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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis yang akan 

dilakukan. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian, antara 

lain : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti, Judul Hasil Penelitian Hasil Relevansi 

1. Eva Melita Fitria 

(2015), Dampak Online 

shop di Instagram dalam 

Perubahan Gaya Hidup 

Konsumtif Perempuan 

Shopaholic di 

Samarinda, Universitas 

Mulawarman 

Dari penelian ini 

disimpulkan bahwa 

perempuan shopaholic di 

Samarinda yang telah 

aktif menggunakan 

Instagram menjadi 

semakin konsumtif dalam 

hal berbelanja online 

untuk memenuhi 

kebutuhan yang didasari 

karena keinginan untuk 

menjaga penampilan 

sebagai wujud dan 

identitas diri. 

Relevansi dari penelitian 

yang akan datang yaitu 

sama-sama akan meneliti 

tentang gaya hidup 

konsumtif yang dilakukan 

dalam kegiatan berbelanja di 

online shop. Perbedaan dari 

penelitian terdahulu yaitu 

penelitian dilakukan kepada 

perempuan yang telah aktif 

menggunakan Instagram. 

Sedangkan untuk penelitian 

yang akan datang peneliti 

meneliti perilaku konsumtif 
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pada mahasiswa yang 

berbelanja di Online Shop 

2. Anisa Qodaril Thohiroh 

(2015), Perilaku 

Konsumtif Melalui 

Online Shop Fashion 

pada Mahasiswi 

Fakultas Psikologi, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Dari hasil penelitian ini 

disimpulkan bahwa 

Mahasiswi Fakultas 

Psikologi Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta melakukan 

perilaku belanja secara 

berlebihan, melakukan 

belanja karena 

kesenangan, pembelian 

impulsive. Perilaku 

berbelanja yang 

dilakukan ini sudah 

menjadi gaya hidup, 

informasi rela menjual 

barang berharga seperti 

anting, kamera, 

handphone untuk 

membeli barang yang 

diinginkan dan subyek 

juga rela makan seadanya 

asal bisa membeli baju 

branded dengan model 

yang berbeda dari orang 

lain, serta merasa bangga 

memiliki banyak baju dan 

setiap pergi selalu 

memakai baju yang 

berbeda-beda tanpa ada 

orang lain yang memakai 

baju yang sama. 

Relevansi dari penelitian 

yang akan datang yaitu 

sama-sama akan meneliti 

tentang perilaku  konsumtif 

yang dilakukan dalam 

kegiatan berbelanja di online 

shop. 

Perbedaan dari penelitian 

terdahulu yaitu penelitian ini 

dilakukan kepada peneliti 

yang membeli produk untuk 

fashion di Online Shop. 

Sedangkan peneliti yang 

akan datang akan meneliti 

tentang perilaku konsumtif 

mahasiswa melalui belanja 

online shop saja. 

3. Desty Rahmayanti 

(2017), Online Shop dan 

Perilaku Konsumtif  

Mahasiswi Jurusan IPS 

Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

Online shop 

mempengaruhi perilaku 

konsumtif mahasiswi 

Jurusan IPS Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 6 

dari 10 partisipan yang 

diwawancarai memiliki 

kecenderungan 

berbelanja melebihi uang 

Relevansi dari penelitian 

yang akan datang yaitu 

sama-sama akan meneliti 

tentang online shop dan 

perilaku konsumtif. 

Perbedaan dari penelitian 

terdahulu yaitu hasil dari 

penelitiannya para partisipan 

rela berbelanja melebihi 

uang sakunya 50 persen. 

Sedangkan untuk peneliti 
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sakunya 50 persen atau 

lebih sehingga membuat 

partisipan kadangkala 

mengorbankan kebutuhan 

pokok misalnya saat 

dikampus tidak makan 

atau mengambil uang 

tabungan pribadi, 

sedangkan 40 persen 

lainnya memang 

menyukai berbelanja 

online shop tapi mereka 

tidak mengorbankan 

uangnya 50 persen untuk 

berbelanja di online shop. 

yang akan datang peneliti 

memiliki kriteria subyek 

penelitian yang 

menghabiskan uangnya lebih 

dari Rp 300.000 (tiga ratus 

ribu rupiah) dalam sebulan 

4.  Maria Peristiwati 

(2015). Hiperealitas 

Online Shop Dan 

Tindakan Konsumtif 

Melalui Jejaring Sosial 

Online (Studi Aktivitas 

Belanja Online 

Mahasiswi Melalui 

Facebook) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan Facebook 

dimanfaatkan untuk 

bisnis online seperti 

fashion. Online shop 

fashion ternyata 

mengubah hasil foto agar 

lebih menarik. Online 

shop juga membuat 

keterangan atau tag untuk 

menandai pengguna 

dijaringan 

pertemanannya. Tag 

merupakan bentuk 

hiperteks dan bersifat 

“clickable”, sehingga 

online shop dan 

jaringannya dapat saling 

terhubung. Foto yang 

ditampilkan juga 

merupakan salah satu 

hipermedia, sehingga 

banyak orang dapat 

mengakses. Kemudian 

online shop juga sering 

memberi caption pada 

foto dengan huruf 

menarik perhatian. Segala 

perubahan pada foto telah  

Relevansi dari penelitian 

yang akan datang yaitu 

sama-sama akan meneliti 

tentang online shop dan 

perilaku konsumtif 

mahasiswa. 

Perbedaan dari penelitian 

terdahulu yaitu hiperealitas 

online shop dan studi hanya 

melalui facebook. Sedangkan 

untuk peneliti yang akan 

datang peneliti melakukan 

studi di online shop tidak 

hanya facebook saja. 
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menghasilkan simulacra. 

Dari simulacra   

menghasilkan 

hiperealitas dan berperan 

dalam tindakan 

konsumtif. 

 

2.2 Perilaku Konsumtif 

Pola konsumsi masyarakat modern ditandai dengan bergesernya orientasi 

konsumsi yang semula ditunjukan bagi kebutuhan hidup, menjadi gaya hidup akan 

tetapi terdapat sistem budaya dan sistem pemaknaan sosial yang mampu mengarahkan 

pilihan individu atas suatu komoditas. (Baudrillard, 2011 : 74). Baginya hal tersebut 

tidak lepas dari munculnya kelas menengah pasca-Perang Dunia II secara masih akibat 

diterapkannya jkonsep ekonomi keynesian. Mendukung pernyataan T. Veblen, kelas 

menengah merupakan kelas penikmat yang dapat mengkonsumsi produk-produk 

kapitalis di pasaran. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari ekonomi keynesian 

di mana pelonggaran anggaran pemerintah pada sektor publik mnyebabkan masyarakat 

dapat menabung dan membeli berbagai produk konsumtif yang ditawarkan. 

