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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

 Nampaknya era globalisasi jaman sekarang ini, mahasiswa semakin menuntut 

menjadi mangsa produsen. Sebutannya sebagai mahasiswa  membuat kebanggan 

tersendiri karena mereka merasa berkedudukan tinggi diatas jenjang pendidikan 

sebelumnya. Mereka tak mau dipandang hanya sebagai mahasiswa yang berkutat 

pada nilai - nilai akademis dan aktivis saja. Terjun sebagai mahasiswa membuat 

identitas sebelumnya yang ia sandang sebagai pelajar, kini telah berubah sebagai 

mahasiswa yang memiliki level diatas, berintelektual tinggi, menjadi kritis dan 

kreatif dalam membangun peradaban bangsa. 

 Menjadi Mahasiswa di tengah-tengah kehidupan modernisasi yang 

menghendaki kehidupan hedonisme dan serba instan menjadikan jebakan 

kepuasan sementara. Mereka masuk ke dalam arus budaya konsumtif yang kian 

lama meluas, yang paling utama, hal ini dikarenakan pengaruh lingkungan yang 

kurang mendukung sisi positif dari kebiasaan buruk yang tak patut untuk 

dicontoh. Perubahan ini tentunya membuat mahasiswa selalu berkeinginan dan 

ingin memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang lain, kebanyakan tingginya 

gengsi yang melekat pada diri mahasiswa tak terbendung dengan pola hidup 

yang dijalaninya, karena berkembangnya budaya konsumtif yang saat ini dapat 

di akses melalui berbagai media seperti internet, majalah, radio, televisi.  

Simbol sebagai mahasiswa dimata masyarakat dipandang lebih dari pada 

yang tidak meneruskan sebagai mahasiswa dengan alasan ekonomi. Di sisi lain, 

mahasiswa sekarang ini justru menjadi serakah akan dunia gemerlap yang 

bersuka ria untuk berfoya – foya. Padahal, jika dilihat dari cost bulananya saja, 

bagi standarisasi jatah yang didapat dari orang tuanya tidak mungkin cukup 

untuk berfoya-foya.  

Fenomena dari budaya hedonis mahasiswa saat ini menjamur dimana- mana, 

sering keluar malam untuk clubbing, sekedar bersantai di Cafe dan, terutama 

mereka tak mau kalah ketika melihat penampilan yang dipakai teman-temannnya 
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dirasa sesuai dengan mode saat ini. Penampilan yang memukau diimbangi 

dengan otak yang briliant, membuat nilai lebih pada diri mahasiswa menjadi 

eksentris. Mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut serasi dengan gaya 

mahasiswa saat ini. Namun, ketika penampilan dinomor satukan, area kampus 

menjadi tempat untuk pameran mode sebagai pengganti Mall. Banyak 

mahasiswa laki – laki maupun perempuan ke kampus dengan penampilan 

layaknya berkunjung ke Mall. Mereka tak menghiraukan segala peraturan yang 

ada, walaupun sebenarnya mereka juga tahu dan sadar akan keberadaan mereka 

saat itu.  

Ardhito (2008), menuturkan bahwa hasil surveinya menyebutkan bahwa 

jumlah belanja pulsa mahasiswa mencapai 7% dari total biaya hidup per bulan. 

Sedangkan untuk membeli buku, mahasiswa hanya mengeluarkan uang 3% dari 

total biaya hidup per bulan dan ternyata pengeluaran untuk membeli pulsa HP 

lebih besar dari pada untuk membeli buku. Selain pengeluaran untuk belanja 

pulsa dan buku, ada tiga komponen lain yang juga terbilang besar, yakni biaya 

makan dan minum 31%, biaya kos 17%, dan transportasi 10%. Hal ini 

berdasarkan dari tingkat rata-rata biaya hidup mahasiswa tingkat sarjana tahun 

ini Rp 1.278.350 per bulan, sementara untuk pascasarjana Rp 2.182.000 per 

bulan (http://www.vhrmedia.com).  

Banyaknya penawaran akan kebutuhan mahasiswa dirasa menjadi dasar akan 

terciptanya perbedaan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan kebutuhan 

yang tidak harus dipenuhi. Sekarang ini semua serba ada, serba cepat, praktis 

dan tak perlu repot, tinggal merogoh kocek saja agar semuanya bisa terpenuhi. 

