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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

2.1.1 Pengertian Perilaku Konsumtif 

Menurut Effendi (2016:5) konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Jadi konsumen merupakan suatu tingkah laku yang menyangkut 

pilihan terhadap suatu produk atau jasa untuk digunakan sendiri dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen dapat digunakan dengan dua istilah 

yang berbeda untuk menggambarkan kesatuan konsumsi yaitu konsumen 

organisasi dan konsumen individu. Konsumen organisasi mencakup perusahaan 

yang mencari laba atau nirlaba, badan pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga 

sosial semuanya membeli produk dan jasa untuk dijual kembali dalam 

menjalankan aktivitas organisasinya. Sedangkan konsumen individu adalah 

konsumen yang secara individual membeli barang dan jasa untuk digunakan dan 

memenuhi kebutuhan sendiri seperti untuk pemakaian rumah tangga, atau sebagai 

kado. Pindyck dan Rubinfeld (2014:72) berpendapat bahwa perilaku konsumen 

adalah penggambaran bagaimana konsumen mengalokasikan jumlah pendapatan 

yang dimilikinya di antara berbagai barang dan jasa yang tersedia untuk 

memaksimumkan kesejahteraan mereka sesuai dengan pendapatan yang 

dimilikinya. 
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Hakikat konsumen dapat diartikan sebagai individu, kelompok, badan 

usaha atau organisasi sebagai pengguna produk atau jasa secara langsung baik 

melalui pembelian atau pemberian untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak 

untuk diperdagangkan kembali. Konsumen yang rasional biasanya memiliki ciri-

ciri antara lain: memilih barang berdasarkan kebutuhan, produk/jasa yang dipilih 

konsumen memberikan kegunaan optimal, memilih produk atau jasa mutunya 

terjamin dan memilih produk dan jasa yang harganya sesuai dengan kemampuan 

konsumen. 

 Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Schiffman dan Kanuk (2007) 

dalam Suryani (2012) bahwa perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji 

bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumberdaya yang 

tersedia dan dimiliki (waktu, uang dan usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa 

yang nantinya akan dikonsumsi. Dalam studi ini juga dikaji tentang apa yang 

mereka beli, mengapa mereka membeli, dimana mereka membeli dan bagaimana 

(berapa sering membeli) dan bagaimana mereka menggunakannya. 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh konsumen dalam menggunakan atau mendapatkan barang dan jasa. 

Di dalam menganalisis perilaku konsumen perlu memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan kegiatan saat pembelian dan juga 

proses pengambilan keputusan yang menyertai pembelian. 

Secara harfiah konsumsi adalah suatu aktivitas memakai atau 

menggunakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. 

Konsumsi diambil dari bahasa Belanda yaitu consumptie pengertiannya adalah 
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suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu 

benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan secara langsung. Konsumsi adalah pengguna atau pemakaian barang 

hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya yang digunakan 

langsung untuk memenuhi keperluan hidup. Kegiatan konsumsi merupakan 

tindakan pemuasan atas berbagai jenis tuntutan kebutuhan manusia. 

Chaney (2003) dalam Effendi (2016) menjelaskan bahwa konsumsi adalah 

seluruh tipe aktivitas sosial yang dilakukan orang sehingga dapat dipakai untuk 

mencirikan dan mengenal mereka, apa yang mungkin mereka lakukan untuk 

hidup. Selain itu, gagasan bahwa konsumsi telah menjadi fokus utama kehidupan 

sosial dan nilai-nilai kultural mendasari gagasan lebih umum dari budaya 

konsumen. 

Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa 

yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang yang 

digunakan oleh manusia dalam berkonsumsi dapat dibedakan dalam dua kategori 

yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi yaitu barang yang 

dapat dipergunakan melalui proses produksi lebih lanjut atau sebagai alat untuk 

menghasilkan barang, contoh benang adalah barang produksi, karena akan 

diproses kembali menjadi tekstil atau kain. Barang konsumsi yaitu barang yang 

langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Sedangkan tujuan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara 

langsung dan terpenuhi kepuasan maksimum terhadap barang dan jasa dalam 

mencapai kemakmuran hidup manusia. Selanjutnya ciri-ciri barang yang 

dikonsumsi adalah barang yang dihasilkan atau diproduksi oleh manusia, 
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ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup dan akan habis atau 

mengalami penyusutan sedikit-demi sedikit, akhirnya habis tidak dapat digunakan 

lagi. 

Dalam konsumsi terdapat tiga asas yaitu keseimbangan, surplus dan 

defisit. Asas keseimbangan maksudnya dalam melakukan tindakan konsumsi 

jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penghasilan yang diterima. Artinya 

pendapatan seimbang dengan pengeluaran. Asas surplus maksudnya dalam 

melakukan tindakan konsumsi jumlah pengeluaran lebih kecil atau lebih sedikit 

dari penghasilan, sehingga terdapat surplus (sisa) pendapatan yang dapat 

digunakan untuk menabung sebagai persiapan konsumsi yang akan datang. Asas 

defisit maksudnya dalam melakukan tindakan konsumsi jumlah pengeluaran lebih 

besar dibandingkan jumlah pendapatan, sehingga menimbulkan kekurangan atau 

utang. Pola konsumsi seseorang atau rumah tangga secara ekonomi akan sangat 

tergantung pada pendapatan yang dimilikinya yang dipengaruhi beberapa faktor, 

antara lain besarnya pendapatan, jumlah anggota dalam keluarga, tingkat harga 

kebutuhan, tingkat pendidikan dan lingkungan masyarakat. 

Konsumtif berasal dari bahasa Inggris consumtive yang berarti sifat 

mengkonsumsi, memakai, menggunakan, menghabiskan sesuatu, berperilaku 

boros untuk yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam artian 

luas konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang boros dan berlebihan, yang 

lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas 

atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah.  
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Menurut Nur dan Arnasik (2018:3) konsumtif merupakan kegiatan 

menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa bukan berdasarkan kebutuhan 

melainkan karna faktor gengsi. Konsumtif adalah suatu tindakan menggunakan 

suatu produk secara tidak tuntas. Artinya belum habis suatu produk dipakai, 

seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama dari merek lain. Singkatnya 

konsumtif adalah keinginan untuk mengonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya 

kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal.  

Adapun Sarlito W. Sarwono (1994) dalam (Effendi, 2016) mengatakan 

bahwa perilaku konsumtif biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dari 

pada rasional, karena pertimbangan-pertimbangan dalam membuat keputusan 

untuk membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa lebih menitikberatkan 

pada status sosial, mode dan kemudahan dari pada pertimbangan ekonomis. Ia 

menambahkan bahwa perilaku konsumtif berkaitan dengan proses belajar. Artinya 

dalam perkembangan individu akan belajar bahwa memperoleh suatu barang dan 

jasa atau melakukan perbuatan tentunya dapat memberikan kesenangan atau justru 

perasaan tidak enak. 

Menurut Effendi (2016) Perilaku konsumtif sendiri merupakan sebagai 

suatu kecenderungan manusia yang melakukan konsumsi tiada batas, di mana 

manusia lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Individu yang 

berperilaku konsumtif- konsumen yang bersifat irrasional biasanya memiliki ciri-

ciri antara lain: cepat tertarik dengan iklan dan promosi, mengoleksi produk 

bermerek atau branded yang sudah dikenal luas, memilih produk bukan 

berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise. 
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Menurut Soffian Assauri (1987) dalam (Effendi, 2016), tingkat keinginan 

seseorang menempati tingkat yang paling tinggi dalam pembelian. Perilaku 

konsumtif dapat terjadi karena tindakan pembelian dilakukan ingin tampak 

berbeda dari yang lain, misalnya remaja melakukan pembelian atau pemakaian 

dengan maksud untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. 

Kemudian karena ikut-ikutan, seseorang melakukan tindakan pembelian hanya 

untuk meniru orang lain atau kelompoknya dan mengikuti mode yang sedang 

trend.  

Menurut Maslow dalam Dwiastuti, Shinta, dan Isaskar (2012:61) 

mengenai teori kebutuhan berjenjang/hirarki kebutuhan manusia. Menurutnya, 

manusia berusaha memenuhi kebutuhan tingkat rendahnya terlebih dahulu 

sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Lima kebutuhan manusia 

berdasarkan tingkat kepentingannya mulai dari yang paling rendah: 

a. Kebutuhan Fisiologis 

Adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan tubuh manusia untuk 

mempertahankan hidup (makanan, air, udara, rumah, pakaian, seks). Menurut 

teori engel, semakin sejahtera seseorang maka semakin kecil persentase 

pendapatannya untuk membeli makan. 

b. Kebutuhan Rasa Aman 

Merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia 

membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga ia bisa hidup 

aman dan nyaman. Keamanan fisik menyebabkan diperolehnya rasa aman secara 

psikis karena konsumen tidak merasa was-was dan khawatir. 
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c. Kebutuhan Sosial 

Berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang 

lainnya, karena sesama individu saling membutuhkan. 

d. Kebutuhan Ego 

Yaitu kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih 

tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi : status 

lebih baik. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan 

kemampuan yang dimilikinya, adalah keinginan untuk bisa menyampaikan ide, 

gagasan dan sistem nilai yang diyakininya kepada orang lain.  