Namun demikian , patut disayangkan, lambat-laun pola konsumsi masyarakat 

pun mengalami perubahan, konsumsi yang mereka lakukan tak lagi berorientasi pada 

kebutuhan hidup melainkan gaya hidup. Sebagai misal, kini seseorang akan lebih 

memilih produk bermerek ketimbang produk sejenis lain yang berdaya guna sama dan 

berharga lebih murah. Bagi Baudrillard, hal terkait menunjukkan betapa dewasa ini 

masyarakat lebih terpaku pada konsumsi simbol ketimbang kegunaan (Boudrillard, 

2009). 
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Situasi masyarakat kontemporer dibentuk oleh kenyataan bahwa manusia 

sekarang dikelilingi oleh faktor konsumsi. Pada kenyataannya manusia tidak akan 

pernah merasa terpuaskan atas kebutuhan-kebutuhannya (Baudrillard, 1998 : 32). 

Rasionalitas konsumsi dalam sistem masyarakat konsumen telah jauh berubah, karena 

saat ini masyarakat membeli barang bukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

(needs) namun lebih sebagai pemenuhan hasrat (desire) (Baudrillard dalam Nanang, 

2012 : 134). Masyarakat konsumsiya  akan membeli simbol-simbol yang melekat pada 

suatu objek, sehingga objek-objek konsumsi banyak yang terkikis nilai guna dan nilai 

tukarnya. Nilai simbolis kemudian menjadi sebuah komoditas. Untuk menjadi objek 

konsumsi, suatu objek harus menjadi tanda (sign), karena hanya dengan cara demikian, 

objek tersebut dapat dipersonalisasi dan dapat di konsumsi. 

Perilaku konsumtif adalah suatu dorongan dalam diri individu untuk melakukan 

konsumsi tiada batas, di mana lebih mementingkan faktor emosional dari pada faktor 

rasional atau lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Perilaku konsumtif 

ini terjadi karena seseorang tidak lagi membeli barang yang benar-benar dibutuhkan, 

tetapi semata-mata hanya untuk mencoba barang atau jasa yang sebenarnya tidak 

terlalu membutuhkan (Ancok, 1995: 60).  

Perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dibedakan menjadi dua 

macam yaitu baik secara rasional maupun tidak rasional. Perilaku konsumen dalam 

membeli suatu produk berdasarkan faktor rasional yaitu membeli suatu produk 

konsumen mempertimbangkan semua aspek hanya mengikuti keinginan, rasa bangga, 

dan status sosial (Suprapti, 2010:54). 
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Menurut Tambunan (2001:1) ada dua aspek mendasar tentang perilaku 

konsumtif: 

1) Adanya suatu keinginan mengkonsumsi secara berlebihan. Hal ini akan 

menimbulkan pemborosan dan bahkan inefisiensi biaya, apalagi bagi remaja 

yang belum mempunyai penghasilan sendiri 

a. Pemborosan 

Perilaku konsumtif yang memanfaatkan nilai uang lebih besar 

dari nilai produknya untuk barang dan jasa yang bukan menjadi 

kebutuhan pokok. Perilaku ini hanya berdasarkan pada keinginan 

untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang 

diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang 

maksimal 

b. Inefisiensi biaya 

Pola konusmsi seseorang terbentuk pada usia remaja yang 

biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka ikut-ikutan teman, tidak 

realistis dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya 

sehingga menimbulkan inefisiensi biaya. 

2) Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencapai kepuasan semata. 

Kebutuhan yang dipenuhi bukan merupakan kebutuhan yang utama melainkan 

kebutuhan yang dipenuhi hanya sekedar mengikuti arus mode, ingin mencoba 

produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial tanpa memperdulikan apakah 

memang dibutuhkan atau tidak. Padahal hal ini justru akan menimbulkan 

kecemasan. Rasa cemas disini timbul karena merasa harus tetap mengikuti 
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perkembangan dan tidak ingin dibilang ketinggalan. Tujuan mereka bergaya 

hidup konsumtif yaitu: 

a. Mengikuti mode 

Dikalangan remaja yang memiliki orangtua dengan kelas 

ekonomi yang cukup berada, terutama dikota-kota besar, mall sudah 

menjadi rumah kedua. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka 

juga dapat mengikuti mode yang sedang beredar. Padahal mode itu 

sendiri selalu berubah sehingga para remaja tidak pernah puas 

dengan apa yang dimilikinya. Contohnya saja dengan harga yang 

fantastis murahnya, alhasil muncullah perilaku konsumtif. 

b. Memperoleh pengakuan sosial 

Perilaku konsumtif pada remaja sebenarnya dapat dimengerti 

bila melihat usia remaja sebagai usia peralihan dalam mencari 

identitas diri. Remaja ingin diakui eksistensinya oleh lingkungan 

dengan berusaha menjadi bagian dari lingkungan itu. Kebutuhan 

untuk diterima dan menjadi sama dengan oranglain yang sebaya itu 

menyebabkan remaja berusaha untuk mengikuti berbagai atribut 

yang sedang in. 

2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Menurut Sumartono (2002:19) dalam buku Terperangkap dalam Iklan 

indikator perilaku konsumtif yaitu: 

1) Membeli produk karena iming-iming hadiah 

2) Membeli produk karena kemasannya menarik 
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3) Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi 

4) Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat dan 

kegunaannya) 

5) Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status 

6) Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

diinginkan 

7) Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi 

8) Mencoba lebih dari dua produk jenis (merek berbeda) 

Dari penjelasan di atas dapat membentuk keputusan dalam proses 

pembelian seseorang. Bahwa perilaku konsumtif seseorang terdapat 

indikatornya dalam melakukan kegiatan berbelanja dan mengakibatkan 

seseorang tersebut berperilaku konsumtif. 

