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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Pengertian Perilaku Konsumtif 

 

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan 

(sikap), tidak saja badan atau ucapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:671). 

Perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi  barang-barang 

yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan 

maksimal (Tambunan, 2001:1).James F. Engel (dalam Mangkunegara, 2005:3) 

mengemukakan bahwa perilaku konsumtif dapat didefinisikan sebagai tindakan-

tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Fromm (1995:23) menyatakan bahwa keinginan masyarakat dalam era kehidupan 

yang modern untuk mengkonsumsi sesuatu tampaknya telah kehilangan hubungan 

dengan kebutuhan yang sesungguhnya.Perilaku konsumtif seringkali dilakukan 

secara berlebihan sebagai usaha seseorang untuk memperoleh kesenangan, 

meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh hanya bersifat semu.Sedangkan 

Paraswati (Komunitas vol III (6), 1997:71) menyatakan bahwa perilaku konsumtif 

merupakan perbuatan secara sadar tanpa diikuti adanya perencanaan pembelian 

dan tidak adanya pertimbangan tingkat urgensinya atau mendasar tidaknya 
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pembelian tersebut sebagai pemenuhan keinginan semata yang didorong oleh 

interaksi sosial individu tersebut. 

Pendapat di atas berarti bahwa perilaku membeli yang berlebihan tidak lagi 

mencerminkan usaha manusia untuk memanfaatkan uang secara ekonomis namun 

perilaku konsumtif dijadikan sebagai suatu sarana untuk menghadirkan diri 

dengan cara yang kurang tepat. Perilaku tersebut menggambarkan sesuatu yang 

tidak rasional dan bersifat kompulsif sehingga secara ekonomis menimbulkan 

pemborosan dan inefisiensi biaya.Seseorang dalam mengkonsumsi suata barang 

atau jasa bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata-mata, tetapi juga 

keinginan untuk memuaskan kesenangan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial 

seseorang dalam kehidupannya.Keinginan tersebut seringkali mendorong 

seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis didalam kehidupannya yang ditunjukkan 

untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana 

terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan.Kegiatan  

mahasiswa yang sering dilakukan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa 

hasil observasi pada beberapa mahasiswa sosiologi angkatan 2009 yaitu: 

konsumsi makan , konsumsi pakaian, konsumsi jam tangan, konsumsi tas, 

konsumsi sepatu, konsumsi kendaraan, konsumsi kecantikan, konsumsi 

handphone. 
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B. Faktor-faktor Sosiologis yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Setiap orang dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa bukan lagi untuk 

memenuhi kebutuhan semata-mata, tetapi juga keinginan untuk memiliki sesuatu 

agar eksistensinya diakui lingkungan semakin besar.Agar eksistensinya diakui 

lingkungan seringkali mendorong seseorang untuk membeli barang yang 

sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi seseorang yang 

bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan semata tetapi juga keinginan untuk meniru 

orang lain, yaitu agar mereka tidak berbeda dengan anggota kelompoknya atau 

bahkan untuk menjaga gengsi agar tidak ketinggalan jaman.  

Kebutuhan itu berusaha untuk dipenuhinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada 

yang memenuhi kebutuhannya secara wajar dan ada juga yang berlebihan dalam 

pemenuhan kebutuhannya.Hal tersebut menyebabkan orang-orang untuk 

berperilaku konsumtif.Perilaku konsumtif tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor sosiologis, yaitu: faktor status sosial ekonomi orang tua dan faktor 

kelompok referensi. 

1. Status Sosial Ekonomi  

1.1. Pengertian Status Sosial Orang Tua 

Status sosial adalah Sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang 

menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar 

peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status sosial dapat terbentuk 

melalui beberapa hal diantaranya melalui peran individu tersebut, kehormatan, 

ketokohan dan popularitas. Status sosial akan terbentuk seiring dengan 

berjalannya waktu, dan hal itu akan dibarengi dengan perubahan kondisi sosial 

dalam masyarakat tersebut.  (Subasti:2010) 
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Status sosial menurut Narwoko dan Bagong Suyanto (2004:156) adalah tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam 

arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.  

