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Beraneka ragamnya produk yang ada dipasaran akan mempengaruhi sikap seseorang terhadap 

pembelian dan pemakaian barang, maka pembelian dan pemakaian suatu produk pada saat ini 

bukan lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan (need), tetapi sering sekali pembelian dan 

pemakaian produk didorong oleh keinginan (want) yang sikapnya bisa ditunda. Gaya hidup yang 

demikian ini cenderung mengarahkan individu pada orientasi gaya hidup yang lebih memacu 

pada aspek materil atau dengan kata lain indvidu cenderung kearah gaya hidup konsumtif. Pola 

konsumsi ini terjadi pada hampir semua lapisan masyarakat, meskipun dengan kadar yang 

berdeda-beda termasuk pada keluarga pra sejatera. Dalam pengambilan kredit barang tersebut, 

mereka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 1. Untuk mendiskripsikan bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga pra sejahtera 

yang konsumtif. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumtifitas keluarga pra 

sejahtera.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan study kasus. Dan 

menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, 

menguraikan, serta mengambarkan keadaan sesuai dengan kenyataan yang ada. Metode 

pengumpulan data yang dipakai adalah observasi yang dilakukan secara langsung tanpa 

mengganggu aktivitas informan dan wawancara (interview) dilakukan dengan tanya jawab secara 

langsung dengan informan, untuk memperoleh kejelasan yang akurat mengenai pokok 

permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan 

sumber data, yang berupa data primer dan sekunder. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi sosial ekonomi keluarga pra sejahtera masih sangat meperihatinkan, disamping untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak mereka juga harus membayar 

angsuran untuk setiap barang yang mereka kredit pada tukang kredit keliling maupun pada deler 

sepeda motor.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif pada keluarga pra sejahtera ada 4 faktor 

Yaitu: 

a. Faktor Budaya 

b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok referensi dan keluarga. 

c. Faktor Pribadi, yang meliputi gaya hidup dan pekerjaan. 

d. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi dan persepsi.  

 