Menurut Sugarda dalam JF Enggel (1995:45) faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumtif antara lain: 

a) Globalisasi informasi 

b) Menjamurnya media massa, khususnya televisi dengan segala atribut gaya 

hidup yang ditampilkan 

c) Perkembangan mode  

d) Menjamurnya mall, pasar swalayan, fast food, perangkat hiburan, ATM, 

kartu kredit, HP, note book, internet dsb 

e) Peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat 

f) Serta adanya nilai-nilai yang baru dan kebiasaan yang baru 



 

23 
 

1.3 Pengertian Kecanduan atau Addict  

Kecanduan berasal dari kata candu yang artinya sesuatu yang membuat 

seseorang ingin melakukannya secara terus menerus. Istilah kecanduan awalnya 

digunakan terutama mengacu pada penggunaan obat- obatan dan alkohol. Dalam 

beberapa tahun terakhir, istilah tersebut meluas sehingga orang secara umum menyebut 

kecanduan pada perilaku merokok, makan, berbelanja, permainan internet, dan lain-

lain. 

Menurut Sarafino kecanduan sebagai kondisi yang dihasilkan dengan 

mengkonsumsi zat alami atau zat sintesis yang berulang sehingga orang menjadi 

tergantung secara fisik atau secara psikologis. Ketergantungan psikologis berkembang 

melalui proses belajar dengan penggunaan yang berulang-ulang. Ketergantungan 

secara psikologis adalah keadaan individu yang merasa terdorong menggunakan 

sesuatu untuk mendapatkan efek menyenangkan yang dihasilkannya. Para pakar 

psikologi dan masyarakat sekarang ini memaksudkan kecanduan sebagai 

ketergantungan psikologis yang abnormal pada beberapa hal berikut ini misalnya judi, 

makanan, seks,pornografi, komputer, internet, kerja, olahraga, idola, TV atau video 

non-pornografi tertentu, obsesi spiritual, melukai diri, dan belanja (Santoso, 2013). 

Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan 

tidak mampu lepas dari keadaan itu, individu kurang mampu mengontrol dirinya 

sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu yang disenangi. Seseorang yang kecanduan 

merasa terhukum apabila tak memenuhi hasrat kebiasaannya. Berdasarkan uraian di 

atas maka kecanduan dapat di artikan sebagai suatu kondisi dimana individu merasakan 

ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi pada berbagai kesempatan yang ada 
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akibat kurangnya kontrol terhadap perilaku sehingga merasa terhukum apabila tidak 

memenuhi hasrat dan kebiasaannya. 

 

1.4 Faktor Penyebab Seseorang Kecanduan Belanja 

Belanja Sebagai sebuah gambaran bahwasannya seseorang memiliki perilaku 

konsumtif. Keinginan belanja seringkali mendorong seseorang untuk membeli barang 

yang sesungguhnya tidak dibutuhkan namun hanya keinginan untuk meniru orang lai 

atau lingkungan sekitarnya. Alasan seseorang memiliki gaya hidup berbelanja yaitu :  

1. Gaya hidup mewah  

Seseorang yang memiliki emosi yang diaplikasikan berupa kebutuhan yang 

tidak terpenuhi atau merasa kurang percaya diri dan tidak dapat berpikir positif 

tentang dirinya sendiri pastilah beranggapan bahwa belanja bisa membuat 

dirinya lebih baik.  

2. Pengaruh tren 

Saat ini banyak sekali seseorang yang mengikuti trend yang sedang marak 

di masyarakat. Kecenderungan untuk memiliki barang- barang baru merupakan 

ciri khas seseorang di masa kini. Kebanyakan seseorang membeli barang-

barang yang sedang booming bukan karena sebagai kebutuhan.  

3. Iklan 

Iklan mempengaruhi seseorang sehingga seseorang terbujuk untuk 

membelinya. Seperti iklan kartu kredit, diskon, dan produk- produk yang dapat 

di cicil pembayarannya dapat membuat konsumen tertarik dan tidak berpikir 

panjang akan dampaknya di masa yang akan datang. 
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4. Lingkungan 

Pergaulan Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian, identitas serta gaya hidup seseorang. Lingkungan pergaulan 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Memiliki teman yang hobi berbelanja dapat menimbulkan rasa ingin 

meniru dan memiliki apa yang dimiliki juga oleh teman. (Anugrahati, 2014). 

 

1.5 Ciri-Ciri Online Shop Addict (Kecanduan Belanja Online)  

Beberapa tanda yang dapat dilihat ataupun diamati apabila seseorang memiliki 

gejala kecanduan belanja atau tidak yaitu :  

1. Belanja membuat seseorang sangat bergairah tapi kemudian mendatangkan 

perasaan bersalah, gelisah, atau depresi. 

2. Seseorang merasa di desak untuk membeli esuatu yang tidak di butuhkan atau 

tidak dapat dimanfaatkannya. 

3. Banyak barang yang telah di beli namun tidak dipakai atau dimanfaatkan, 

bahkan lebel harga masih tergantung pada barang itu.  

4. Orang tersebut berbohong atau menyembunyikan belanjaannya.  

5. Belanja mengganggu pekerjaan atau merusak hubungannya dengan keluarga 

dan teman-teman (http://www.alodokter.com). 

 

1.6 Mahasiswa 

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun 

belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan 

http://www.alodokter.com/
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tinggi, yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas 

(Hartaji, 2009:5). 

Masa remaja dapat dilihat sebagai masa dimana individu dalam proses 

pertumbuhan telah mencapai kematangann. Sarwono (2011:50) menjelaskan bahwa 

usia 18-24 tahun merupakan usia pendidikan tinggi (Universitas) dan pengembara 

(travel) untuk mengembangkan faculty of will. Remaja (usia 12 hingga 21 tahun) 

merupakan masa perkembanngan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang 

mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. 

Pada masa ini, masa dimana mahasiswa setelah lulus jenjang menengah atas 

dan mereka memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu 

Perguruan Tinggi. Pada fase ini, mahasiswa dinilai memiliki nilai intelektualitas yang 

tinggi, memiliki kecerdasan dalam berpikir dan kerencaan dalam suatu tindakan. 

Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung 

melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi 

(Siswoyo, 2007:121) 

Tidak jarang pada masa ini, mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jejnjang 

Perguruan Tinggi biasanya rela mencari Perguruan Tinggi yang baik, yang mereka 

inginkan untuk menimba ilmu. Bahkan biasanya, mahasiswa memilih meninggalkan 

kampung halaman demi untuk mencari ilmu di kota lain.  