Horton dan Chester L Hunt (1996:143) menyatakan status sosial adalah suatu 

posisi atau kedudukan dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak istimewa 

yang sepadan. 

Setiadi (2003:11), peran dan status sosial seseorang umumnya berpartisipasi 

dalam kelompok selama hidupnya-keluarga, klub, organisasi.Posisi seseorang 

dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. 

Dua jenis status menurut Narwoko dan Bagong Suyanto (2004:157) adalah yang 

bersifat objektif dan subjektif.Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status 

yang bersifat objektif dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. 

Sementara itu yang dimaksud status yang bersifat subjektif adalah status yang 

menunjukkan hasil dari penilaian orang lain, dimana sumber status yang 

berhubungan dengan penilaian orang lain tidak selamanya konsisten untuk 

seseorang. 

Soekanto (2009:210) menyatakan bahwa masyarakat pada umumnya 

mengembangkan tiga macam kedudukan yaitu sebagai berikut: 

1) Ascribed status yaitu status seseorang dalam masyarakat tanpa 

memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan yang 

diperoleh karena kelahiran. Kedudukan semacam ini biasanya terdapat 

pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial tertutup. 

 

2) Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan 

usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran 

atau keturunan, tapi berdasarkan prestasi atau kemampuan seseorang. 
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Kedudukan semacam ini hanya dimungkinkan pada masyarakat yang 

memiliki sistem pelapisan sosial terbuka.  

 

3) Assigned status adalah kedudukan yang lebih tinggi yang diberikan 

seseorang yang telah berjasa memperjuangkan sesuatu untuk masyarakat. 

Contohnya yaitu gelar pahlawan diberikan kepada orang yang telah 

berjuang demi kepentingan Negara.  

 

 

Adapun menurut Soekanto (2009:262-263) dalam mengukur status sosial 

seseorang di masyarakat, biasanya dipakai penggolongan- penggolongan tertentu 

yang berdasarkan : 

1) Ukuran kekayaan 

Ukuran kekayaan maupun kebendaan dapat digunakan sebagai ukuran 

penempatan status lapisan seseorang didalam masyarakat.Seseorang yang 

memiliki materi kekayaan atau kebendaan yang paling banyak mereka berada 

pada lapisan paling atas.Contohnya yaitu dapat dilihat dari bentuk rumah yang 

modern jenis pakaian yang dimiliki, pemilikan sarana komunikasi dan 

transportasi, serta kebiasaan mengkonsumsi barang-barang mewah. 

2) Ukuran kekuasaan 

Kedudukan, status atau jabatan seseorang akan berhubungan dengan wewenang 

dengan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan akan 

berada pada lapisan sosial yang lebih tinggi dari kelompoknya. Contohnya yaitu 

kepala kantor dengan pegawai bawahan pada suatu instansi. 

3) Ukuran kehormatan 

Orang-orang yang hidupnya disegani oleh anggota kelompoknya akan menempati 

lapisan sosial atas. Hal ini berarti bahwa ukuran kehormatan tidak berkaitan 

dengan ukuran kekayaan atau kekuasaan.Bentuk ini dapat dilihat pada kehidupan 

masyarakat tradisional.Masyarakat tradisional sangat hormat kepada seseorang 

yang memiliki jasa-jasa dan perilaku yang dapat diteladani oleh 

masyarakat.Contohnya yaitu pemimin agama, pemimpin adat, atau kepala suku. 

 

4) Ukuran ilmu pengetahuan1 

 

Pelapisan sosial dapat diwujudkan dalam perbedaan penguasaan ilmu 

pengetahuan. Mereka yang menguasai ilmu pengetahuan akan menempati posisi 

yang paling tinggi dalam sistem pelapisan masyarakat. Contohnya yaitu gelar-

gelar akademik kesarjanaan (dokter, akuntan, doctor, dan professor). 
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5) Ukuran ketokohan 

Ketokohan adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan dibidangnya, atau 

seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek 

kehidupan tertentu dalam masyarakat.Seseorang tersebut berasal dan dibesarkan 

dalam lingkungan masyarakat tertentu. 

