorang dalam pergaulanya, 

dengan demikian harga diri orang tersebut juga akan ikut naik (Kompas, 2006). 

Indikator konsumsi yang lebih digerakan oleh gaya hidup juga tercermin 

dari meningkatnya pengguna internet dari 4,5 juta (2002) menjadi 33 juta (2006), 

meningkatnya alokasi belanja konsumen untuk makanan, meningkatnya jumlah 

mobil, meningkatnya belanja produk consumer electronics (barang elektronik), dan 

bahkan juga belanja makanan anjing dan kucing. Selain itu konsumsi minuman 

ringan, rokok, kosmetik, toiletries dan juga belanja untuk rekreasi. Menurut 

Acnielsen, 93% masyarakat Indonesia termasuk recreational shoppers 

(pembelanjaan rekreasi). Mereka berbelanja bukan karena kebutuhan, tetapi lebih 

untuk kesenangan. AS yang penduduknya terkenal konsumtif hanya 68% 

konsumenya yang recreational shoppers (Hartati,2006). 

Rasyid (2009), cara hidup boros merupakan aspek yang turut mempengaruhi 

perilaku konsumen. Dalam ajaran islam perilaku boros merupakan perbuatan yang 

tercela. Sebab pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya 

secara mutlak, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan 

syari’at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia 

meneliti kehidupan masyarakat disekelilingnya agar tidak timbul kecemburuan sosial 
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dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah ditengah 

masyarakat yang serba kekurangan. 

Dalam penelitian yang dilakukan Jawirkaze (2009) bahwa warga Demak 

pada hari raya lebaran cendrung bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari 

kebiasaan mereka yang serba baru pada hari raya lebaran. Seperti, berbelanja baju 

baru, makanan lebaran, dan perhiasan. selain itu pengeluaran mereka dua kali lipat 

lebih besar dari pada bulan-bulan selain bulan ramadhan atau lebaran. Meskipun 

mereka berada dalam situasi ekonomi yang sulit, mereka sampai rela untuk 

berhutang demi menyambut hari raya lebaran yang hanya datang satu kali dalam 

setahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku warga Demak adalah 

konsumtif dalam menyambut hari raya lebaran. 

Menurut pengamatan peneliti pada umumnya seseorang dalam melakukan 

perilaku konsumtif tersebut hanya karena gengsi untuk mendapatkan pengakuan dari 

kelompok sosialnya. Sebagai contoh, saat ini gaya hidup yang dianut oleh sebagian 

besar masyarakat kita adalah gaya hidup Extravagant atau Casablanca, yaitu gaya 

hidup yang serba mewah dan konsumtif. Mereka berpendapat bahwa gaya hidup 

yang demikianlah yang diakui oleh jaman agar terangkat prestise dan bisa eksis 

dalam lingkungannya. Jika hal tersebut bisa diakui maka lingkungan akan mengakui 

prestisenya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Parma (2006) menunjukan ada 

hubungan negatif  antar konsep diri dengan perilaku konsumtif  remaja putri dalam 

pembelian kosmetik melalui katalog di SMA N 1 Semarang. Semakin negatif konsep 

diri maka semakin tinggi perilaku konsumtif,  yang ditunjukan dengan  perolehan  

nilai r= -0,350 (p<0,000).  

Pada penelitian yang dilakukan  oleh Wahyu dan Betty (2007) bahwa dalam 

pendekatan dan strategi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumtif 

pria metroseksual dititikberatkan pada empat hal yaitu sisi afeksi, kognisi, perilaku, 

dan gabungan ketiganya. Usaha yang dilakukan bisa banyak hal, misalnya saja 

melalui penerbitan majalah khusus pria, produk-produk kosmetik khusus pria, dan 

masih banyak lagi melalui iklan yang persuasif atau mungkin provokatif. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiurma (2009) koefeisien antara 

perilaku konsumtif dengan dengan body image sebesar -0.350. Hal ini berarti 
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terdapat hubungan negatif antara perilaku konsumtif dan body image pada remaja 

putri.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif dapat 

mempengaruhi kesehatan keuangan, aspek psikologis, sosial dan bahkan etika, 

sehingga dapat menyebabkan kriminalitas seperti kolusi, korupsi, nepotisme. Selain 

itu perilaku konsumtif juga membuat masyarakat menjadi bangga akan berhutang 

hanya untuk mendapatkan prestise atau gengsi dalam pergaulannya. Sedangkan 

faktor-faktor yang dipengaruhi oleh perilaku konsumtif itu sendiri antara lain karena 

adanya keinginan untuk bergaya hidup yang sama dengan lingkungan dan 

konformitasnya.  

Perilaku konsumtif adalah perilaku mengkonsumsi barang-barang yang 

sebenarnya kurang atau tidak diperlukan (khususnya yang berkaitan dengan respon 

terhadap konsumsi barang-barang sekunder, yaitu barang-barang yang tidak terlalu 

dibutuhkan (Stanton, 1985). Perilaku konsumtif sebaiknya diwaspadai karena dapat 

mengakibatkan dampak negatif seperti dapat membiasakan seseorang untuk memiliki 

pola hidup boros, dapat membuat orang menjadi tidak lagi membedakan antara 

kebutuhan atau sekedar keinginan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan 

tindakan tidak terpuji atau juga tindakan kriminal. 

Hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 Mei 2011, 

terhadap 23 orang keluarga inti TKI di desa Payaman bahwa, terdapat 11 orang yang 

mendapat kiriman uang tiap bulan dengan jumlah Rp.2.000.0000 - 3.000.000, uang 

yang dikirimkan ini akan digunakan memenuhi kebutuhan dan keinginan seperti 

membeli pakaian  model terbaru dengan harga yang mahal, tas yang bermerek, jalan-

jalan, dan sebagainya. Sedangkan 8 orang mendapat kiriman pada tiap  3 bulan 

dengan Rp.7.000.000 - 10.000.000, uang tersebut akan digunakan untuk berganti 

sepeda atau kredit motor keluaran terbaru, membeli perhiasan emas berupa kalung 

atau gelang, membeli handphone, ataupun mengikuti apa yang sedang trend. 

Sedangkan 4 orang mendapat kiriman tiap tahunan dengan jumlah uang 

Rp.30.000.000-50.000.000, kiriman uang tersebut akan digunakan untuk 

memperbaiki rumah, tambahan membeli mobil, membeli sepeda motor, pergi haji 

atau umrah, jalan-jalan ketempat keluarganya (TKI) bekerja, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa orang, Perilaku seperti itu mereka 
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tunjukan semata-mata untuk memperoleh pengakuan dari lingkunganya, adanya 

keinginan untuk dianggap sukses oleh lingkungannya. Bagi mereka banyaknya 

materi adalah simbol dari kesuksesan seseorang, untuk itu mereka akan 

menggunakan uang hasil kirimannya untuk membeli barang-barang secara 

berlebihan, seperti berbelanja dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah dari uang 

yang dikirimkan hampir 70% akan digunakan untuk kesenangan saja, sedang 30% 

akan mereka gunakan untuk kebutuhan primer. Dari tiap individu dari keluarga inti 

TKI ini mudah terpengaruh dengan individu lainnya. Apabila ada salah satu individu 

yang membeli motor dengan model baru, maka individu lainnya akan secapatnya 

mengikuti untuk membeli motor baru. Apabila ada suatu produk baru yang banyak 

dicoba oleh beberapa orang, maka dari mereka pun akan mengikutinya untuk 

mengkonsumsinya. Keluarga inti TKI ini akan merasa malu dan tidak percaya diri 

jika tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh individu lainnya. Untuk itu mereka 

membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, barang yang tidak bermanfaat, 

membeli produk hanya untuk mencoaba-coba saja, membeli barang karena harga 

yang terjangkau sehingga mereka akan memborong barang tersebut walau barang 

tersebut tidak mereka butuhkan. Perilaku konsumtif  yang dilakukan keluarga inti 

TKI tersebut secara tidak langsung disebabkan karena adanya keinginan bergaya 

hidup yang sama dengan orang yang ada dikota, dan meningkatkan gengsi dengan 

lingkungan disekitarnya.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam berperilaku sangat 

dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki individu, salah satunya adalah 

kebutuhan harga diri (self esteem), dimana kebutuhan tersebut juga memerlukan 

pemenuhan atau pemuasan.  

Dalam melakukan interaksi, setiap individu ingin dihargai dan diterima oleh 

kelompok masyarakat. Seperti yang diungkap oleh Maslow (dalam Alwisol,2008)  

Setiap orang membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sebagai perkembangan 

manusia yang dinamis. Salah satunya adalah kebutuhan harga diri. Self esteem 

merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainurrofikoh dan Hadjam (dalam 

Rizka,2001) menyebutkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antar 

kebermaknaan hidup dengan harga diri. Kebermaknaan hidup memberikan 



8 
 

sumbangan sebesar 63,1% terhadap harga diri. Artinya semakin tinggi kebermaknaan 

hidup semakin tinggi harga dirinya. 

Qodariah, dan Fidelia (2011) dalam penelitian yang dilakukan terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara perlakuan bullying dengan self estem remaja 

wanita yang menjadi korban bullying di SMU ‘X’ Bandung. Hal ini berarti bahwa 

perlakuan bullying berkaitan dalam pembentukan self esteem remaja wanita yang 

menjadi korban bullying. Dengan kata lain, semakin sering perlakuan bullying 

diterima, maka semakin rendah self esteem pada remaja wanita korban bullying. 

Mellia Cristia (2007) didapatkan hasil korelasi antara inner voice dan self-

esteem pada mahasiswa wanita diperoleh sebesar -0,543 dengan p=0,000. Korelasi 

ini signifikan pada p<0,01. Hipotesa 5 yang menyatakan bahwa ada hubungan 

negatif yang signifikan antara inner voice dengan self-esteem diterima. 