Menurut Kartono (dalam Ulfah, 2010) mahasiswa memiliki ciri-ciri, antara 

lain: 

1. Memiliki kemampuan dan juga kesempatan belajar di Perguruan Tinggi, 

sehingga dapat digolongkan dalam golongan intelegensia 
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2. Dengan memiliki kesempatan yang ada, mahasiswa diharapkan kelak bisa 

bertindak sebagai pemimpin yang mampu serta terampil, baik sebagai 

pemimpin masyarakat maupun dalam dunia kerja nantinya. 

3. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi daya penggerak yang dinamis bagi 

proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat 

4. Mahasiswa diharapkan mampu memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang 

berkualitas serta profesional. 

 

1.7 Online Shop 

Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, yakni toko dan online. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan 

permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). 

Sedangkan online yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam jaringan atau 

disingkat daring menurut wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke 

dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian 

secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat terjadinya 

aktivitas perdangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam 

hal ini jaringan internet (Yusuf dan Yusuf, 2012:1) 

Online shop merupakan sarana atau toko untuk menawarkan barang dan jasa 

lewat internet sehingga pengunjung online shop dapat melihat barang-barang di toko 

online (Loekamto, 2012). Cara penjualan di online shop biasanya penjual hanya 

memasang foto/video dari produk barang yang mereka jual. Disitu biasanya penjual 

memberikan keterangan mengenai barang tersebut. 
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Berbelanja adalah sebuah hal yang menyenangkan untuk semua orang, 

contohnya mahasiswa. Mahasiswa memiliki hasrat yang besar untuk berbelanja, karena 

pada usia mahasiswa adalah usia dimana mahasiswa mulai beranjak dewasa, mulai 

terlihat jati dirinya. Biasanya para mahasiswa berbelanja di suatu toko/mall. Bahkan 

terkadang ada mahasiswa yang memilih berbelanja di online shop, karena untuk 

menghemat energi, waktu. Tetapi dengan berbelanja di dunia maya (online shop) bukan 

berarti selalu aman, memuaskan. Bisa jadi terjadi hal-hal yang kita takutkan seperti 

penjual yang menipu, barang yang tidak sesuai gambar. Setiap orang memiliki 

alasannya masing-masing dalam berbelanja 

Saat ini aplikasi yang digunakan untuk media sosial seperti instagram, facebook 

menjadi trend dikalangan mahasiswa. Awal mula dari fungsi instagram dan facebook 

adalah untuk berbagai foto atau video pengalaman atau kegiatan yang dilakukan 

seseorang. Kini hal tersebut dimanfaatkan oleh para penjual online shop untuk 

mendapatkan keuntungan dengan menjual produk barang. 

Tetapi tidak hanya aplikasi media sosial saja yang digunakan oleh para penjual 

untuk mendapatkan keuntungan. Misalkan seperti aplikasi berrybenka, lazada, 

tokopedia. Aplikasi tersebut memiliki fitur untuk melakukan kegiatan transaksi jual 

beli barang melalui online. Begitu juga website, website juga menjadi wadah tempat 

para penjual dan pembeli melakukan kegiatan transaksi.  

Terkadang pembeli juga lebih memperhatikan aspek kemudahan mendapatkan 

barang dan metode pembayarannya. pembeli hanya perlu menghubungi retailer-nya, 

menunggu kiriman dari pos. Biasanya pengiriman dalam jumlah kecil, jauh lebih mahal 

dari pengiriman lebih besar, bahkan ada yang menawarkan pengiriman gratis pada 
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pesanan yang cukup besar. Konsumen juga dapat beralih antar pemasok dan vendor 

tanpa mengganggu proses belanja seperti belanja konvensional. Konsumen juga tidak 

perlu terganggu dengan adanya keributan suara orang belanja, kemacetan,  tempat 

parkir, pelayan yang tidak ramah, AC yang sangat dingin, bau menyengat, dan banyak 

lagi. 

Kegiatan jual beli melalui internet ini, tidak mengharuskan penjual memiliki 

lahan toko. Karena tanpa memiliki lahan toko pun, kegiatan jual beli ini masih bisa 

dilaksanakan. Hal ini tidak dipengaruhi kurangnya pembeli. Yang terpenting adalah 

adanya kepercayaan dari para pembeli yang hendak membeli barang atau jasa di toko 

tersebut. 

Ada berbagai faktor yang bisa menjadikan toko tersebut banyak diminati 

pembeli, seperti barang yang bagus dan tidak mengecewakan, barang yang sesuai 

display gambar / video, display gambar yang menarik, adanya testi dari pembeli 

sebelum-sebelumnya yang bisa memperkuat alasan mengapa toko tersebut bisa 

diminati para pembeli. Tetapi para pembeli harus juga tetap berhati-hati dalam 

membeli suatu barang di online shop, karena saat ini juga marak terjadi penipuan. 

Ketika uang sudah ditransfer oleh pembeli, tetapi barang tidak dikirim oleh penjual, 

atau barang tidak sesuai dengan display gambar. Hal inilah yang menjadikan faktor 

mengapa pembeli harus berhati-hati dan harus jeli berbelanja di online shop. 

Tetapi tidak semua online shop dapat dikatakan terpercaya (trusted) ataupun 

sebaliknya itu. Bagaimana pun halnya itu tergantung dari pembeli tersebut dalam 

memilih online shop yang benar-benar aman dan terpercaya. Karena bisa saja penjual 

yang licik, mengambil display gambar dari toko lain lalu ia mengcopy gambar tersebut 
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lalu ia menyebar gambar hasil dari copy online shop lain. Pembeli juga harus melihat 

dan membaca dengan jelas keterangan yang diberikan dari penjual. Biasanya penjual 

melakukan cara seperti ini: 

1. Penjual membagikan display gambar / video barang yang akan ia jual 

2. Di display gambar / video tersebut terdapat keterangan mengenai barang 

yang ia jual, misalnya apabila penjual menjual pakaian pasti ia akan 

menuliskan keterangan digambar tentang ukuran pakaian, bahan, harga, 

macam warna 

3. Kontak yang harus dihubungi apabila ada pembeli yang berminat membeli 

barang tersebut / dimana pembeli bisa memesan barang tersebut 

Penjual yang baik dan profesional dalam mempromosikan barang dan jasa yang 

ia jual, pasti akan mencantumkan keterangan sedetail mungkin di display gambar. 