Dikria dan Mintarti (2016:133) mengatakan bahwa perilaku konsumtif 

adalah kecenderungan membeli atau mengkonsumsi barang-barang yang 

sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan serta tidak didasarkan atas 

pertimbangan yang rasional dimana karena individu lebih mementingkan faktor 

keinginan daripada kebutuhan. Perilaku ini lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu 

yang semata-mata untuk memuaskan kesenangan serta lebih mementingkan 

keinginan daripada kebutuhan. Sehingga tanpa pertimbangan yang matang 

seseorang begitu mudah melakukan pengeluaran untuk macam-macam keinginan 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokoknya sendiri.  

Oleh karena itu, arti kata konsumtif (consumtive) adalah boros atau 

perilaku yang boros, yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. 
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Menurut  Mahrunnisya, Indriayu dan Wardani (2020:2) perilaku konsumtif dapat 

terus mengakar di dalam gaya hidup remaja, dan menjadi masalah ketika 

kecenderungan yang sebenarnya wajar dilakukan secara berlebihan. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku individu 

dalam mengonsumsi barang ataupun jasa secara berlebihan dan tidak berdasarkan 

pertimbangan rasional karena individu bukan mementingkan faktor kebutuhan 

melainkan keinginan. 

2.1.2 Proses Pengambilan Keputusan 

  Menurut tujuan pembeliannya, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 

konsumen akhir (individual) yaitu yang terdiri atas individu dan rumah tangga 

yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk 

dikonsumsi. Sedangkan kelompok lain adalah konsumen organisasional yang 

terdiri atas organisasi, pemakai industri, pedagang dan lembaga non-profit yang 

tujuan pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau kesejahteraan 

anggotanya (Suryani, 2013). 

Keputusan pembelian barang/jasa seringkali melibatkan dua pihak atau 

lebih. Umumya ada lima peranan yang terlibat. Kelima peran tersebut meliputi: 

(a) Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyarankan ide 

untuk membeli suatu barang/jasa. 

(b) Pembawa pengaruh (influencer) yaitu orang yang memiliki pandangan 

atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian. 
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(c) Pengambil keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan keputusan 

pembelian. 

(d) Pembeli (buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian secara nyata. 

(e) Pemakai (user), yaitu orang mengkonsumsi dan menggunakan barang/jasa 

yang dibeli. 

Dilihat dari proses pengambilan keputusan, proses keputusan pembelian 

sangat bervariasi. Ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks. Assael 

membagi dua dimensi yaitu tingkat pengambilan keputusan dan derajat 

keterlibatan saat membeli. 

Pada dimensi pertama, konsumen dibedakan berdasarkan tingkat 

pengambilan keputusan. Konsumen sering melakukan pencarian informasi dan 

evaluasi terhadap merek yang lain sebelum keputusan diambil. Dilain pihak ada 

pula konsumen yang jarang mencari informasi tambahan, karena konsumen ini 

telah terbiasa membeli merk tersebut. Pada dimensi kedua, konsumen dibedakan 

berdasarkan tingkat keterlibatan saat pemilihan suatu merk. Pada saat itu 

konsumen tidak jarang terlibat terlalu dalam, hal ini dapat terjadi karena: 

(a) Produk amat penting bagi konsumen sebab image pribadi dari konsumen 

terkait dengan produk 

(b) Adanya keterkaitan secara terus menerus dengan konsumen 

(c) Mengandung resiko yang cukup tinggi 

(d) Pertimbangan emosional 
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(e) Pengaruh dari norma group 

Keterlibatan yang tinggi ini digolongkan sebagai high involvement 

purchase decision, sedangkan keterlibatan rendah digolongkan low involvement 

purchase decision. Dari kedua dimensi tersebut, proses pembelian konsumen 

dapat dibedakan menjadi empat tipe. Tipe pertama disebut Complex decision 

making, dimana keterlibatannya tinggi dan adanya pengambilan keputusan. Bila 

konsumen puas pada pembelian pertama, maka pada  pembelian berikutnya 

dilakukan berulang-ulang pada satu merek, pengambilan keputusan tidak lagi 

diperlukan karena konsumen telah mengetahui secara mendalam mengenai merek 

tersebut. Proses tersebut disebut kesetiaan merek (brand loyalty). Proses ketiga 

disebut limited decision making. Pada proses ini keterlibatan konsumen pada saat 

pembelian suatu merek kecil sekali tetapi masih memerlukan pengambilan 

keputusan. Konsumen ini dengan mudah dapat berpindah dari merek yang satu ke 

merek yang lain. Biasanya pengambilan keputusan konsumen dilakukan pada saat 

pembelian atau saat berada di toko. Kemudian proses terakhir adalah inertia. 

Proses ini terjadi ketika proses ketiga dilakukan berulang-ulang dan konsumen 

membeli suatu merk bukan karena setia pada merk tersebut akan tetapi telah 

menjadi kebiasaan membeli merk tersebut. 

Pengambilan keputusan sebagai proses penting yang mempengaruhi 

perilaku konsumen sangat penting untuk dipahami pemasar. Menurut Schiffman 

dan Kanuk (2007:16) dalam Suryani (2012:15) pengambilan keputusan dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Dalam 

proses pengambilan keputusan ada tiga tahapan proses yang dilakukan yakni 

tahap pengakuan adanya kebutuhan (konsumen merasakan adanya kebutuhan), 
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usaha pencarian informasi sebelum membeli dan penilaian terhadap alternatif. 

Proses tersebut dipengaruhi oleh usaha-usaha dari pemasaran perusahaan dan 

lingkungan sosio-kultural serta kondisi psikologis konsumen. 

Faktor eksternal yang dapat menjadi input dan berpengaruh terhadap 

proses pengambilan keputusan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemasar 

melalui strategi dan bauran pemasaran dan faktor eksternal yang berupa 

lingkungan sosial budaya seperti keluarga, kelas sosial, sumber-sumber informal 

dan komersial, budaya, sub budaya. Penjelasan lengkap dari masing-masing faktor 

akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Kedua kekuatan eksternal tersebut akan 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Proses ini diawali dengan 

pengenalan kebutuhan oleh konsumen, diikuti dengan pencarian informasi, 

evaluasi alternatif dan keputusan membeli dan evaluasi setelah membeli. Berikut 

akan dijelaskan proses tersebut (Schiffman dan Kanuk, 2007) dalam Suryani 

(2012) :  

1) Mengenali kebutuhan. Pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal 

yang dirasakan kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen 

menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan 

yang diharapkan. Kesadaran akan perlunya memenuhi kebutuhan ini 

terjadi karena adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar. Misalnya 

rasa haus (dari dalam), karena bau roti yang enak yang ada di food court 

suatu pusat perbelanjaan. 

2) Mencari informasi. Apa yang terbaik yang harus dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, pertanyaan ini akan muncul pada 
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konsumen. Supaya dirinya dapat memenuhi kebutuhan dengan cara 

terbaik, maka konsumen berusaha untuk mencari informasi. Pencarian 

informasi ini akan berbeda tingkatannya tergantung pada persepsi 

konsumen atas risiko dari produk yang akan dibelinya. Produk yang dinilai 

berisiko akan menyebabkan situasi pengambilan keputusan lebih 

kompleks, sehingga upaya pencarian informasi akan lebih banyak. 

Sebaliknya produk yang dipersepsikan kurang berisiko akan mendorong 

konsumen untuk tidak terlalu intensif mencari informasi. 

 Konsumen umumnya mencari informasi dari berbagai sumber. Tidak 

hanya dari sumber resmi yang dikeluarkan perusahaan seperti iklan atau 

dari pemasar melalui tenaga penjual, tetapi juga informasi dari pihak lain 

(utamanya orang yang berpengalaman) untuk mendapatkan informasi yang 

benar-benar obyektif. Media juga menjadi salah satu sumber informasi 

penting bagi konsumen. Konsumen juga akan mencari informasi dari 

keluarga, teman, kenalan dan tetangga. 

3) Mengevaluasi alternatif. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk 

mengambil keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat 

termasuk kepercayaan merk dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika 

membeli suatu produk. Berbagai risiko seperti risiko waktu, tenaga, biaya, 

risiko psikologis, sosial akan dipertimbangkan oleh konsumen. 

4) Mengambil keputusan. Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan 

yang matang, konsumen akan mengambil keputusan. Terdapat dua faktor 
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yang mempengaruhi keputusan membeli dan tujuan pembelian yaitu sikap 

orang lain, dan faktor situasional yang tidak dapat diprediksikan (tidak 

terduga). 

 Pengaruh dari sikap orang lain tergantung pada intensitas sikap negatifnya 

terhadap alternatif pilihan konsumen yang akan membeli dan derajat 

motivasi dari konsumen yang akan membeli untuk mengikuti orang lain. 

Sedangkan keadaan tidak terduga merupakan faktor situasional yang 

menyebabkan konsumen mengubah tujuan pembelian maupun keputusan 

pembelian. Contohnya kondisi keuangan yang secara mendadak kurang 

baik. Semua proses tadi tidak terlepas dari faktor-faktor psikologis yang 

ada pada konsumen dan juga pengalaman konsumen atas produk atau jasa 

yang akan dibeli. 