6) Ukuran Popularitas 

Popularitas diartikan terkenal ,dikenal oleh masyarakat luas atas perilakunya atau 

aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Popularitas  seseorang juga 

diakibatkan oleh perilakunya atau kualitas produknya,kinerjanya  

intelektualnya,kekuatan fisiknya atau integritas moralnya.Tingkat popularitas 

dalam status sosial  dapat diukur  dengan memperhatikan unsur pengetahuan,sikap 

dan dukungan yang dimiliki oleh kahalayak individu tersebut. 

 

Ukuran-ukuran seperti kekuasaan, kekayaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, 

ketokohan serta popularitas tersebut menjadi simbol penghargaan dari masyarakat 

kepada individu bersangkutan yang mempunyai kriteria berdasarkan ukuran-

ukuran tersebut. Jika seseorang mempunyai kriteria ukuran tersebut maka dirinya 

akan mendapatkan kelas sosial yang lebih tinggi yang diakui oleh masyarakat.  

Dalam penelitian ini status sosial orangtua dapat dilihat dari kehormatan, 

ketokohan, serta popularitas orang tua mahasiswa.Sehingga,perilaku konsumtif 

mahasiswaakan melekat kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor status 

sosial tersebut. 

 

1.2 Pengertian Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat penggolongan dalam berbagai kategori 

dari lapisan atas sampai yang paling bawah terutama dalam hal ini adalah 

penggolongan status sosial ekonomi.Ada beberapa pendapat tentang status sosial 

ekonomi, dikatakan bahwa kriteria status sosial ekonomi adalah untuk 

membedakan berbagai golongan sosial seperti jumlah anak, jabatan, jumlah 
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pendapatan, tingkat pendidikan, jenis kegiatan, organisasi seseorang (Nasution, 

1988:31). 

Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat 

pasti mempunyai sesuatu yang dihargai itu akan menjadi bibit yang dapat 

menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang 

dihargai dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda yang bernilai 

ekonomis, berupa kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan keturunan dari keluarga 

terhorrmat. Menurut Pitirim Sorokin dalam Narwoko dan Bagong Suyanto 

(2004:156) ukuran status seseorang dapat dilihat dari: jabatan atau pekerjaan; 

pendidikan dan luasnya ilmu pengetahuan; kekayaan; politis; keturunan; dan 

Agama. 

Menurut Kreck, dkk (1962:313) ada tiga cara untuk menentukan status sosial 

ekonomi seseorang antara lain: 

1) The Objective Method, yaitu suatu metode untuk mengenal ciri-ciri 

obyektif yang secara langsung membedakan pola-pola tingkah laku sosial 

yang berbeda. Ciri yang digunakan adalah besarnya penghasilan, 

pendidikan dan jenis pekerjaan. 

2) The Subjective method, yaitu suatu status sosial ekonomi seseorang 

ditentukan berdasarkan pada bagaimana anggapan suatu masyarakat dalam 

memandang diri mereka sendiri tentang hirarki statusnya. 

3) The reputational method, metode ini dalam menentukan status sosial 

ekonomi seseorang didasarkan pada bagaimana anggapan masyarakat 

dalam menempatkan seseorang dengan orang lain. 
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Menurut Horton dan Hunt (1964:269) status sosial ekonomi dikatakan sebagai 

keadaan dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan adalah untuk 

menggolongkan seseorang dalam kelas-kelas sosial. 

Menurut Polak (1971:154), status sosial ekonomi adalah kedudukan sosial 

seseorang dalam kelompok serta dalam masyarakat. Aspek-aspek dinamis dari 

status sosial adalah peranan sosial yang diharapkan dari individu yang menduduki 

posisi tertentu dalam masyarakat termasuk dalam status sosial. 