Karena dengan adanya keterangan di display gambar bisa lebih memudahkan pembeli 

yang akan membeli dan membuat menarik daya minat dari pembeli. Tanpa harus 

pembeli bertanya-tanya / menghubungi penjual terlebih dahulu. Dengan adanya 

keterangan pada display gambar juga mempersingkat waktu transaksi jual beli. 

Biasanya situs toko online ini mempermudah pembeli dalam bertransaksi jual beli 

tanpa harus pembeli menanyakan dulu stok dari barang tersebut. Karena di display 

gambar tersebut muncul apakah barang tersebut masih ada atau sudah laku (sold out). 

Berbagai macam aplikasi situs toko online yang ada di Indonesia seperti 

Tokopedia, Buka lapak, Shopee, Olx. Berikut ini langkah – langkah dalam berbelanja 

di online shop melalui situs toko online : 
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1. Membuka situs toko online yang akan dibeli. Bisa melalui handphone atau 

laptop / pc 

2. Memilih kategori barang apa yang akan di beli. Biasanya situs toko online 

membeda-bedakan barang yang ia jual dan dimasukkan ke dalam masing-

masing kategori 

3. Misalnya pembeli akan membeli pakaian. Pembeli bisa memilih kategori 

pakaian, lalu pembeli bisa melihat display gambar yang telah disediakan 

4. Ketika pembeli berminat untuk memilih barang tersebut, pembeli bisa 

memilih gambar tersebut dan biasa nya muncul keterangan gambar dan 

harga barang tersebut 

5. Lalu ketika pembeli fix membeli barang tersebut, pembeli bisa mengeklik 

tombol beli 

6. Setelah itu muncul barang tersebut akan dikirim melalui jasa pengiriman 

apa dan biaya ongkos pengiriman dari penjual ke tempat tujuan pembeli 

7. Lalu muncul sistem bayar dari pembelian barang tersebut. Biasanya situs 

toko online ada yang menggunakan pembayaran melalui debit / kredit / 

sistem pembayaran ditempat atau COD (Cash On Delivery) ini untuk 

menghindari penipuan dari penjual. Tapi sistem COD ini tergantung dari 

online shop tersebut menyediakan sistem COD atau tidak.  

8. Setelah pembeli memilih sistem pembayaran yang akan ia lakukan, barang 

tersebut berarti sudah keep / dibooking oleh pembeli tersebut. 

9. Pembeli menunggu barang, dan barang tersebut akan dikirimkan oleh 

penjual melalui jasa pengiriman yang sudah pembeli pilih. 
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Berbagai macam juga aplikasi sosial media yang bisa digunakan untuk kegiatan 

jual beli yang ada di Indonesia seperti facebook, instagram, twitter, bbm, line. Sosial 

media seperti facebook, instagram, twitter selain untuk membagikan foto, video, status 

/ kegiatan yang telah dilakukan yang bisa di bagikan, manfaat lain dari sosial media 

juga bisa digunakan untuk mencari uang. Berikut ini langkah-langkah dalam berbelanja 

di online shop melalui aplikasi sosial media: 

1. Membuka aplikasi sosial media tersebut, lalu membuka profil toko online 

yang akan dibeli. Bisa melalui handphone atau laptop / pc 

2. Misalnya pembeli akan membeli melalui aplikasi instagram (tetapi 

sebelumnya pembeli harus sudah memiliki akun instagram). Pembeli cukup 

mengeklik tombol pencarian bisa dengan menggunakan hastag atau tanpa 

menggunakan hastag. 

3. Lalu setelah itu misalnya pembeli akan membeli pakaian, pembeli bisa 

mengeklik tombol pencarian “pakaian” lalu nanti akan muncul berbagai 

macam gambar dari toko-toko yang menjual pakaian 

4. Pembeli bisa memilih barang mana yang akan dibeli 

5. Setelah memilih, biasanya pembelian barang melalui sosial media seperti 

instagram ini apabila pembeli hendak membeli, untuk memastikan 

pembeliannya pembeli menghubungi owner / admin dari toko tersebut. 

Biasanya dicantumkan nomor yang akan dihubungi ketika akan memesan 

barang dilampirkan oleh penjual toko tersebut 
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6. Dan apabila sudah menghubungi admin / owner, lalu membicarakan 

masalah jasa pengiriman biaya ongkos kirim dan di transfer melalui bank 

apa 

7. Ketika pembeli sudah membayar barang tersebut, pembeli bisa menunggu 

barang akan dikirim ke alamat tujuan pembeli 

Beberapa perbedaan pembelian barang melalui online dan offline. 

2.7.1 Perbedaan Online Shop Resmi dan Tidak Resmi 

Tabel 2.2 Perbedaan Online Shop Resmi dan Tidak Resmi 

No. Keterangan 
Perbedaan  

Resmi Tidak resmi 

1. Jenis Bukalapak.com, 

Tokopedia.com, 

OLX.com, Shopee, 

Carousell, Kaskus, 

Lazada, Zalora 

Instagram, Line, 

Whatsapp, BBM, 

Facebook 

2. Tujuan Berjualan (Memasarkan 

Produk) untuk 

memperoleh keuntungan 

berupa uang 

Berjualan dan Sebagai alat 

komunikasi namun 

keuntungan hanya lebih 

kepuasan saja. 

 

3. Sistem Penjualan Sistem penjualan Online 

promosi dilakukan melalui 

email jika sudah memiliki 

akun marketplace, ataupun 

iklan pada sosial media. 

Sistem penjualan Online 

dan promosi dilakukan 

melalui endorse orang ke 

orang. 

4. Sistem Pembelian a. Lebih mudah karena 

kita sudah memiliki 

akun marketplace 

yang menambilkan 

data diri lengkap. 

b. Sistem pembelian 

tinggal “klik” tombol 

gambar keranjang 

karena otomatis sudah 

dikalkulasi dan  

keterangan 

jumlah/stock, warna 

a. Lebih rumit karena 

kita tidak memiliki 

akun khusus toko 

penjual. 

b. Sistem pembelian 

melalui perantara 

media sosial seperti 

chatting untuk 

menanyakan 

ketersediaan barang, 

warna dan format 

pembelian. 
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sudah ada keterangan 

langsung/tersedia. 