5) Evaluasi Paska pembelian. Setelah membeli, konsumen akan 

mengevaluasi atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Jika 

konsumen menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau 

melebihi apa yang diharapkan, maka konsumen akan puas dan sebaliknya 

jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, 

maka konsumen tidak akan puas. Kepuasan dan ketidakpuasan yang 

dialami konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya. Jika 

konsumen puas, maka dia akan memperlihatkan sikap dan perilaku positif 

terhadap produk atau jasa yang dibelinya. Dia kemungkinan akan membeli 

kembali, akan loyal atau bahkan tidak segan-segan akan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli jika ditanya. 

Sebaliknya jika konsumen kecewa, maka dia cenderung akan bersikap 
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negatif, menghentikan untuk pembelian berikutnya atau menceritakan hal-

hal yang tidak menyenangkan mengenai produk atau jasa yang dibelinya 

kepada konsumen lain. Akibatnya hal ini dapat berdampak buruk pada 

promosi yang dilakukan perusahaan. 

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Menurut Sumarwan (2015:5) dalam Nur dan Arnasik (2018:5), Riset 

perilaku konsumen terdiri atas tiga perspektif dimana ketiga perspektif tersebut 

sangat mempengaruhi cara berpikir dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. Ketiga perspektif tersebut ialah sebagai 

berikut: 

1. Perspektif Pengambilan Keputusan. Konsumen melakukan serangkaian 

aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Perspektif ini mengasumsikan 

bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan proses pengambilan 

keputusan yang rasional untuk memecahkan masalah tersebut. 

2. Perspektif Eksperiensial (pengalaman). Perspektif ini mengemukakan bahwa 

konsumen sering kali mengambil keputusan membeli suatu produk tidak selalu 

berdasarkan keputusan rasional untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. 

Konsumen sering kali membeli suatu produk karena alasan kegembiraan, fantasi, 

ataupun emosi yang diinginkan. 

3. Perspektif Pengaruh Behavioral. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang 

konsumen membeli suatu produk sering kali bukan karena alasan rasional atau 

emosional yang berasal dari dalam dirinya. Perilaku konsumen dalam perspektif 

ini menyatakan bahwa perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor luar 
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seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor budaya, faktor 

lingkungan fisik, faktor ekonomi dan undang-undang, serta pengaruh lingkungan 

yang kuat membuat konsumen melakukan pembelian.  

Sedangkan menurut Laily dan Pristiadi (2013:161) mengatakan bahwa 

konsumsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Tingkat kekayaan, 

2. Sosial Ekonomi, 

3. Tingkat harga, 

4. Selera, 

5. Tingkat bunga, 

6. Dan lain-lain. 

Menurut Suyasa dan Fransisca (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya perilaku konsumtif yaitu: 

1. Hadirnya Iklan 

Iklan merupakan pesan yang menawarkan sebuah produk yang ditujukan 

kepada khalayak lewat suatu media yang bertujuan untuk mempersuasi 

masyarakat untuk mencoba dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Iklan 

mengajak masyarakat untuk melakukan suatu tindakan memakai produk yang 

tidak habis. 
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2. Konformitas 

Konformitas umumnya terjadi pada remaja, khususnya remaja putri. Hal 

tersebut disebabkan keinginan yang kuat pada remaja putri untuk tampil menarik, 

tidak berbeda dengan rekan-rekannya dan dapat diterima sebagai bagian dari 

kelompoknya. Konformitas yang jelas terlihat pada remaja putri adalah 

konformitas pada mode, seperti dalam hal berpakaian, berdandan, dan gaya 

potong rambut. 

3. Gaya Hidup 

Perilaku konsumtif muncul disebabkan karna gaya hidup budaya barat. 

Hadirnya pusat-pusat perbelanjaan yang menyajikan segala nama merk terkenal 

yang berasal dari luar negeri, untuk segala pakaian dan barang mewah membuat 

seseorang lebih tertarik untuk berbelanja. Pembelian barang bermerk dan mewah 

yang berasal dari luar negeri dianggap dapat meningkatkan status sosial 

seseorang. 

4. Penggunaan Kartu Kredit 

Penggunaan kartu kredit juga mempengaruhi seseorang untuk menjadi 

konsumtif. Dengan kartu kredit membuat penggunanya seringkali membeli dan 

mengkonsumsi barang secara berlebihan. Hal tersebut disebabkan kartu kredit 

menyediakan fasilitas kredit bagi penggunanya, dengan fasilitas batas kredit ini 

membuat penggunanya tak perlu takut tidak memiliki uang saat berbelanja. 

Menurut Schiffman-Kanuk (2000:469) dalam Nitisusastro (2012:114) 

studi tentang perilaku konsumen difokuskan kepada bagaimana individu-individu 
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membuat keputusan keputusan untuk menghabiskan ketersediaan sumber daya 

yang mereka miliki, seperti waktu, uang dan usaha, untuk mengkonsumsi barang 

kebutuhan terkait, termasuk di dalamnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tentang apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli itu, kapan mereka 

membeli itu, dimana mereka membeli itu dan seberapa sering mereka membeli 

itu. Secara sederhana perilaku konsumen adalah seluruh rangkaian kegiatan yang 

dilakukan konsumen pada saat akan memutuskan untuk membeli produk guna 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang dimaksud produk dalam pengertian 

ini meliputi produk barang dan jasa. Rangkaian kegiatan itu sendiri meliputi, 

mengenali kebutuhan, mencari informasi sebelum membeli, memiliki beberapa 

alternatif, melakukan pembelian, dalam arti mencoba dan membeli ulang dan 

evaluasi setelah membeli. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor 

internal individu dan faktor eksternal individu. Faktor internal individu meliputi, 

motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian dan sikap. Sedangkan faktor 

eksternal individu di kategorikan dalam dua kelompok, yakni, upaya pemasaran 

perusahaan dan lingkungan sosial budaya.  

Faktor Interval Individu 

Unsur-unsur faktor internal yang terdapat pada setiap individu konsumen, 

secara rinci dapat dijelaskan seperti berikut. 

a. Kepribadian, adalah hal yang merujuk kepada sifat khas yang melekat pada 

seseorang dan bagaimana dengan sifat khas tersebut orang yang bersangkutan 

merespons terhadap semua kejadian lingkungan di sekitarnya.  
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b. Pembelajaran, merupakan proses yang mengakibatkan perubahan perilaku 

seseorang secara tetap, yang disebabkan oleh pengalamannya. Seseorang tidak 

harus menjalani sendiri pengalaman tersebut secara langsung, akan tetapi bisa 

belajar dari pengalaman orang lain. 

c. Persepsi, adalah proses dimana sensasi diseleksi, diorganisasi dan 

diinterpretasikan. Urutan terbentuknya persepsi, dimulai dari penampilan 

(exposure), kemudian atensi dan diakhiri dengan interpretasi. Persepsi juga berarti 

kegiatan yang bertujuan untuk menghubungkan pandangan konsumen sebagai 

individu dengan pengaruh berbagai kegiatan yang bernuansa pemasaran.  

d. Motivasi,  adalah prose yang merujuk terhadap penyebab yang mengakibatkan 

seseorang berperilaku. Perilaku itu sendiri terjadi manakala pada diri konsumen 

timbul suatu kebutuhan dan atau juga keinginan yang kemudian ingin di 

refleksikan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut bahkan untuk 

memuaskannya. 

e. Sikap, adalah hal yang berkaitan dengan pandangan umum seseorang tentang 

sesuatu dan sifatnya lebih abadi. Sikap juga berarti suatu proses yang berlangsung 

terus menerus serta merupakan kombinasi antara motivasi, emosi, persepsi dan 

pembelajaran serta pembentukan kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang 

ada disekitarnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur faktor 

internal yang terdapat pada setiap individu konsumen yang mempengaruhi 

perilaku konsumen yaitu meliputi, kepribadian, pembelajaran, persepsi, motivasi 

dan sikap. 
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Faktor Eksternal Individu 

Faktor eksternal individu dibedakan dalam dua kategori yakni, lingkungan 

sosial budaya dan upaya para pemasar perusahaan.  

Lingkungan Sosial-Budaya 

a. Budaya, adalah konsep pemikiran yang kompleks meliputi ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, seni, hukum, moral, kebiasaan, kemampuan, serta pola tingkah laku 

yang dibentuk oleh setiap individu atau kelompok individu sebagai anggota 

masyarakat.  

b. Demografi, ialah ilmu yang menjelaskan tentang kependudukan, yang meliputi 

ukuran, struktur dan distribusi. Ukuran berkaitan dengan besar atau kecilnya 

kelompok jumlah penduduk, struktur berkaitan dengan gender,usia,tingkat 

pendidikan, jenis pendapatan dan tingkat pendapatan, sedangkan distribusi 

berkaitan dengan penyebaran pemukiman penduduk dikota atau didesa.  

c. Referensi Kelompok, ialah perilaku suatu kelompok dengan latar belakang 

tertentu didalam masyarakat, yang oleh seseorang individu atau kelompok 

individu digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pengambilan keputusan 

pada situasi dan kondisi tertentu. Pengaruh referensi kelompok terhadap 

keputusan konsumen direfleksikan dalam beberapa kemungkinan, seperti 

informasi tentang nama perusahaan atau tentang jenis produk yang ditawarkan. 