Menurut Davis dalam Estiningtyas (1977:44) mengatakan bahwa status sosial 

ekonomi adalah kedudukan orang tua dalam keluarga dilingkungan 

masyarakatdimana keluarga tersebut tinggal, dilihat dari jabatan, gelar pekerjaan 

dan taraf perekonomian. Status merupakan  kedudukan seseorang yang dapat 

ditinjau dari individunya dimana status merupakan obyektif yangmemberi hak dan 

kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tersebut.  

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk menentukan status sosial seseorang dapat berupa pekerjaan (jabatan), 

keadaan ekonomi, tingkat pendidikan. 

Menurut Cohen (1983:243) status sosial atau kelas sosial diartikan sebagai suatu 

unit masyarakat yang berbeda-beda dari masyarakat lain dalam hal nilai, prestise, 

kegiatan, kekayaan, dan milik-milik pribadinya serta etiket pergaulannya. Status 

sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelas sosial apabila 

orang tersebut memiliki tingkat pendapatan tertentu, pekerjaan dan kekayaan 

meskipun tanpa melihat apakah orang tersebut berpendidikan atau tidak. 
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penggolongan status sosial ekonomi orang tua secara garis besarnya ada tiga 

indikator pokok, yaitu pendapatan, pendidikan dan pekerjaan atau jabatan mereka 

tinggal, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Keadaan Ekonomi Orang Tua.  

Penghasilan seseorang mempunyai hubungan dengan status sosial 

ekonomi seperti tempat tinggal, sarana angkutan, saran 

komunikasi.Penghasilan atau kekayaan seseorang sangat berhubungan 

dengan pendidikan, pekerjaan seseorang, demikian pula dengan besarnya 

keluarga yang menjadi tanggungannya. 

2) Pendidikan Orang Tua. 

Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih 

baik dalam masyarakat.Makin tinggi pendidikan yang diperoleh makin 

besar harapan untuk mencapai tingkat sosial ekonomi yang lebih 

tinggi.Pendidikan sebagai kesempatan untuk beralih golongan yang satu 

ke golongan yang lebih tinggi, dikarenakan di Indonesia pendidikan masih 

dipandang memiliki golongan sosial ekonomi atas. 

3) Pekerjaan Orang Tua.  

Pekerjaan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam 

kehidupan seseorang.Pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menentukan 

status sosial ekonomi seseorang. 

Dalam penelitian ini status sosial ekonomi orangtua dapat dilihat dari tingkat 

pendidikan dan pendapatan orang tua mahasiswa.Sehingga,perilaku konsumtif 

mahasiswaakan melekat kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor status 
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sosial ekonomi tersebut.Jadi dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi 

orang tua yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa dalam penelitian ini 

dapat dilihat dari ketokohan, kehormatan, popularitas, tingkat pendidikan, dan 

pendapatan. 

 

2. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi (Reference group)menurut Soekanto (2009:125) adalah 

kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok) 

untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi, seseorang itu telah menyetujui 

norma-norma nya, sikap-sikapnya dan tujuan dari kelompok tersebut, artinya 

bahwa dia senang kepada kerangka norma-norma sikap-sikap, dan tujuan yang 

dimiliki oleh kelompok (Narwoko dan Bagong,2004:30). 

Stanton dan Lamarto (1994:190) mengatakan kelompok referensi sebagai 

kelompok orang yang mempengaruhi perilaku, nilai, dan sikap, seseorang. 

Engel dkk(2002:166-167) mendefinisikan kelas referensi yaitu sebagai orang atau 

kelompok yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu. Kelompok 

referensi memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi perspektif 

penentu mengenai bagaimana seseorang berpikiran dan berperilaku. 

Dari beberapa pengertian kelompok referensi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kelompok referensi merupakan.Sekumpulan orang yang menjadi acuan seseorang 

dalam berperilaku.Perilaku dalam penelitian ini adalah perilaku konsumsi 

seseorang. 
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Tiga pengaruh kelompok referensi menurut Engel dkk (2002:170-175) adalah : 

1) Pengaruh norma adalah pengaruh kelompok referensi terhadap seseorang 

melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti norma 

diekspresikan melalui tekanan untuk tunduk pada norma kelompok oleh 

karena itu lazim untuk mengacu pada pengaruh norma.  