Kebutuhan (need) sebanding dengan keinginan (want) yang dinilai berhasil 

membuat para mahasiswa selalu merasa ingin memiliki sesuatu yang berbeda 

dalam hal mengkonsumsi. Apalagi area Mall mudah dijangkau karena letaknya 

yang strategis dekat dengan kampus dan raja konsumen (mahasiswa) sebagai 

penghilang stres karena padatnya kuliah dan sebagai penghibur semata. 

Keinginan untuk menjadi artis, baik model rambut, apa yang dilakukan, yang 

dikenakan, yang dimakan dan lain sebagainya, keadaan ini, ditambah dan 

diperkuat lagi dengan iklan, dan film, yang terus membanjiri media, baik itu 
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media elektronik maupun cetak yang mengikat kita (para pengkonsumsi) setiap 

waktu sehingga memaksa akan keinginan untuk bergaya dalam konsumsi.  

 Menurut Wignyosukarto(2008), rata-rata setiap mahasiswa membelanjakan 

uang Rp 1,6 juta / bulan. Jumlah mahasiswa di DIY tahun lalu sekitar 240.000 

orang, dengan rincian 140.000 mahasiswa PTS dan 100.000 mahasiswa PTN. 

Jika setiap mahasiswa mengelurkan uang Rp 1,6 juta per bulan, berarti 

jumlahnya mencapai Rp 384 miliar per bulan, atau Rp 4,6 triliun per tahun. 

Ironisnya, untuk biaya pendidikan hanya seperempat bagian saja. Selebihnya 

untuk biaya hidup, seperti kos, makan, laundry, buku, dan sebagainya. Di satu 

sisi, besarnya pengeluaran mahasiswa ini bisa memberikan kontribusi positif 

bagi perekonomian DIY, terutama dalam bisnis makanan, minuman, pondokan, 

transportasi, komunikasi, teknologi informasi, rekreasi, bisnis retail, dan 

sebagainya. Tapi, di sisi lain, tren peningkatan biaya hidup mahasiswa serta 

minimnya alokasi dana untuk kepentingan dunia akademik. 

(http://www.detiknews.com). 

  Berdasarkan fenomena konsumtifisme dan hedonis dari mahasiswa jaman 

sekarang ini, dengan demikian perilakunya bisa dibilang sebagai perilaku 

Compulsive buying, yang artinya dimana gangguan perilaku yang menyebabkan 

seorang individu untuk terus melakukan pembelian tanpa konsekuensi keuangan, 

sosial, atau pun psikologis. Compulsive buying disini sering terjadi di 

department store dan diskon, toko-toko khusus, dan butik dari mail order, 

televisi, dan pedagang online, karena sasaran konsumennya adalah para 

mahasiswa. 

  Pada penelitian Dittmar, (2007) menjelaskan tentang Compulsive buying 

mulai muncul ketika orang membeli secara online. Untuk memperluas 

penelitiannya, maka dalam penelitiannya mengusulkan tentang adanya model 

faktor kerentanan, dimana dukungan dari nilai-nilai materialistis memprediksi 

individu yang ingin meningkatkan emosi dan identitas mereka ketika mereka 

membeli barang, yang pada gilirannya, hasil prediksi tersebut menyebutkan 

adanya kecenderungan menuju compulsive buying. Model ini diuji sehubungan 

dengan pembelian online, dengan survei awal (N = 110), menjelaskan bahwa 
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peningkatan kemosional dan identitas (di samping keprihatinan ekonomi dan 

efisiensi) sebagai bentuk yang berbeda dari dimensi membeli secara online. Dan 

hasil temuan yang di dapat, yakni dari survei utama (N = 126) memberikan 

dukungan awal yang baik untuk faktor yang diusulkan, hasilnya menunjukkan 

bahwa orang materialistis yang berusaha untuk meningkatkan emosi dan 

identitas ketika membeli barang secara online, melaporkan kecenderungan 

terkuat menjadi compulsive buying di Internet. Sedangkan implikasi untuk 

intervensi yang dibahas ialah karena tidak terkontrolnya membeli barang-barang 

yang berlebihan. 

  Frost (2008), mengemukakan sekitar 80% orang yang memiliki hoarding 

compulsive, yang dimaksud adalah seorang yang gila belanja yang mana secara 

terus menerus selalu mendapatkan barang baru. Ia juga mengungkapkan bahwa 

perilaku ini mempengaruhi sekitar 2 - 5% masyarakat. 