Referensi kelompok semakin kuat apabila pemimpin kelompok tersebut memiliki 

pengaruh yang luas dikalangan masyarakat. 
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d. Keluarga, ialah satu unit rumah tangga yang didalamnya turut serta tinggal dan 

turut serta makan dua atau lebih orang anggota keluarga lainnya dalam satu 

tempat tinggal. Perilaku konsumsi dan pola membeli dalam satu keluarga 

umumnya mewarisi perilaku konsumsi dan pola membeli yang dilakukan oleh 

kepala keluarga.  

e. Status Sosial, didasari atau tidak kehidupan individu seseorang didalam 

masyarakat secara kelompok telah membentuk sistem kelas sosial, yakni 

kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan perbedaan dan atau 

persamaan secara relatip atas sikap, nilai, budaya dan gaya hidup.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor 

eksternal individu kategori lingkungan sosial budaya yang mempengaruhi 

perilaku konsumen yakni meliputi, budaya, demografi, referensi kelompok, 

keluarga dan status sosial. 

2.1.4 Indikator-indikator Perilaku Konsumtif 

Menurut Pyndick dan Rubinfeld (2014:72)  3 langkah paling mudah untuk 

memahami perilaku konsumen yaitu: 

1. Preferensi/Selera Konsumen: Langkah pertama adalah mencari cara praktis 

untuk menggambarkan alasan orang-orang memilih satu produk ketimbang 

produk lain. Kita akan melihat bagaimana preferensi konsumen atas berbagai 

barang dapat digambarkan secara grafis dan aljabar. 
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2. Kendala Anggaran: Konsumen mempertimbangkan harga. Pada Langkah 2, 

kita akan mempertimbangkan fakta bahwa konsumen memiliki batasan 

pendapatan yang membatasi kuantitas barang yang mereka beli.  

3. Pilihan Konsumen: Dengan selera dan pendapatan terbatas yang ada, konsumen 

memilih untuk membeli kombinasi barang yang memaksimumkan kepuasaan 

mereka. Kombinasi ini bergantung pada harga berbagai barang. Oleh karena itu, 

memahami pilihan konsumen akan membantu kita dalam memahami permintaan 

yaitu, berupa kuantitas barang yang konsumen pilih untuk dibeli bergantung pada 

harganya.  

Menurut Sumartono (2002) indikator perilaku konsumtif, yaitu: 

1. Membeli produk karena iming-iming hadiah. Individu membeli suatu barang 

karena adanya hadiah yang ditawarkan jika membeli barang tersebut. 

2. Membeli produk karena kemasannya menarik. Konsumen sangat mudah 

terbujuk untuk membeli produk yang dibungkus dengan rapi dan dihias dengan 

warna-warna menarik. Artinya motivasi untuk membeli produk tersebut hanya 

karena produk tersebut dibungkus rapi dan menarik. 

3. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Konsumen 

mempunyai keinginan membeli yang tinggi, karena pada umumnya konsumen 

mempunyai ciri khas dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya 

dengan tujuan agar konsumen selalu berpenampilan yang dapat menarik perhatian 

yang lain. Konsumen membelanjakan uangnya lebih banyak untuk menunjang 

penampilan diri.  
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4. Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar manfaat atau 

kegunaannya). Konsumen cenderung berperilaku yang ditandakan oleh adanya 

kehidupan mewah sehingga cenderung menggunakan segala hal yang dianggap 

paling mewah. 

5. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Konsumen mempunyai 

kemampuan membeli yang tinggi baik dalam berpakaian, berdandan, gaya 

rambut, dan sebagainya sehingga hal tersebut dapat menunjang sifat eksklusif 

dengan barang yang mahal dan memberi kesan berasal dari kelas sosial yang lebih 

tinggi. Dengan membeli suatu produk dapat memberikan simbol status agar 

kelihatan lebih keren dimata orang lain. 

6. Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan. Konsumen cenderung meniru perilaku tokoh yang diidolakannya 

dalam bentuk menggunakan segala sesuatu yang dapat dipakai tokoh idolanya. 

Konsumen juga cenderung memakai dan mencoba produk yang ditawarkan bila ia 

mengidolakan publik figur produk tersebut.  

7. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Konsumen sangat terdorong untuk 

mencoba suatu produk karena mereka percaya apa yang dikatakan oleh iklan yaitu 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri. 

8. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda). Konsumen akan 

cenderung menggunakan produk jenis sama dengan merek yang lain dari produk 

sebelum ia gunakan, meskipun produk tersebut belum habis dipakainya. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

perilaku konsumtif, yaitu: Membeli produk karena iming-iming hadiah, Membeli 

produk karena kemasannya menarik, Membeli produk demi menjaga penampilan 

diri dan gengsi, Membeli produk atas pertimbangan harga (bukan atas dasar 

manfaat atau kegunaannya), Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol 

status, Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan, Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal 

akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, dan Mencoba lebih dari dua 

produk sejenis (merek berbeda). 

2.2 Literasi Ekonomi 

2.2.1 Pengertian Literasi 

Dalam bahasa Inggris, literasi berasal dari kata literacy yang berarti melek 

huruf, atau membaca dan menulis atau memiliki pengetahuan atau kompetensi. 

Istilah Literasi menunjuk pada huruf, sehingga kadang literasi diterjemahkan 

sebagai keaksaraan. Ini sesuai makna hurufiah bahwa literasi adalah kemampuan 

membaca dan menulis. Berdasarkan istilah tersebut, orang yang tidak bisa 

membaca disebut orang yang literat atau biasa diterjemahkan buta aksara. Karena 

literasi pada dasarnya berkenaan dengan keaksaraan, orang yang memiliki 

kemampuan membaca dan menulis disebut orang melek aksara atau melek huruf. 

Hal tersebut dinyatakan dalam Dictionary of Problem Words and Expression 

(Iriantara 2009:03) dalam Nur dan Arnasik (2018:08) bahwa:  

Literat dan Literasi itu berkenaan dengan huruf. Oleh karena itu 

dinyatakan, orang yang memiliki kemampuan literasi pada dasarnya adalah orang 
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yang bisa membaca dan menulis. Namun dalam kamus ini pun selanjutnya 

dijelaskan pula bahwa “semua orang hendaknya bisa membaca dan menulis, 

namun kemampuan ini memerlukan kerja keras dan harus banyak belajar sehingga 

bisa sungguh-sungguh menjadi orang yang disebut literat. 

Menurut Abidin, Mulyati dan Yunansah (2016) secara tradisional literasi 

dipandang sebagai kemampuan membaca dan menulis. Orang yang dapat 

dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu membaca dan 

menulis atau bebas buta huruf. Pengertian literasi selanjutnya berkembang 

menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Sejalan 

dengan perjalanan waktu, definisi literasi telah bergeser dari pengertian yang 

sempit menuju pengertian yang lebih luas mencakup berbagai bidang penting 

lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor perluasan 

makna akibat semakin luas penggunaannya, perkembanga teknologi informasi dan 

teknologi, maupun perubahan analogi.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, menghitung, 

berbicara, berpikir dan memecahkan masalah dengan menggunakan skill yang 

dimiliki dalam hidupnya agar dapat bersikap dengan tepat. Dari definisi tersebut 

tampak bahwa literasi memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Bermodalkan literasi maka orang akan mampu melakukan penyesuaian yang 

dibutuhkan dengan menggunakan informasi yang relevan.  
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2.2.2 Pengertian Ekonomi 

Ekonomi atau Economic dalam beberapa literatur ekonomi disebutkan 

berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “Oikos” atau “Oiku” dan “Nomos” yang 

berarti aturan rumah tangga, dan secara umum mengandung pengertian “usaha 

manusia”. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut 

hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah 

tangga, tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga 

bukan saja sekedar merujuk pada satu keluarga, melainkan juga rumah tangga 

yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, Negara dan Dunia. 

Dalam perkembangannya kata ekonomi diidentikkan dengan “dapat 

terpenuhi, hemat, dan sederhana”, misalnya sering kita mendengar kata “kelas 

ekonomi”, barang-barang ekonomi dan kemasan ekonomi dan lain sebagainya. 

Masalah yang dihadapi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya 

adalah bahwa kebutuhannya itu tidak terbatas, sementara alat pemuas 

kebutuhannya terbatas. Dengan demikian ilmu ekonomi juga identik dengan ilmu 

sosial, karena Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.  

 Para ahli ekonomi dalam mendefinisikan ilmu ekonomi terdapat banyak 

perbedaan, tetapi pada prinsipnya adalah mempunyai pengertian dan analisis yang 

sama. 

1. Menurut Prof. PA. Samoelson. 

 “Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan 

masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan 

menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai 



39 
 

 
 

cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya 

untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang, kepada berbagai 

orang dan golongan masyarakat”.  

2. Menurut Suherman Rosyidi 

 “Ilmu Ekonomi adalah salah satu cabang Ilmu Pengetahuan yang berdaya 

upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala 

masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk 

mencapai kemakmuran”. 

3. Menurut Ari Sudirman 

 “Ilmu Ekonomi adalah salah satu cabang Ilmu Sosial yang menaruh 

perhatian pada masalah bagaimana seharusnya memanfaatkan sumber daya yang 

terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan manusia yang beraneka ragam”. 

4. Menurut Sadono Sukirno 

“Ilmu Ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki 

corak penggunaan sumber-sumber daya” (maksudnya sumber adalah sumber daya 

alam dan sumber daya manusia). 