 

2) Pengaruh ekspresi nilai mempengaruhi seseorang melalui fungsinya 

sebagai pembawa ekspresi nilai dan mempengaruhi konsep pribadi 

seseorang dengan menyamakan diri dengan kelompok referensi yang 

mencerminkan makna yang diinginkan seseorang mendapatkan sebagian 

makna tersebut untuk pengembangan pribadinya.  

 

3) Pengaruh informasi adalah mempengaruhi pilihan produk atau merk dari 

seseorang karena kelompok referensi tersebut sangat dipercaya sarannya 

karena ia memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. 

Jenis-jenis kelompok referensi menurut Setiadi (2003: 190-191) terdiri dari: 

1) Kelompok formal adalah kelompok yang anggotanya saling berinteraksi 

menurut struktur yang baku, kelompok ini ditandai dengan adanya 

pembagian kekuasaan dan wewenang dan tujuan kelompok yang sangat 

spesifik. Contohnya adalah gereja, mahasiswa, badan perusahaan dan 

organisasi pelayanan komunitas. 

2) Kelompok informal adalah kelompok yang anggota-anggotanya 

mempunyai tujuan pengalaman, kesukaan dan kegiatan yang sama. Dalam 

kelompok informal tidak ada struktur maupun pembagian wewenang dan 

kekuasaan yang baku. Kelompok ini biasanya terbentuk karena hubungan 

sosial, misalnya bermain badminton, kelompok senam kebugaran, 

kelompok arisan, kelompok rukun tetangga. 

3) Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan 

untuk mengikuti norma, nilai, atau prilaku dan orang lain yang dijadikan 

kelompok acuannya. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi 

anggota dalam kelompok referensinya. Atau antar anggota kelompok 

aspirasi tidak harus terikat atau saling berkomunikasi. Anak-anak muda 

senang meniru cara berpakaian para selebriti dan gaya amerika. 

4) Kelompok disasosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha 

untuk menghindari dari kelompok referensi. Contohnya para anggota 

partai keadilan selalu menunjukkan ketertiban dalam berdemontrasi yang 

sangat berbeda dengan kelompok lainnya. 

5) Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang besar dan bersifat tidak 

pribadi, berdasarkan atas kesukaan dan kegiatan yang sama hubungan 

kerap kali berlangsung dan sikap berorientasi pada tujuan. Contoh dari 

kelompok sekunder adalah assosiasi professional, serikat pekerja dan 

organisasi komunitas. 
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6) Kelompok primer adalah kelompok sosial dimana hubungan antar 

anggotanya bersifat pribadi dan berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama. Anggota kelompok-kelompok itu terikat oleh kesetiaan yang kuat, 

dan biasanya mereka melakukan kegiatan bersama, menghabiskan waktu 

bersama, dan merasa bahwa mereka saling mengenal satu sama lain 

dengan baik. 

 

 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang.Dalam penelitian ini kelompok referensi yang berpengaruh dalam 

perilaku konsumtif mahasiswa yaitu kelompok primer (keluarga), kelompok 

informal (teman sebaya), Kelompok aspirasi (tokoh idola). 

Konsumsi seseorang secara umum sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi 

mereka pada tiga cara menurut Setiadi (2003:11) yaitu : 

1) Kelompok referensi memperlihatkan pada seseorang perilaku dan gaya 

hidup baru;  

2) Mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri seseorang karena 

orang tersebut umumnya ingin “menyesuaikan diri”; 

3) Mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat 

mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. 