5. Sistem 

Pembayaran 

a. Sistem 

pembayarannya bisa 

melalui supermarket, 

ATM dan COD 

b. Konfirmasi selesai 

pembayaran melalui 

email ataupun SMS 

c. Jika melalui transfer 

maka akan diterima 

marketplace lalu 

marketplace akan 

dikirim ke penjual 

a. Sistem pembayaran 

bisa melalui ATM dan 

COD 

b. Konfirmasi selsai 

pembayaran dengan 

cara mengirim foto 

bukti transfer ke 

penjual 

c. Jika melalui transfer 

maka customer 

langsung mentransfer 

ke penjual 

6. Sistem Penilaian Costumer bisa 

memebrikan penilaian 

(rating) dengan cara 

memberi bintang jika 

barang sudah diterima 

sehingga bisa 

meningkatkan kualitas 

toko penjual karena bisa 

dilihat oleh pengunjung 

marketplace. 

Hanya sekedar testimonial 

sehingga penjual harus 

mengaploud bukti 

testimoni dari customer 

agar orang lain melihat 

serta untuk menunjukkan 

bahwa online shop 

tersebut trusted. 

 

2.7.2 Perbedaan Toko Online dan Toko Offline 

Tabel 2.3 Perbedaan Pembelian Barang Melalui Online Dan Offline. 

No. Keterangan Perbedaan  

 Online  Offline  

1. Cara membeli a. Melalui internet yang 

disambungkan lewat 

handphone/pc 

b. Barang yang dibeli 

dikirim melalui 

ekspedisi/ COD 

a. Datang ke toko/mall 

langsung 

b. Barang yang dibeli 

bisa dibawa pulang 

langsung oleh pembeli 

2. Cara bertransaksi Membayar melalui 

transfer/supermarket 

Membayar langsung ke 

toko 

3. Display barang Penjual mendisplay 

gambar/video barang 

melalui website/situs toko 

online tersebut 

Penjual mendisplay barang 

langsung/real 
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1.8 New Media (Internet) 

Definisi new media merujuk pada tekhnologi komputer yang menekankan 

bentuk dan konteks budaya yang mana teknologi yang digunakan, seperti dalam seni, 

film, perdaganganm sains dan diatas itu semua internet. Sementara digital media 

merupakan kecenderungan kepada kebebasan teknologi itu sendiri sbagai karateristik 

sebuah medium, atau merefleksikan teknologi digital (Dewdney and Ride, 2006: 8 & 

20). 

New media adalah media yang bisa meningkatkan interaksi sosial antara 

manusia. Contohnya media baru yang saat ini sedang populer adalah handphome atau 

smartphone. Pada era saat ini, handphone bukan lagi sebuah kebutuhan tapi lebih 

penting dan sangat diperlukan. Karena fungsi handphone saat ini tidak hanya 

digunakan untuk sms atau telepon, kini handphone juga bisa untuk mengakses internet. 

Fitur-fitur yang diberikan oleh handphone saat ini semakin bermacam-macam, 

seperti bisa mengakses internet, mendengarkan musik, mendengarkan radio, melihat 

film, browsing, chatting. Bahkan saat ini sudah jarang manusia menggunakan 

handphone untuk sms. Karena adanya fitur baru melalui jaringan internet, sms bukan 

lagi sebuah hal yang dibutuhkan oleh manusia. Mereka bisa menggunakan aplikasi 

chatting, seperti whatsapp, line, bbm.  

Karakter yang merupakan bentuk digital tentu memudahkan manusia untuk 

bertukar informasi  dan berbagai lainnya. Namun new media ini, juga memberikan 

dampak negatif, misalnya manusia dapat mengakses situs yang berbau porno dan 
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kekerasan dengan mudah memberikan efek ketagihan bagi penggunanya. Manfaat new 

media, dalam berbagai bidang yaitu: 

a. Bidang Pendidikan  

Dalam bidang ini, manfaat new media sangat besar dan berpengaruh 

untuk pelajar atau mahasiswa. Para pelajar bisa mengakses  materi yang 

diperlukan tanpa harus membeli buku, karena mereka bisa mendownload 

suatu buku digital 

b. Bidang Kesehatan 

Dalam bidang ini, masyarakat bisa mencari sesuatu bahan yang alami 

untuk menjaga kesehatan. Biasanya masyarakat mengakses website yang 

isinya resep obat tradisional. 

c. Bidang Pencarian Kerja 

Dalam bidang ini, new media sangat berperan untuk mereka yang ingin 

mencari lowongan pekerjaan tanpa harus membeli koran. Cukup dengan 

melihat website dari instansi tersebut. Biasanya perusahaan atau instansi 

memiliki website resmi untuk para pendaftar yang mendaftar melalui 

online. 

d. Bidang Jual Beli 

Bidang ini yang banyak diakses orang-orang, manfaatnya dapat 

dirasakan pembeli cukup melihat gambar / video barang, lalu melihat kode 

barang dan membuat pesan di website.  

e. Bidang Sosial 
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Bidang yang sekarang paling banyak diakses oleh orang-orang karena 

banyak sekali website yang bisa diakses masyarakat untuk kegiatan sosial, 

salah satunya facebook, twitter, myspace, yahoo.  

Internet sebagai new media pada prinsipnya dapat dimanfaatkan oleh siapapun 

dan untuk kepentingan apapun.  

2.5.1 Perilaku Generasi Internet 

Perkembangan lingkungan makro seperti tekhnologi, sosial, dan ekonomi 

berpengaruh terhadap generasi yang dilahirkan pada masa tersebut. Menurut 

Generational Theory perubahan lingkungan makro berpengaruh secara khusus 

terhadap pola-pola perilaku konsumsi dan budaya masyarakat. Kesamaan 

perilaku ini tidak terlepas dari pengaruh sosialisasi yang dialami agen seperti 

media massa, lingkungan masyarakat, teman sebaya, orang tua, dan keluarga 

karena dari proses tersebut mereka akan membentuk sikap dan ketrampilan 

sosial.  