 Jelaslah bahwa ilmu ekonomi itu memusatkan perhatian pada bagaimana 

perilaku manusia memenuhi kebutuhannya, yang untuk mendapatkannya 

dibutuhkan pengorbanan karena ketersediaannya yang terbatas atau langka. 

Dengan demikian kajian utama ilmu ekonomi hanya menitik beratkan perhatian 

dan analisanya pada barang dan jasa yang berguna dan langka bagi manusia. 
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Menurut Rosyidi (2014 : 8) ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian 

tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. 

Menurut Profesor Paul Anthony Samuelson dalam Rosyidi (2014 : 8) 

seorang ahli ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), telah 

mengumpulkan sekurang-kurangnya enam buah definisi dari berbagai ahli lain. 

Keenam definisi itu masing-masing adalah sebagai berikut. 

1. Ilmu ekonomi, atau ekonomi politik (political economy), adalah suatu 

studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan 

uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran 

antarmanusia. 

2. Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang menjatuhkan 

pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif (tanah, 

tenaga kerja, barang-barang modal semisal mesin, dan pengetahuan 

teknik) yang langka terbatas jumlahnya, untuk menghasilkan berbagai 

barang (misalnya gandum, daging, mantel, perahu layar, konser musik, 

jalan raya, pesawat pembom) serta mendistribusikan (membagikan) nya 

kepada pelbagai anggota masyarakat untuk mereka pakai/konsumsi. 

3. Ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka 

sehari-hari, (untuk) mendapat dan menikmati kehidupan. 

4. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah pekerti 

untuk mengorganisai kegiatan-kegiatan konsumsi dan produksinya. 

5. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan. 
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6. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara memperbaiki 

masyarakat.  

2.2.3 Penggolongan dan Jenis Analisis pada Ilmu Ekonomi 

 Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu sosial, karena obyek penelitian 

pembahasannya adalah perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya ilmu ekonomi banyak 

menggunakan bantuan matematika dan statistik dalam menjelaskan hubungan 

antar variabel-variabel ekonomi, sehingga banyak yang mengatakan ilmu 

ekonomi tergolong sebagai ilmu eksakta, dewasa ini banyak tulisan yang memuat 

atau yang membahas tentang penggunaan model-model fisika (klasik) dalam 

bidang keuangan yang sering disebut physfinance. Tentu saja yang paling benar di 

antara keduanya adalah bahwa ilmu ekonomi merupakan perpaduan ilmu sosial 

dan ilmu eksakta. 

 Ilmu ekonomi terbagi menjadi dalam dua bagian besar yang nantinya akan 

menurunkan ilmu-ilmu ekonomi teori dan terapan yaitu Ilmu Ekonomi Mikro dan 

Ilmu Ekonomi Makro. 

Ilmu Ekonomi Mikro khususnya mempelajari perilaku individu manusia 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dan aspek analisanya di antaranya, 

1. Analisa biaya dan manfaat. 

2. Teori permintaan dan penawaran. 

3. Elastisitas. 

4. Model-model pasar. 

5. Industri. 
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6. Teori harga (Hukum permintaan dan penawaran). 

7. Teori produksi. 

8. Dan lain-lain. 

Turunan atau pengembangan dari ilmu ekonomi mikro antara lain 

Ekonomi Manajerial, Ekonomi Lingkungan, Ekonomi Regional, Ekonomi SDA 

dan lain sebagainya. 

Sedangkan Ilmu Ekonomi Makro mempelajari perilaku masyarakat 

(negara/bangsa) dalam memenuhi kebutuhannya yang menyeluruh (agregat), dan 

aspek analisanya di antaranya: 

1. Pendapatan nasional. 

2. Kesempatan kerja. 

3. Inflasi. 

4. Investasi. 

5. Neraca pembayaran. 

6. Dan lain-lain. 

Turunan atau pengembangan dari ilmu ekonomi makro adalah Ekonomi 

Moneter, Ekonomi Publik, Ekonomi Pembangunan, dan lain sebagainya. 

2.2.4 Pengertian Literasi Ekonomi 

Menurut Sina (2012:135) dalam (Kanserina, 2015) literasi ekonomi 

merupakan alat yang berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi 

cerdas. Seperti bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, 

berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan hidup. Pentingnya literasi 
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ekonomi dapat meminimalisir perilaku konsumtif mahasiswa dalam berkonsumsi. 

Mahasiswa yang memiliki pengetahuan terhadap cara mengelola keuangan, 

kualitas barang, dan kebutuhan mendesak yang sewaktu-waktu dapat terjadi akan 

lebih selektif dalam melakukan kegiatan konsumsi.  

Stevani dan Gumanti (2019) menjelaskan bahwa dalam membuat 

keputusan ekonomi yang cerdas adalah suatu pilihan yang tepat. Setiap orang 

perlu untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dalam kehidupan sehari-

harinya. Seperti ketika kemampuan seseorang untuk membedakan antara 

kebutuhan dan keinginan, dimana kebutuhan dan keinginan memiliki perbedaan 

yang tipis seiring dengan naiknya pendapatan. Dengan hal tersebut menjadikan 

literasi ekonomi sebagai cara tepat yang harus dimiliki. Namun faktanya tidak 

semua orang memiliki literasi ekonomi yang kuat untuk membuat keputusan 

ekonomi yang tepat. Literasi ekonomi atau yang sering disebut dengan 

pengetahuan dasar ekonomi (economic literacy) merupakan asumsi yang 

mendasari orang untuk dapat berpikir secara rasional dalam bidang ekonomi 

terutama dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

Menurut NCEE dalam (Stevani dan Gumanti, 2019)  “economic literacy 

adalah suatu kondisi yang menggambarkan seseorang dapat memahami 

permasalahan dasar ekonomi secara baik, sehingga dapat melakukan kegiatan 

ekonomi dengan benar”. Literasi ekonomi dibutuhkan untuk dapat menentukan 

pilihan yang cerdas dan tepat, karena literasi ekonomi membantu dalam 

pemahaman pemilihan keputusan ekonomi. Literasi ekonomi diperoleh dengan 

mempelajari konsep-konsep ekonomi, dikembangkan dan diterapkan dengan 

tujuan akhir adalah mendapatkan kesejahteraan. Literasi ekonomi dimaksudkan 
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sebagai kemampuan individu untuk memilih membuat keputusan ekonomi yang 

cerdas dengan menggunakan cara berpikir ekonomi dengan tujuan untuk 

mendapatkan kesejahteraan.  

Sedangkan Nur dan Arnasik (2018:9) menjelaskan bahwa literasi ekonomi 

atau melek ekonomi adalah pemahaman dan pengetahuan dasar teori ekonomi, 

konsep dan aplikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pasar 

ekonomi global, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan pengetahuan dasar 

mengenai ilmu ekonomi dalam mengalokasikan pendapatannya untuk 

pengambilan keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, literasi ekonomi atau 

melek ekonomi sangat diperlukan. Dengan adanya literasi ekonomi konsumen 

dapat menentukan berbagai alternatif pilihan dalam memanfaatkan sumber daya 

yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Menurut Pandey & Battacharya dalam (Nur dan Arnasik, 2018) melek 

ekonomi adalah kemampuan untuk menggunakan konsep ekonomi untuk 

membuat keputusan tentang penghasilan, tabungan, pengeluaran dan 

mengalokasikan uang. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari Organization for 

Economic Literacy (OEL) yang menegaskan bahwa melek ekonomi tidak hanya 

meliputi pemahaman konsep dasar ekonomi dan fakta ekonomi, tetapi juga 

tentang kemampuan berpikir kritis yang mendukung cara berpikir ekonomi yang 

benar.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

literasi ekonomi merupakan kemampuan individu dalam menerapkan konsep 
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dasar ekonomi serta dapat berpikir kritis dalam membuat keputusan ekonomi di 

kehidupan sehari-hari.  

2.2.5 Indikator-indikator Literasi Ekonomi 

Menurut Juliana, Ulfah dan Syahrudin (2013:4) menyebutkan bahwa 

indikator dari literasi ekonomi ialah sebagai berikut: 

1) Pemahaman terhadap kebutuhan 

Pemahaman terhadap kebutuhan merupakan segala sesuatu yang 

dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan hidup serta memperoleh 

kesejahteraan. 

2) Pemahaman terhadap kelangkaan 

Pemahaman terhadap kelangkaan merupakan pemahaman terhadap 

jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam memenuhi jumlah 

kebutuhan hidup seseorang. 

3) Pemahaman terhadap prinsip ekonomi 

Pemahaman terhadap prinsip ekonomi merupakan pemahaman 

dalam kegiatan ekonomi yaitu berusaha dengan pengorbanan sekecil-

kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan 

tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

4) Pemahaman terhadap motif ekonomi 

Pemahaman terhadap motif ekonomi merupakan kemampuan 

seseorang dalam memahami alasan atau tujuan seseorang sehingga 

seseorang itu melakukan tindakan ekonomi.  

5) Pemahaman terhadap kegiatan konsumsi 
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Pemahaman terhadap kegiatan konsumsi merupakan kemampuan 

seseorang dalam mengatur kegiatan konsumsinya. Kegiatan konsumsi 

sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menghabiskan nilai guna. Seseorang yang melakukan kegiatan 

konsumsi harus memahami mana yang menjadi kebutuhan atau 

keinginan di dalam kegiatan konsumsi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

literasi ekonomi yang digunakan ialah mengenai pemahaman terhadap kebutuhan, 

kelangkaan, prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan kegiatan konsumsi.  