 

Dari berbagai macam pendapat dan berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat 

disimpulkanbahwa perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor kelompok 

referensi adalah pengaruh yang dibawa oleh keluarga, teman sebaya dan tokoh 

idola. Perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor kelompok referensi 

dikarenakan kelompok referensi tersebut memperlihatkan perilaku dan gaya hidup 

baru atau pola hidup dalam konsumsi. 
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C. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Kelompok 

Referensi dengan Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

1. Hubungan Antara Status Sosial EkonomiOrang Tua dengan Perilaku 

Konsumtif Mahasiswa 

Fromm (1995:23) menyatakan bahwa keinginan masyarakat dalam era kehidupan 

yang modern untuk mengkonsumsi sesuatu tampaknya telah kehilangan hubungan 

dengan kebutuhan yang sesungguhnya.Perilaku konsumtif seringkali dilakukan 

secara berlebihan sebagai usaha seseorang untuk memperoleh kesenangan, 

meskipun sebenarnya kebahagiaan yang diperoleh hanya bersifat semu. Dalam 

setiap perilaku konsumtif tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranya adalah status sosial ekonomi. 

Dalam penelitian ini status sosial ekonomi yang dimaksud adalah status sosial 

ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya.Mahasiswa yang memiliki orangtua 

yang status sosial ekonominya tinggi belum tentu dirinya merasa sebagai orang 

yang memiliki status sosial ekonomi tinggi.Sebaliknya ada mahasiswa yang 

memiliki orang tua yang berstatus sosial sedang, tetapi merasa seperti orang kaya, 

oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumtif 

mahasiswa yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua. 

Pada kenyataannya saat ini orang-orang yang mempunyai perilaku konsumsi 

tinggi adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan tinggi, karena untuk 

mengkonsumsi suatu barang menghabiskan uang yang tidak sedikit. Selain pada 

penghasilan yang tinggi perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh adanya tingkat 

pendidikan seseorang sehingga bisa terlihat jelas cara seseorang dalam 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa ada pembedaan-pembedaan untuk 

menunjukkan bahwa seseorang tersebut mempunyai taraf hidup yang lebih baik. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat pendapat  Arikunto (1989 :92) yang menyatakan 

tingkat pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan 

manusia dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. 

Dengan adanya hal tersebut maka kemungkinan besar mahasiswa yang 

mempunyai orang tua dengan penghasilan dan pendidikan tinggi maka perilaku 

konsumtifnya juga akan meningkat. Tidak hanya pada penghasilan dan 

pendidikan yang tinggi, status sosial ekonomi orang tua yang dilihat dari penilaian 

orang yang menganggap seseorang tersebut terpandang , terkenal serta kedudukan 

nya di dalam suatu lingkungan, juga menentukan perilakunya dalam 

mengkonsumsi suatu barang atau jasa karena untuk menunjukkan prestise dalam 

pergaulannya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Cohen (1983:243) status sosial 

atau kelas sosial adalalah sebagai suatu unit masyarakat yang berbeda-beda dari 

masyarakat lain dalam hal nilai, prestise, kegiatan, kekayaan, dan milik-milik 

pribadinya serta etiket pergaulannya. 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, status 

sosial ekonomi orang tua sangat berperan dalam menentukan perilaku konsumsi 

mahasiswa. Jadi semakin tingginya status sosial ekonomi orang tua maka perilaku 

konsumsi mahasiswa juga meningkat atau konsumtif 

2. Hubungan Antara Kelompok Referensi Dengan Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa. 

Kelompok referensi (Reference group) menurut Soekanto (2009:125) adalah 

kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok) 

untuk membentuk pribadi dan perilakunya.Jadi, seseorang itu telah menyetujui 

norma-normanya, sikap-sikapnya dan tujuan dari kelompok tersebut, artinya 
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bahwa dia senang kepada kerangka norma-norma, sikap-sikap, dan tujuan yang 

dimiliki oleh kelompok. Di dalam penelitian ini yang menjadi kelompok referensi 

bagi mahasiswa adalah keluarga, teman sebaya, karena kelompok acuan tersebut 

berada dalam lingkungan kehidupannya. 