Perkembangan tekhnologi internet melahirkan generasi yang memiliki 

perilaku berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi Y yang 

lahir di era internet dipandang melengkapi generasi sebelumnya, yakni baby 

boomers, dan generasi X. Generasi Y ini menurut Pountain dan Robbins (2000) 

berbeda dengan generasi X secara signifikan. Solomon (2013) menggunakan 

istilah generasi Y ini sebagai echo boomers atau millenials. Para ahli sepakat 

bahwa generasi ini dari sisi usia umumnya lahir pada akhir 1970-an hingga awal 

1990-an. 
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Tersedianya berbagai media informasi dalam kehidupan generasi Y 

memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku pencarian informasi 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Generasi Y mendapatkan banyak 

kemudahan dalam mendapatkan informasi. Berbagai tayangan informasi 

mengenai produk hadir di tengah-tengah kehidupannya, dan mereka tinggal 

memilih iklan barang atau jasa yang paling kuat.  

Menurut Herbig, et al (dalam Ferguson 2011) generasi Y lebih materialistik 

daripada generasi sebelumnya. Keinginan untuk hidup  enak dengan cara yang 

mudah merupakan fenomena umum yang banyak terjadi pada generasi ini. 

Dalam beberapa studi lain mengenai generasi yang lahir pada 1980 dan 1990 

an disimpulkan bahwa: 

1. cenderung beroerientasi pada hasil, bahkan ada indikasi pda generasi ini 

ingin berhasil dengan sedikit usaha dan pengorbanan 

2. cenderung mempertanyakan otoritas 

3. berpikir untuk sekarang, saat ini dan suka bersenang-senang 

4. menyukai kebebasan dan mengekspresikan diri 

5. cenderung banyak menuntut 

6. percaya diri dan optimis 

7. lebih suka berkomunikasi dengan teks dan jejaring sosial 

 

1.9 Landasan Teori 

2.9.1 Teori Konsumsi Baudrillard 
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Teori konsumsi Baudrillard mengatakan bahwa masyarakat konsumeris 

pada masa sekarang tidak didasarkan kepada kelasnya tetapi pada kemampuan 

konsumsinya. Siapapun bisa menjadi bagian dari kelompok apapun jika 

sanggup mengikuti pola konsumsi kelompok tersebut. Konsumsi menurut 

Baudrillard adalah tindakan sistematis dalam memanipulasi tanda, dan untuk 

menjadi objek konsumsi, objek harus mengandung atau bahkan menjadi tanda. 

Inti teori Baudrillard adalah memperdebatkan makna dengan realita, 

melihat realitas kontemporer kemudian merefleksikan masa depan dengan 

memberi peringatan dini tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang jika 

kecenderungan realitas kontemporer hari ini terus berlanjut. Menurut analisis 

Baudrillard, globalisasi telah menyebabkan masyarakat perkotaan menjadi satu 

model global yang berperilaku seragam. Keseragaman ini disebabkan karena 

pengaruh media yang berperan dalam menyebarkan tanda-tanda dalam setiap 

kehidupan. Hal tersebut berakibat pada pergeseran pola pikir dan logika 

konsumsi masyarakat. 

Menurut teori Baudrillard, kini logika konsumsi masyarakat bukan lagi 

berdasarkan use value atau exchange value melainkan hadir nilai baru yang 

disebut “symbolic value”. Maksudnya, orang tidak lagi mengkonsumsi objek 

berdasarkan nilai tukar atau nilai guna, melainkan karena nilai tanda / simbolis 

yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi. Hal ini disebabkan karena beberapa 

bagian dari tawaran iklan justru menafikan kebutuhan konsumen akan 

keunggulan produk, melainkan dengan menyerang rasa sombong tersembunyi 
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dalam diri manusia, produk ditawarkan sebagai simbol prestise & gaya hidup 

mewah yang menumbuhkan rasa bangga yang klise dalam diri pemakainya. 

Dari sinilah terjadi percampuran antara kenyataan dengan simulasi dan 

menciptakan hiperrealitas di tengah masyarakat, dimana yang nyata dan tidak 

nyata menjadi tidak jelas. Media secara perlahan membuat masyarakat jauh dari 

kenyataan, kemudian masyarakat secara tidak sadar akan terpengaruh oleh 

simulasi dan tanda (simulacra) yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. 

Periode simulasi adalah ketika terdapat hal yang nyata dan tidak nyata. Hal 

yang nyata diperlihatkan melalui model konseptual yang berhubungan dengan 

mitos, yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan. Segala sesuatu 

yang menarik perhatian masyarakat konsumen (seperti seni ataupun kebutuhan 

sekunder) ditayangkan media dalam bentuk dan model-model yang ideal. 

Baudrillard menyimpulkan bahwa keadaan yang terjadi dalam masyarakat 

konsumer terkait pada kondisi terkendali yang diatur oleh para pemilik modal. 

Sistem kendali yang digunakan adalah dengan kampanye besar-besaran 

menyangkut gaya hidup dan prestise. Pengkondisian masyarakat dunia dalam 

keadaan seperti ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memasarkan 

produk seluas-luasnya ke seluruh dunia, sehingga mereka mampu membuat 

banyak orang bekerja keras demi membeli barang-barang tak masuk akal, 

namun memberi prestige dan simbol status sosial yang memiliki makna 

tersendiri bagi kehidupan subjek yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan 

bentuk simulasi dari masyarakat konsumsi yang diartikan sebagai objek palsu. 

Dengan kata lain, kini masyarakat tanpa sadar telah menganut ideologi baru, 
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sebuah ideologi yang mengarahkan masyarakat untuk berlomba-lomba 

mengonsumsi kehampaan. 

2.9.2 Teori Masyarakat Konsumer dalam Pemikiran Postmodern 

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masyarakat 

Konsumer (Consumer Society) yang dikembangkan oleh Jean Baudrillard 

(1998). Pemilihan teori ini didasarkan pada perilaku konsumtif yang 

berorientasi pada hiper-realitas dari suatu materi (uang). Dimana oleh Jean 

Baudrillard (1998) menegaskan bahwa uang saat ini telah mampu berbicara 

lebih dan apapun itu adalah gambaran (image) serta hiper-relitas. Dimana 

pusaran pandangan Jean Baudrillard (1998) berada pada budaya global baik 

dari gaya hidup (life style), perkembangan fashion, maupun perkembangan 

masyarakat jejaring melalui media internet. Artinya bila dikaitkan dengan 

penelitian ini, maka Consumer Society akan digunakan untuk melihat seseorang 

ataupun kelompok dalam berperilaku konsumtif yang banyak dipengaruhi oleh 

budaya global. 

 

2.9.3 Sejarah Singkat dan Konsep Dasar Consumer Society 

Secara Historis Pawanti (2013) menelaskan bahwa Masyarakat Konsumeris 

ditandai oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx. 