2.3 Konformitas Teman Sebaya 

2.3.1 Pengertian Konformitas 

Menurut Hidayat dan Bashori (2016:84) konformitas merupakan jenis 

pengaruh sosial ketika individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai 

dengan norma-norma sosial. Dengan cara ini, seseorang akan bertingkah laku 

dengan cara-cara yang dipandang wajar dan diterima oleh suatu komunitas. 

Menurut Myers (2012) dalam (Hidayat dan Bashori, 2016), konformitas 

merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok. Hal 

tersebut terlihat dari kecenderungan individu untuk selalu menyesuaikan 

perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari celaan maupun 

keterasingan. Konformitas tidak hanya sekedar bertindak sesuai dengan tindakan 

yang dilakukan oleh orang lain, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana mereka 

bertindak.  
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Di mata Baron & Byrne (2000) dalam (Hidayat dan Bashori, 2016), 

konformitas adalah penyesuaian perilaku untuk mengikuti norma kelompok 

acuan, serta menerima ide atau aturan-aturan kelompok yang mengatur cara 

individu berperilaku. Konformitas sebagai perilaku individu meniru sikap atau 

tingkah laku orang lain dikarenakan tekanan yang nyata maupun yang 

dibayangkan oleh mereka. Perilaku konformitas terhadap kelompok yang 

dilakukan individu adalah perilaku menyamakan diri dengan orang lain yang 

didorong oleh keinginan sendiri dengan tujuan untuk bisa diterima dalam 

kelompok yang diinginkan. 

Pada remaja, tekanan kelompok tampaknya memiliki pengaruh yang lebih 

kuat. Beberapa kasus kenakalan remaja sering kali terjadi karena tekanan 

kelompok. Penelitian menunjukkan, remaja yang memiliki harga diri rendah 

cenderung lebih mudah mengikuti tekanan kelompok bila dibandingkan dengan 

mereka yang memiliki harga diri tinggi. Beberapa peristiwa di lapangan juga 

menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung terjadinya konformitas adalah 

menghindari hukuman, tetapi faktor lainnya justru untuk mendapatkan hadiah dan 

pengakuan (Aronson, 2004) dalam (Hidayat dan Bashori, 2016). Pada komunitas 

tradisional, penyesuaian perilaku dengan mengikuti norma kelompok acuan, 

seperti pengadopsian ide dan aturan kelompok yang mengatur cara seseorang 

berperilaku tampak lebih menonjol, seperti pada komunitas Badui di Banten atau 

suku-suku terasing di pedalaman. Setiap anggota komunitas berusaha 

menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan setempat yang telah berlaku 

turun-temurun. Penyimpangan dari norma acuan akan dianggap keluar dari 

identitas “tradisional” yang mereka sandang. Untuk beberapa kasus ekstrem, 



48 
 

 
 

berbeda dari norma acuan dapat mengakibatkan yang bersangkutan dikeluarkan 

dari keanggotaan komunitas. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

konformitas adalah kecenderungan berperilaku sama dengan orang lain akibat 

adanya tekanan individu atau kelompok. Tekanan tersebut dapat berupa tekanan 

secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan supaya individu diterima oleh 

orang lain atau terhindar dari penolakan. 

Konformitas dilakukan berdasarkan beberapa hal berikut (Taylor, Peplau, 

& Sears, 2006) : 

a. Peniruan. 

 Individu berkeinginan untuk sama dengan orang lain, baik secara terbuka atau 

karena ada tekanan, baik nyata atau dibayangkan. Peniruan umumnya dilakukan 

kepada sosok ideal yang dikagumi. 

b. Penyesuaian. 

 Individu melakukan konformitas terhadap orang lain dengan melakukan 

penyesuaian pada norma yang ada dalam kelompok. Penyesuaian sikap dan 

perilaku ini dilakukan karena yang bersangkutan memiliki keinginan untuk dapat 

diterima orang lain. 

c. Kepercayaan.  

 Semakin besar kepercayaan individu pada informasi yang diterima dari orang 

lain, semakin meningkat pula kecenderungannya untuk melakukan konformitas 

terhadap orang lain. 
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d. Kesepakatan.  

 Suatu keputusan yang telah disepakati bersama menjadi kekuatan sosial yang 

mampu menimbulkan konformitas. Kesepakatan itulah yang mengikat anggota 

komunitas untuk bersikap dan berperilaku sesuai keputusan bersama. 

e. Ketaatan.  

Dalam hal ini, terdapat kesetiaan atau ketundukan individu kepada otoritas 

tertentu. Kesetiaan kepada pimpinan yang kharismatik, misalnya, dapat membuat 

individu melakukan konformitas terhadap hal-hal yang disampaikannya. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa konformitas 

dilakukan berdasarkan beberapa hal yakni meliputi, peniruan, penyesuaian, 

kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. 

2.3.2 Pengertian Teman Sebaya 

Menurut Drifanda (2018:37) Teman sebaya adalah salah satu hal yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam berperilaku konsumsi yang termasuk dalam 

faktor lingkungan. Teman sebaya merupakan hubungan persahabatan yang terjadi 

antar anak di sekolah maupun di perguruan tinggi. Umumnya persahabatan terjadi 

atas dasar ketertarikan dan aktivitas yang dilakukan bersama yang bersifat timbal 

balik, memiliki sifat saling pengertian, saling membantu, saling percaya, saling 

menghargai dan saling menerima. 

Sedangkan menurut Shaffer (1994) dalam Drifanda (2018) mendefinisikan 

teman sebaya atau peer group sebagai kelompok yang lebih memberikan pengaruh 

dalam memilih cara berpakaian, hobi, perkumpulan, dan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya. Remaja sering dihadapkan pada penerimaan atau penolakan teman sebaya 
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di dalam pergaulan. Untuk menghindari penolakan, maka remaja cenderung 

mengikuti hal-hal yang sama dengan kelompok sebaya agar diterima dengan baik 

di dalam kelompoknya. Salah satunya adalah dengan mengikuti perilaku 

konsumsi dari teman sebaya. Oleh karena itu, apabila salah satu teman sebaya 

membeli barang tertentu, maka yang lain juga akan mengikuti membeli barang 

yang sama.  

Teman sebaya merupakan hubungan individu yang terjadi pada anak-anak 

ataupun  remaja biasanya memiliki usia yang kurang lebih sama. Teman sebaya 

merupakan kumpulan beberapa individu yang mencari informasi yang biasanya 

tidak didapat di dalam keluarga, tempat setelah keluarga yang mengarahkan 

dirinya menuju perilaku yang lebih baik dan memberikan masukan terhadap 

kekurangan yang mereka miliki. Kesatuan dari persahabatan dapat disebut 

kelompok. Anggota dari kelompok sebaya terdiri dari sejumlah individu yang 

mempunyai tingkat usia dan status yang hampir sama. Partisipasi anggota dalam 

kelompok sebaya akan memberikan kesempatan  besar bagi individu mengalami 

proses belajar sosial. Kebebasan dalam kelompok sebaya dapat diartikan sebagai 

kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan idenya, bertindak atau untuk 

menemukan identitas dirinya masing-masing. Karena di dalam kelompok sebaya, 

anggota yang lain juga memiliki tujuan dan keinginan yang sama terhadap dengan 

teman sebayanya. 

Menurut Andi (1982) dalam (Kadeni dan Srijani, 2018:64) terdapat jenis-

jenis kelompok teman sebaya sebagai berikut:  
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1. Kelompok chums (sahabat karib), yaitu kelompok dimana remaja 

bersahabat karib dengan ikatan dan persahabatan yang sangat kuat. 

Kelompok ini biasanya anggotanya terdiri dari 2-3 orang dengan memiliki 

minat yang sama dan jenis kelamin yang sama, kemampuan dan kemauan 

yang mirip. 

2. Cliques (kelompok sahabat), biasanya terdiri dari 4-5 orang yang memiliki 

minat, kemampuan dan kemauan yang relatif sama. Cliques biasanya 

terdiri dari penyatuan dua sahabat karib atau dua chums. Jenis kelamin 

pada cliques umumnya sama, dalam cliques ini pada mulanya banyak 

melakukan kegiatan bersama, menonton bersama, rekreasi, pesta, saling 

menelepon. 

3. Crowds (kelompok banyak remaja), yaitu kelompok yang biasanya terdiri 

dari banyak remaja, lebih besar dari dibandingkan dengan cliques. 

Kesamaan mereka adalah bahwa mereka mempunyai perasaan takut 

diabaikan atau tidak diterima oleh anggota lain dalam kelompoknya. 

4. Gangs, merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya pada 

umumnya merupakan akibat pelarian dari beberapa kelompok yang 

disebutkan sebelumnya.  

Menurut Hidayat dan Bashori (2016:107) Tekanan teman sebaya dapat 

memberikan pengaruh positif dan mendorong individu untuk memberikan yang 

terbaik. Akan tetapi, jika intensitasnya berlebihan, tekanan teman sebaya justru 

dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Tekanan yang diberikan oleh teman 

sebaya agar seorang individu menyesuaikan perilakunya dengan anggota 

kelompoknya dapat memengaruhi cara individu berbicara, berpakaian, dan bahkan 
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berperilaku. Tekanan teman sebaya juga dapat memengaruhi individu untuk 

melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. 