 Frost juga menuturkan biasanya orang yang suka menimbun barang ini percaya 

bahwa ada bagian hidupnya yang akan hilang jika barang-barang tersebut 

disingkirkan. Dan juga timbul rasa kehilangan yang besar atau melebihi rasa 

cemas dan sedih ketika membuang barang-barang tersebut. Perilaku ini 

seringkali terlihat bersamaan dengan ganguan mental lainnya. Karena itu sekitar 

25% orang yang suka menimbun barang secara kompulsif ini menderita 

gangguan mental dan sekitar 50% mengalami depresi klinis. 

(http://www.ligagame.com). 

  Keranjingan shopping dapat menjadi indikator timbulnya beragam persoalan 

mulai dari krisis finansial, konflik keluarga, stres, depresi hingga hilangnya 

kepercayaan diri. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan, saat ini banyak 

orang terjebak pada perilaku belanja kompulsif dan jumlahnya mungkin 

melebihi yang diperkirakan ( http://yuxie.wordpress.com). 

  Dittmar, (2005) menyatakan tentang hasil penelitiannya yang bertujuan untuk 

meningkatkan tentang pemahaman compulsive buying melalui diagnosa dari segi 

jenis kelamin, usia, dan dukungan dari nilai-nilai materialistis sebagai kunci 

prediktor dalam tiga kuesioner penelitiannya di Inggris, individu dengan sampel 

remaja, yang hasilnya lebih kepada kontrol itu sendiri dengan hasil (N ¼ 330), 
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sedangkan sampel dari konsumen panelis  perusahaan multinasional (N ¼ 250), 

dan sampel remaja dengan kisaran usia mulai 16-18 tahun sebesar (N ¼ 195). 

Hasil ini dikonfirmasi bahwa jenis kelamin sebelumnya telah didokumentasikan  

sebagai perbedaan, dan hasil tersebut menunjukkan bahwa orang yang usianya 

muda, lebih rentan untuk menjadi compulsive buying. Temuan utamanya adalah 

bahwa dukungan nilai materialistis muncul sebagai prediktor terkuat. Nilai 

materialistis disini disebutkan berasal dari  kepemilikan dan perolehan barang-

barang material dalam mencapai tujuan utama kehidupan seperti kebahagiaan, 

kepuasan dan kesuksesan yang berorientasi pada nilai yang tumbuh yakni  

mengejar harta dan materi untuk mendapatkan citra, status, dan kebahagiaan. 

Nilai materialistik pada individu yang compulsive buying, dan bahwa secara 

signifikan perbedaan jenis kelamin dan faktor usia yang telah diamati, dikatakan 

bahwa semakin banyak orang terlibat dalam perilaku tak terkontrol, membeli 

secara berlebihan barang-barang yang dapat menyebabkan tekanan psikologis 

dan efek serius pada kehidupan individu, dan hasil yang disimpulkan sangat 

berkorelasi antara perilaku compulsive buying dengan faktor jenis kelamin dan 

usia. 

   Faber juga menunjukkan hasil dari survei klinisnya yang menyatakan bahwa 

80% sampai 95% dari orang dengan Compulsive Buying adalah 

perempuan. Perbedaan jenis kelamin yang dilaporkan adalah kebanyakan 

perempuan, diakuinya bahwa mereka menikmati berbelanja, sedangkan laki-laki 

lebih kepada (collection), mereka hanya sekedar mengumpulkan. Laporan et Al 

Quran, menunjukkan bahwa hal ini bisa terjadi dalam survei, persentase yang 

hampir sama antara laki-laki dengan perempuan yang memenuhi kriteria untuk 

menjadi Compulsive Buying, yakni perbandingannya masing-masing 5,5% untuk 

laki-laki dan 6,0% untuk perempuan, (Black, 2007). 

Dittmar  menyimpulkan bahwa dari hasil surveinya pada populasi umum di 

Inggris, di mana 92% dari responden menganggap compulsive buying adalah 

perempuan, hal ini dikatakan bahwa perbedaan jenis kelamin merupakan 

kenyataan dan bukan merupakan artefak bagi orang yang kurang terwakili dalam 

sampel, (Black, 2007). 
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Dikemukakan oleh Cosmopolitan (2009, Agustus), terdapat bermacam-

macam jenis shopilimia, tergantung alasan berbelanja dan lebih disebut dengan 

emotional shopper, antara lain angry shoper, yaitu berbelanja ketika marah. Tipe 

premenstrual shopper, yakni gila belanja menjelang menstruasi dan menjadi 

uring – uringan bila hasrat membelinya tidak terpenuhi. Tipe comfort shopper, 

yaitu yang menyukai belanja di akhir pekan untuk menghibur diri setelah bekerja 

keras selama seminggu. 