Kapitalisme yang dikemukakan Marx adalah suatu cara produksi. Kapitalisme 

bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, dengan cara 

mengekploitasi para pekerja. Tahapan selanjutnya dalam merealisasikan 

keuntungan yakni dalam bentuk uang, hasil produksi yang dijual, dan 
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dipasarkan kepada masyarakat sebagai komoditas. Marx menjelaskan bahwa 

komoditas hanya memiliki dua aspek yakni use value dan exchange value. Nilai 

guna (use value) tidak lain merupakan kegunaan suatu objek dalam pemenuhan 

kebutuhan tertentu, sedangkan nilai tukar (exchange value) menekankan pada 

nilai tukar produk di pasar, atau objek yang bersangkutan (Lechte, 2001:352 

dalam Pawanti, 2013). 

Oleh karena itu, Marx menekankan pentingnya produksi dalam ekonomi. 

Namun, apa yang dinyatakan oleh Marx berbeda dengan Baudrillard. Dimana 

olehnya sebuah objek hanya memiliki use value dan exchange value, tetapi juga 

memiliki symbolic value dan sign value. Maksudnya adalah bahwa orang tidak 

lagi menginsumsi komoditas berdasarkan kegunaan dan nilai ukarnya, tetapi 

juga didasarkan pada nilai simbolik dan nilai tanda yang memiliki sifat abstrak. 

Baudrillard kemudian menyimpulkan bahwa konsumsilah yang menjadi 

inti dari ekonomi, bukan lagi produksi (Fadhilah, 2011:1 dalam Pawanti, 2013). 

Lebih lanjut Baudrillard memegang peranan penting dalam hidup manusia, 

konsumsi membuat manusia tidak mencari kebahagiaan, tidak berusaha 

mendapatkan persamaan, dan tidak adanya intensitas untuk melakukan 

hegemoni-manusia justru melakukan diferensiasi (perbedaan) yang menjadi 

acuan dalam gaya hidup dan nilai, bukan kebutuhan ekonomi (Lechte, 

2001:354 dalam Pawanti, 2013). 

Berdasarkan hal tersebut, hal inilah yang terjadi pada masyarakat saat ini 

(terlebih mahasiswa), masyarakat seperti ini disebut oleh Baudrillard sebagai 

masyarakat konsumeris. Berbagai fakta konsumeris inilah yang menjadi dasar 
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Baudrillard sebagai seorang filsuf postmodern yang mencoba menganalisis 

masyarakat konsumeris dalam relasinya dengan system tanda (sign value). 

Baudrillard menegaskan bahwa konsumsi terjadi saat ini telah menjadi 

konsumsi tanda. Tindakan konsumsi suatu komoditas dan jasa tidak lagi 

didasarkan pada kegunaannya, melainkan didasarkan pada keutamaan tanda 

dan symbol yang melekat pada suatu komoditas dan jasa tersebut. Atas dasar 

hal ini yang disebut sebagai konsumsi tanda oleh Baudrillard.  

Pada akhirnya masyarakat saat ini hanya mengonsumsi citra yang melekat 

pada komoditas (barang) tersebut dan bukan lagi pada fungsinya. Sehingga 

masyarakat sebagai konsumen tidak pernah merasa puas dan akan memicu 

terjadinya konsumsi secara berlebihan dan terus menerus, karena kehidupan 

sehari-hari setiap individu dapat terlihat dari kegiatan konsumsinya, barang dan 

jasa yang dibeli dan dipakai oleh setiap individu, yang juga didasarkan pada 

citraan-citraan yang diberikan dari produk tersebut (Murti, 2005:38 dalam 

Pawanti, 2013). Beberapa hal tersebut kemudian yang mendasarinya perubahan 

gaya hidup seseorang. 

Sehingga secara definitive, masyarakat konsumeris adalah masyarakat yang 

menciptakan nilai (value) yang berlimpah melalui barang-barang konsumeris, 

serta menjadikan konsumsi sebagai pusat aktivitas kehidupan (Piliang, 2003:17 

dalam Pawanti, 2013).  

2.9.4 Consumer Society pada Online Shop Sebagai Gaya Hidup 

Disadari atau tidak, dalam masyarakat saat ini juga terdapat suatu 

kecenderungan untuk menjadi masyarakat konsumeris. Hal demikian dapat 
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ditinjau dari gaya berpakaian, jenis telepon genggam yang dimiliki atau yang 

digunakan, serta mobil yang dikendarai, dianggap dapat merepresentasikan 

status sosial tertentu. terlebih apabila berbagai komoditas diperoleh melalui 

transaksi jual beli secara online juga dianggap sebagai representasi dari status 

sosial. 

Fenomena masyarakat konsumeris pada online shop terjadi karena adanya 

perubahan mendasar berkaitan dengan cara-cara orang mengekspresikan diri 

dalam gaya hidupnya. Gaya hidup mulai menjadi perhatian penting untuk setiap 

individu. Gaya hidup selanjutnya merupakan cara-cara terpola dalam 

menginvestasikan aspek tertentu kehidupan sehari-hari dengan social value 

atau simbolik. Tetapi ini juga berarti bahwa gaya hidup adalah cara bermain 

dengan identitas (Chaney, 1996:92 dalam Pawanti, 2013). 

Gaya hidup mencitrakan perbedaan seseorang pada status sosial tertentu. 

misalnya saja pilihan mobil, perhiasan, bacaan, rumah, makanan, pakaian, dan 

komoditas lainnya yang di konsumsi atau lebih jauh lagi pilihan-pilihan tepat 

berbelanja baik konvensional maupun virtual (online shop). Kesemua hal 

tersebut hakikatnya hanyalah symbol dari status sosial sebagaimana yang 

diungkapkan Baudrillard sebelumnya. Sebagai contoh, mengapa seseorang 

lebih memilih berbelanja pada online shop dibandingkan dengan perbelanjaan 

konvensional. Tentu reasoning dari hal tersebut tak jauh dari symbol status 

sosial tertentu yang hendak di capai. Berbagai alasan seseorang dalam 

menentukan pilihan-pilihan komoditas dan tempat perbelanjaan dapat 

dipengaruhi oleh iklan, brand dari suatu komoditas tersebut, adanya mode 
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(tren) yang sedang berlangsung di masyarakat dan adanya pengaruh dari tokoh 

atau selebriti. 

 