Tekanan dari teman sebaya dapat memperkuat konformitas, terutama di 

kalangan remaja. Tekanan ini tidak selalu terjadi dalam hubungan antarpribadi 

dalam kelompok yang bersifat langsung, tetapi di era kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, tekanan teman sebaya dapat 

diberikan secara tidak langsung. Dengan kata lain, tekanan teman sebaya dapat 

disampaikan melalui media sosial. Tekanan itu dapat bersifat positif sehingga 

mendorong individu ke arah pencapaian prestasi yang lebih baik, tetapi tidak 

jarang hal itu justru mendorong sekelompok remaja melakukan tindakan-tindakan 

yang menyimpang dari nilai-nilai kewajaran. 

Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan gejala 

meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan mereka. Sebagian besar 

waktunya dihabiskan untuk berhubungan atau bergaul dengan teman-teman 

sebaya mereka. Dalam suatu investigasi, ditemukan bahwa anak berhubungan 

dengan teman sebaya 10% dari waktunya setiap hari pada usia 2 tahun, 20% pada 

usia 4 tahun, dan lebih dari 40% pada usia antara 7-11 tahun (Santrock, 1998) 

dalam (Desmita, 2013:219). 

Berbeda halnya dengan masa anak-anak, hubungan teman sebaya remaja 

lebih didasarkan pada hubungan persahabatan. Menurut Bloos (1962) dalam 

(Desmita, 2013), pembentukan persahabatan remaja erat kaitannya dengan 

perubahan aspek-aspek pengendalian psikologis yang berhubungan dengan 

kecintaan pada diri sendiri dan munculnya phallic conflicts.  
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Pada prinsipnya hubungan teman sebaya mempunyai arti yang sangat 

penting bagi kehidupan remaja. Dalam literatur psikologi perkembangan diketahui 

satu contoh klasik betapa pentingnya teman sebaya dalam perkembangan sosial 

remaja. Dua ahli teori yang berpengaruh, yaitu Jean Piaget dan Harry Stack 

Sullivan, menekankan bahwa melalui hubungan teman sebaya anak dan remaja 

belajar tentang hubungan timbal balik yang simetris. Anak mempelajari prinsip-

prinsip kejujuran dan keadilan melalui peristiwa pertentangan dengan teman 

sebaya. Mereka juga mempelajari secara aktif kepentingan-kepentingan dan 

perspektif teman sebaya dalam rangka memuluskan integrasi dirinya dalam 

aktivitas teman sebaya yang berkelanjutan. 

Menurut Mahrunnisya, Indriayu dan Wardani (2020:2) mengatakan bahwa 

kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang lain yang sebaya 

menyebabkan remaja berusaha untuk mengikuti atribut yang sedang trendi. 

Fenomena konformitas merupakan hal yang kerap terjadi pada remaja. Sifat 

konformis dalam rentang waktu yang relatif lama akan menjadi bagian dari 

kepribadian seorang remaja. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konformitas 

teman sebaya adalah perubahan perilaku maupun sikap individu yang disesuaikan 

dengan norma yang ada untuk menghindari penolakan, agar dapat diterima oleh 

kelompok teman sebayanya. 
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2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Konformitas  

 Menurut Baron & Branscombe (2012) dalam (Hidayat dan Bashori, 2016) 

konformitas dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kohesivitas, ukuran 

kelompok, dan norma sosial. 

a. Kohesivitas.  

 Salah satu faktor yang sangat memengaruhi kecenderungan kita untuk 

menyesuaikan diri (melakukan konformitas sosial) adalah kohesivitas, atau 

kekompakan kelompok. Semakin seseorang tertarik kepada kelompok sosial 

tertentu dan ingin menjadi bagian dari kelompok itu, kecenderungannya untuk 

melakukan konformitas akan semakin tinggi pula. Semakin kohesif sutau 

kelompok, semakin besar pula kecenderungan seseorang untuk mengikuti norma 

dan aturan kelompok. Hal ini tidak mengherankan karena semakin individu 

menghargai kelompok dan ingin diterima oleh anggota lain, semakin ia ingin 

menghindari sesuatu yang akan menjauhkan atau memisahkannya dari kelompok 

tersebut. Semakin selektif keanggotaan suatu kelompok, semakin tinggi pula 

kohesivitas kelompok tersebut. Pada kelompok yang memiliki keanggotaan 

selektif, bertindak dan berpenampilan seperti anggota lain sering kali merupakan 

cara terbaik untuk mendapatkan pengakuan kelompok. Pada dasarnya, semakin 

kita ingin berperilaku seperti apa yang orang lain lakukan dalam suatu kelompok, 

semakin kita mendapatkan penerimaan sosial, semakin tinggi kecenderungan kita 

untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tersebut. Dengan kata lain, 

kekompakan dan keinginan untuk diterima dapat dipandang sebagai faktor yang 

meningkatkan kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri. 
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b. Ukuran kelompok.  

 Faktor lain yang menghasilkan efek yang sama dengan kohesivitas dalam 

memengaruhi perilaku orang lain adalah ukuran kelompok. Hasil-hasil penelitian 

terbaru mengonfirmasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa 

semakin besar ukuran kelompok, semakin besar pula tekanan yang didapatkan 

seseorang untuk menyesuaikan diri. Singkatnya, semakin besar ukuran kelompok-

dalam pengertian semakin besar jumlah individu yang menunjukkan perilaku 

tertentu dalam kelompok tersebut-kecenderungan kita untuk menyesuaikan diri 

dan berperilaku seperti apa yang mereka lakukan akan semakin besar pula. 

Besarnya jumlah anggota kelompok yang berperilaku sama meningkatkan tekanan 

bagi anggota lainnya untuk berperilaku sama, yaitu perilaku yang sesuai dengan 

norma kelompoknya. Sebaliknya, jika kelompok itu kecil, tekanan kepada anggota 

kelompok untuk menyesuaikan perilaku juga tidaklah besar. Hal ini dapat terlihat 

dari kerusuhan antar pendukung klub sepak bola. “Provokasi” sekecil apapun dari 

segelintir pendukung klub sudah dapat memicu terjadinya tindakan anarkis dalam 

skala besar. 

c. Norma sosial.  

 Pengaruh norma sosial terhadap konformitas tidak kalah besar. Norma sosial 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu norma deskriptif dan norma injungtif. Norma 

deskriptif merupakan norma yang hanya mendeskripsikan (mewartakan) apa yang 

sebagian besar orang lakukan pada suatu situasi tertentu. Norma ini dapat 

memengaruhi tingkah laku dengan cara memberi tahu kita mengenai apa yang 

umumnya dianggap efektif atau adaptif pada situasi tersebut. Sementara itu, 

norma injungtif menetapkan tingkah laku apa yang diterima atau tidak diterima 
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pada situasi tertentu. Pada kenyataannya, norma injungtif dapat memberikan 

pengaruh yang lebih kuat terhadap terjadinya konformitas sosial bila 

dibandingkan dengan norma deskriptif.  Ada semacam kewajiban moral yang 

harus dilakukan pada norma injungtif. Norma injungtif tidak hanya memberi tahu 

kita bagaimana seseorang bertindak pada situasi tertentu, tetapi norma injungtif 

juga mengarahkan bagaimana kita seharusnya bertingkah laku. Sebagai contoh, 

seseorang harus antre dengan tertib ketika akan memasuki pesawat. Oleh karena 

itu, siapa pun orang yang akan menaiki pesawat harus bertingkah laku sesuai 

dengan norma injungtif ini, sebab bila tidak, individu tersebut akan mendapatkan 

sanksi sosial. 

2.3.4 Aspek-aspek konformitas 

Menurut Sears, Freedman dan Peplau, Aspek-aspek konformitas adalah 

sebagai berikut: 

1) Kepercayaan Terhadap Kelompok 

Dalam situasi konformitas, individu mempunyai suatu pandangan dan 

kemudian menyadari bahwa kelompoknya menganut pandangan yang 

bertentangan. Individu ingin memberikan informasi yang tepat. Oleh karena itu, 

semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi 

yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap 

kelompok. Bila orang tersebut berpendapat bahwa kelompok selalu benar, dia 

akan mengikuti apapun yang  dilakukan kelompok tanpa mempedulikan 

pendapatnya sendiri. Demikian pula, bila kelompok mempunyai informasi penting 

yang belum dimiliki individu, konformitas akan semakin meningkat. Mekanisme 



57 
 

 
 

kerjanya adalah sebagai berikut: Individu memutuskan bahwa dia salah dan 

kelompoknya benar. Salah satu faktor penentu kepercayaan terhadap kelompok 

adalah tingkat keahlian anggotanya. Semakin tinggi tingkat keahlian kelompok itu 

dalam hubungannya dengan individu, semakin tinggi tingkat kepercayaan dan 

penghargaan individu terhadap pendapat mereka.  