Astrid Gisela (2007) bahwa body esteem yang rendah berhubungan dengan 

rendahnya harga diri seseorang. Selain dengan body esteem, ternyata harga diri 

seseorang juga berkorelasi secara negatif dengan ketidakpuasan terhadap tubuh, 

kebiasaan berpikir negatif tentang tubuh yang sering, dan banyaknya jumlah pikiran 

negatif mengenai tubuh yang pernah muncul dari benak individu yang bersangkutan. 

Namun dalam analisis selanjutnya tampak bahwa dalam memprediksi harga diri, 

faktor-faktor yang memberikan kontribusi secara signifikan hanyalah body esteem, 

kebiasaan berpikir negatif tentang tubuh yang sering, dan banyaknya jumlah pikiran 

negatif mengenai tubuh. Adapun ketidakpuasan terhadap tubuh ternyata bukan salah 

satu faktor yang berkontribusi dalam pembentukan harga diri, walaupun faktor ini 

berkorelasi negatif secara signifikan dengan harga diri. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Erna  (2009) bahwa ada 

hubungan negatif antara harga diri terhadap kecenderungan narsisme pada pengguna 

Friendster. Semakin rendah harga diri, maka semakin tinggi pula kecenderungan 

narsisme pada pengguna Friendster, sebaliknya semakin tinggi harga diri, maka 

semakin rendah pula kecenderungan narsisme pada pengguna Friendster. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andri dan Lieke (2009) terdapat hubungan 

positif antara harga diri dengan kepuasan kerja (0.416) namun tidak dapat 

mengungkap hubungan harga diri dan orientasi kontrol secara bersama dengan 
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kepuasan kerja karena hubungan yang tidak signifikan antara orientasi kontrol 

dengan kepuasan kerja. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dipengaruhi 

harga diri adalah penyesuain sosial, kepuasan kerja, dan kecenderungan narsisme. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi harga diri adalah kebermaknaan hidup, inner 

voice, dan body esteem. 

Harga diri (Self esteem) dalam pembicaraan sehari-hari sering dikaitkan 

dengan situasi tersinggung atau penghargaan terhadap diri maupun orang lain yang 

dinilai melalui perilaku orang yang bersangkutan. Harga diri yang positif akan 

membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan  diri, rasa yakin akan kemampuan 

diri, rasa berguna, serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan didunia ini. Sedangkan 

seseorang dengan harga diri yang negatif cenderung untuk tidak berani mencari 

sesuatu yang baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah 

dikenal dengan baik, serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, 

cenderung tidak merasa yakin akan pemikiran-pemikiran serta perasaan yang 

dimilkinya, cenderung takut menghadapi respon dari orang lain, tidak mampu 

membina komunikasi yang baik, dan cenderung merasa hidupnya tidak bahagia 

(Tambunan, 2001).  

Kepuasan kebutuhan menimbulkan perasaan dan sikap percaya diri. Diri 

berharga, diri mampu, dan perasaan berguna dan penting didunia. Sebaliknya, 

frustasi karena kebutuhan harga diri tidak terpuaskan akan menimbulkan perasaan 

dan sikap inverior, canggung, lemah, pasif, tergantung, penakut, tidak mampu 

mengatasi tuntutan hidup, dan rendah diri dalam bergaul. Menurut Maslow, 

penghargaan dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri 

kepada diri sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemampuan 

dirinya sendiri, bukan dari ketenaran eksternal yang tidak dapat dikontrolnya, yang 

membuat tergantung pada orang lain. 

Penelitian ini menjadi menarik karena subyek yang menjadi penelitian 

adalah keluarga inti TKI di Desa Payaman Kabupaten Lamongan. Alasan 

menggunkan keluarga inti TKI dalam penelitian ini dikarenakan perilaku  konsumtif  

tinggi yang  dilakukan oleh keluarga inti TKI ketika mendapat kiriman uang dari 

keluarganya yang bekerja sebagai TKI. Selain itu perilaku kosumtif tersebut 
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dilakukan untuk mencari kesenangan semata dan memenuhi kebutuhan self 

esteemnya agar memperoleh kepuasan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “ apakah terdapat  hubungan antara self esteem dengan perilaku 

konsumtif pada kalangan keluarga inti TKI di  Desa Payaman Kabupaten Lamongan. 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara khusus terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian 

ini, antara lain memperoleh informasi tentang hubungan self  esteem dengan perilaku 

konsumtif  pada kalangan keluarga inti TKI di Desa Payaman Kabupaten Lamongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat disiplin ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu Psikologi Industri dan 

Organisasi, terutama dalam bidang perilaku konsumen (consumen behaviaor) 

mengenai hubungan antara self esteem dengan perilaku konsumtif pada kalangan 

keluarga inti TKI dengan memberikan hubungan empiris mengenai hubungan 

tersebut. 

2. Secara praktis, dengan hasil penelitian ini  dapat menjadi acuan bagi masyarakat 

khususnya pada kalangan keluarga inti  TKI dalam pembinaan pribadi yang sehat 

yang berhubungan dengan pembelian suatu produk untuk lebih mengutamakan 

keburtuhan yang menjadi prioritas  utama bukan berdasarkan keinginan atau 

gengsi semata, sehingga para  keluarga inti TKI tidak berperilaku konsumtif. 

 