    Benson (2010) mengklasifikasikan  penyebab ketika seorang individu yang 

menjadi compulsive buying. Secara psikologis, compulsive buyers mengalami 

masa kecil yang kurang bahagia, merasa ditolak, kurang diperhatikan, adanya 

waktu luang yang tidak dimanfaatkan dengan baik, kurang percaya diri, dan 

gencarnya promosi barang dan jasa melalui berbagai media yang saat ini sedang 

diminati melalui belanja online, dan tidak mendapatkan apa yang diinginkan. 

ketika dewasa, compulsive buyers ini mulai melepaskan ketegangan yang 

dialami ketika masih kecil. Namun, kebanyakan tidak bisa menghentikan 

kebiasaan ini,  sehingga prosesnya berulang dan membuat kecanduan yang 

dinamakan dengan compulsive buying. 

Salah satu indikator dari compulsive buying ialah dikarenakan kurangnya 

kontrol perilaku untuk sering menginginkan secara berulang–ulang dalam proses 

membeli, dan tidak terkontrolnya dorongan untuk membeli, lebih 

memprioritaskan keinginan (want) dari pada kebutuhan (need) yang diperlukan, 

(Magee, 1994). 

Dalam penelitian ini, seorang compulsive buyer adalah mereka yang memiliki 

dorongan untuk selalu melakukan kegiatan membeli secara berlebihan dan 

dilakukan secara berulang-ulang demi melepaskan kejenuhan, serta pelampiasan 

rasa cemas yang membebani seorang compulsive buyer. 

Dari berbagai alasan yang telah disebutkan, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa compulsive buying ini terjadi karena kurangnya atau lemahnya kontrol 

dalam membelanjakan sesuatu yang bersifat penting maupun tidak. Dalam 

penelitian ini, yang dimaksud dengan kontrol diri ialah kemampuan untuk 

mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan 
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kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku. Kontrol diri disini lebih menekankan bagaimana 

subyek (mahasiswa) ini bisa mengkontrol perilaku belanjanya yang berlebihan 

agar tidak disebut dengan individu yang compulsive buying.  

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti disini mendefinisikan kontrol 

perilaku yang memiliki komponen mengatur pelaksanaan (regulated 

administration) dan memodifikasi stimulus (stimulus modificability), dimana 

kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu untuk 

menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. Individu dengan 

kemampuan mengontrol diri baik akan mampu mengatur perilaku dengan 

menggunakan kemampuan dirinya dan bila tidak mampu individu akan 

menggunakan sumber eksternal. Selanjutnya ialahn kemampuan mengatur 

stimulus, yang merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan 

suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi.  Dalam hal ini, kontrol perilaku 

sebagai dasar dari perilaku compulsive buying yang menyukai kegiatan membeli 

secara berlebihan, sehingga kurangnya mengontrol dorongan membeli dan 

kurangnya kontrol untuk menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, yang 

mengakibatkan terjadinya compulsive buying, dan sebaliknya, ketika kontrol 

perilaku tersebut dapat diminimalisir maka compulsive buying bisa dikendalikan. 

  Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti mengungkapkan alasan untuk 

meneliti permasalahan ini, yakni dikarenakan peran mahasiswa yang berubah 

menjadi hedonis dan tidak lagi berpikir logis dalam mengambil suatu tindakan 

yang rasional, dan kurangnya kontrol diri dalam mengedepankan apa yang 

memang sangat dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. 

 

A. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

adakah hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan compulsive buying 

pada mahasiswa. 
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B. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari hubungan antara perilaku 

kontrol diri dengan kecenderungan mahasiswa yang memiliki perilaku 

compulsive buying. 

 

C. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan atau 

sumbangan pemikiran bagi: 

a.  Secara teoritis 

Untuk memberi wacana dan untuk dijadikan masukan sebagai 

pencegahan dan penanganan compulsive buying. 

b.  Secara praktis 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah agar 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswai 

Psikologi, mengenai kecenderungan perilaku compulsive buying yang  

berkaitan dengan kebutuhan akan kontrol dirinya, sehingga diharapkan 

dapat mencegah timbulnya atau mengurangi perilaku compulsive 

buying. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