Lingkungan (keluarga dan teman sebaya) berperan penting dalam pembentukan 

pribadi seseorang, karena dalam pergaulan sehari-hari seseorang akan selalu 

menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkunganya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Luckman (dalam Dwi, 2009:6) menyatakan bahwa realitas 

kehidupan sehari-hari adalah realitas yang dibangun oleh pribadi dengan orang-

orang di sekeliling dalam lingkungannya. Selain kelompok referensi yang ada 

dalam lingkungan kehidupannya seperti keluarga dan teman sebaya, pada 

kehidupan mahasiswa sekarang ini banyak yang mempunyai acuan terhadap tokoh 

idola. Hal ini disebabkan oleh banyak nya iklan-iklan tentang barang atau jasa 

yang dipromosikan melalui artis atau model (tokoh idola) sehingga apabila barang 

atau jasa yang dirasa oleh seseorang tersebut nyaman atau sesuai maka iya akan 

mencotohnya. 

Kecenderungan mahasiswa untuk selalu meniru atau mencontoh perilakunya 

dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari celaan maupun 

keterasingan sehingga dapat menyebabkan perilaku konsumsi mahasiswa 

meningkat (konsumtif).berdasarkan pada pernyataan di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa, seseorang yang mempunyai kelompok acuan atau referensi 

perilaku konsumsinya juga meningkat (konsumtif) karena seseorang tersebut 

selalu menyesuaikan dan mengikuti kelompok acuannya tersebut dalam 

kehidupannya. 
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D. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

1. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu orang tua yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi maka semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, selain itu 

apabila seseorang yang orangtua nya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan 

yang tinggi maka akan menyebabkan perilaku konsumsi seorang mahasiswa 

menjadi lebih tinggi atau berperilaku konsumtif. Tidak hanya itu, mahasiswa yang 

mempunyai orang tua dengan kehormatan, ketokohan dan popularitas akan 

mempengaruhi perilaku konsumsinya. Hal ini merupakan bagian dari status sosial 

ekonomi orang tua mahasiswa yang mempengaruhi perilaku konsumtif 

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa yaitu kelompok 

referensi. Kelompok referensi adalah sekolompok orang yang menjadi acuan 

seorang mahasiswa dalam berperilaku konsumsi. Kelompok refrensi terdiri dari 

keluarga, teman sebaya, dan tokoh idola. Perilaku konsumsi yang dipengaruhi 

oleh faktor kelompok referensi dikarenakan kelompok referensi tersebut 

memperlihatkan perilaku dan gaya hidup baru atau pola hidup dalam konsumsi. 
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Bagan Kerangka Pikir 
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2. Hipotesis 

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa 

ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Sebagai hasil 

deduksi dari teori atau proposisi, hipotesa lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih 

siap untuk diuji secara empiris. Singarimbun dan effendi (1987:43) 

Dalam Sutrisno Hadi (1991:63) mengemukakan bahwa hipotesis adalah dugaan 

yang mungkin benar atau salah, atau palsu dan diterima jika fakta-fakta 

membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat 

tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumplkan. 

Suatu hipotesa selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan 

antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitin ini menggunakan hipotesis nol 

(Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).  

(Variabel X1) 

Status Sosial Ekonomi Orang  Tua 

(Variabel X2) 

Kelompok Referensi 

(Variabel Y) 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa 
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Dimana jika hipotesis alternatif (Ha) diterima maka, hopotesis nol (Ho) ditolak. 

Begitu juga sebaliknya, jika hipotesis nol (Ho) diterima maka, hopotesis alternatif 

(Ha) ditolak. 

Ha:  Ada hubungan antarastatus sosial ekonomi orang tua 

denganperilaku konsumtif mahasiswa 

Ho: Tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

perilaku konsumtif mahasiswa 

Ha:  Ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

kelompok referensi 

Ho: tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan 

kelompok referensi 

Ha:  Ada hubungan antara kelompok referensi dengan perilaku 

konsumtif mahasiswa 

Ho:  Tidak ada hubungan antara kelompok referensi dengan perilaku 

konsumtif mahasiswa 

Ha: Ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan 

kelompok referensi dengan perilaku konsumtif mahasiswa 

Ho: Tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan 

kelompok referensi dengan perilaku konsumtif mahasiswa 