2) Kekompakan kelompok 

Konformitas juga dipengaruhi oleh eratnya hubungan antara individu 

dengan kelompoknya. Istilah kekompakan adalah jumlah total kekuatan yang 

menyebabkan orang tertarik pada suatu kelompok dan yang membuat mereka 

ingin tetap menjadi anggotanya. Semakin besar rasa suka anggota yang satu 

terhadap anggota yang lain, dan semakin besar harapan untuk memperoleh 

manfaat dari keanggotaan kelompok, serta semakin besar kesetiaan mereka, dan 

sebagainya, akan semakin kompak kelompok itu. 

Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas yang semakin tinggi. 

Alasan utamanya adalah bahwa bila orang merasa dekat dengan anggota 

kelompok yang lain, akan semakin menyenangkan bagi mereka untuk meengakui 

kita, dan semakin menyakitkan bila mereka mencela kita. Artinya. Kemungkinan 

untuk menyesuaikan diri atau tidak menyesuaikan diri akan semakin besar bila 

kita mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi anggota kelompok tersebut. 

Bila melakukan sesuatu yang berharga, konformitas yang dihasilkan kelompok 

akan semakin meningkat. Kelompok yang beranggapan bahwa tugasnya penting 

atau berharga akan menghasilkan tingkat konformitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok yang memandang suatu tugas sebagai sesuatu 
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yang tidak penting dan tidak berharga. Di samping itu, anggota kelompok akan 

berusaha lebih keras untuk menyesuaikan diri dalam kelompok yang mempunyai 

semangat kelompok yang tinggi. 

3) Kesepakatan kelompok 

 Faktor yang sangat penting bagi timbulnya konformitas adalah 

kesepakatan pendapat kelompok. Orang yang dihadapkan pada keputusan 

kelompok yang sudah bulat akan mendapat tekanan yang kuat untuk 

menyesuaikan pendapatnya. Namun, bila kelompok tidak bersatu, akan  tampak 

adanya penurunan tingkat konformitas. Bahkan bila satu orang saja tidak 

sependapat dengan anggota yang lain dalam kelompok tersebut, tingkat 

konformitas akan turun sekitar seperempat dari tingkat umumnya. 

2.3.5 Fungsi Kelompok Teman Sebaya 

Menurut Desmita (2013) Fungsi dari teman sebaya ialah sebagai berikut: 

1. Mengontrol impuls-impuls agresif. Melalui interaksi dengan teman 

sebaya, remaja belajar bagaimana memecahkan pertentangan-pertentangan 

dengan cara-cara yang lain selain dengan tindakan agresi langsung.  

2. Memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih 

independen. Teman-teman dan kelompok teman sebaya memberikan 

dorongan bagi remaja untuk mengambil peran dan tanggung jawab baru 

mereka. Dorongan yang diperoleh remaja dari teman-teman sebaya mereka 

ini akan menyebabkan berkurangnya ketergantungan remaja pada 

dorongan keluarga mereka. 
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3. Meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial, mengembangkan 

kemampuan penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-

perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Melalui percakapan dan 

perdebatan dengan teman sebaya, remaja belajar mengekspresikan ide-ide 

dan perasaan-perasaan serta mengembangkan kemampuan mereka 

memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan tingkah laku peran jenis 

kelamin. Sikap-sikap seksual dan tingkah laku peran jenis kelamin 

terutama dibentuk melalui interaksi dengan teman sebaya. Remaja belajar 

mengenai tingkah laku dan sikap-sikap yang mereka asosiasikan dengan 

menjadi laki-laki dan perempuan muda. 

5. Memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Umumnya orang dewasa 

mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang apa yang benar dan apa 

yang salah. Dalam kelompok teman sebaya, remaja mencoba mengambil 

keputusan atas diri mereka sendiri. Remaja mengevaluasi nilai-nilai yang 

dimilikinya dan yang dimiliki oleh teman sebayanya, serta memutuskan 

mana yang benar. Proses mengevaluasi ini dapat membantu remaja 

mengembangkan kemampuan penalaran moral mereka.  

6. Meningkatkan harga diri (self-esteem). Menjadi orang yang disukai oleh 

sejumlah besar teman-teman sebayanya membuat remaja merasa enak atau 

senang tentang dirinya. 

Sejumlah ahli teori lain menekankan pengaruh negatif dari teman sebaya 

terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Bagi sebagian remaja, ditolak 

atau diabaikan oleh teman sebaya, menyebabkan munculnya perasaan 
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kesepian atau permusuhan. Di samping itu, penolakan oleh teman sebaya 

dihubungkan dengan kesehatan mental dan problem kejahatan. Sejumlah ahli 

teori juga telah menjelaskan budaya teman sebaya remaja merupakan suatu 

bentuk kejahatan yang merusak nilai-nilai dan kontrol orang tua. Lebih dari 

itu, teman sebaya dapat memperkenalkan remaja pada alkohol, obat-obatan 

(narkoba), kenakalan, dan berbagai bentuk perilaku yang dipandang orang 

dewasa sebagai maladaptif. 

2.3.6 Indikator Konformitas Teman Sebaya 

Menurut Febriyani, Darsono, dan Sudarmanto (2014)  teman bertindak 

sebagai orang yang dapat dipercaya yang menolong informan melewati berbagai 

permasalahan dengan menyediakan baik dukungan emosi dan solusi serta 

memberikan informasi. Menurut Santrock (2003, 227) persahabatan memberi 

kontribusi pada status usia sebaya yaitu:  

1) Kebersamaan 

Persahabatan memberi anak partner yang akrab, seseorang yang bersedia 

meluangkan waktu bersama mereka dan melakukan kegiatan bersama. 

2)  Dukungan Fisik 

 Persahabatan memberikan sumber daya dan bantuan saat dibutuhkan. 

3) Dukungan Ego 

Persahabatan membantu anak merasa bahwa mereka adalah anak yang bisa 

melakukan sesuatu dan layak dihargai yang terutama penting adalah 
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 penerimaan sosial dari kawannya. 

3) Intimasi/Kasih Sayang 

Persahabatan memberi anak suatu hubungan yang hangat, saling percaya, 

dan dekat dengan orang lain, dalam hubungan ini anak-anak sering kali 

merasa nyaman mengungkapkan informasi pribadi mereka. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok teman sebaya 

merupakan tempat bagi remaja untuk menemukan jati dirinya dan tempat untuk 

mereka bersosialisasi. Remaja merasa pas dengan norma yang ada di dalam 

kelompok teman sebayanya sehingga melakukan konformitas. Sehingga 

konformitas teman sebaya dapat diukur melalui 1) kebersamaan, 2) dukungan ego, 

3) intimasi/kasih sayang. 

2.4 Pengaruh Antar Variabel 

2.4.1 Pengaruh Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Menurut Sina (2012) dalam (Kanserina, 2015) pengetahuan ekonomi 

merupakan suatu alat yang berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas 

menjadi cerdas, seperti bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, 

berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan. Membuat suatu keputusan 

ekonomi yang cerdas adalah suatu pilihan dan pilihan ini memerlukan upaya. 

Selain upaya maka individu tentunya perlu memahami syarat-syarat yang tepat 

guna membuat keputusan ekonomi sehari-hari. Terkait upaya tersebut maka 

pengetahuan ekonomi menjadi suatu pilihan yang sebaiknya dimiliki oleh 

seseorang. Hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki 
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pengetahuan ekonomi yang memadai guna membuat keputusan cerdas, akibatnya 

akan tampak dari bagaimana seseorang mengalami kesalahan ketika membuat 

keputusan pembelanjaan. 

Sedangkan Nur dan Arnasik (2018:9) menjelaskan bahwa literasi ekonomi 

atau melek ekonomi adalah pemahaman dan pengetahuan dasar teori ekonomi, 

konsep dan aplikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pasar 

ekonomi global, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan pengetahuan dasar 

mengenai ilmu ekonomi dalam mengalokasikan pendapatannya untuk 

pengambilan keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna 

memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, literasi ekonomi atau 

melek ekonomi sangat diperlukan. Dengan adanya literasi ekonomi konsumen 

dapat menentukan berbagai alternatif pilihan dalam memanfaatkan sumber daya 

yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh antara literasi ekonomi terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Literasi 

ekonomi menggambarkan seseorang dalam menentukan sesuatu yang digunakan 

sehingga akan mempengaruhi cara seseorang dalam berkonsumsi. 

2.4.2 Pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa 

Menurut Hidayat dan Bashori (2016:84) konformitas merupakan jenis 

pengaruh sosial ketika individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai 

dengan norma-norma sosial. Dengan cara ini, seseorang akan bertingkah laku 

dengan cara-cara yang dipandang wajar dan diterima oleh suatu komunitas. 
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Menurut Myers (2012) dalam (Hidayat dan Bashori, 2016), konformitas 

merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan kelompok. Hal 

tersebut terlihat dari kecenderungan individu untuk selalu menyesuaikan 

perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari celaan maupun 

keterasingan. Konformitas tidak hanya sekedar bertindak sesuai dengan tindakan 

yang dilakukan oleh orang lain, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana mereka 

bertindak. 

Menurut Drifanda (2018:37) Teman sebaya adalah salah satu hal yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam berperilaku konsumsi yang termasuk dalam 

faktor lingkungan. Teman sebaya merupakan hubungan persahabatan antar anak 

di sekolah maupun di perguruan tinggi. Konformitas teman sebaya adalah 

perubahan perilaku dan sikap individu agar sesuai dengan norma yang ada untuk 

menghindari penolakan agar dapat diterima sebagai anggota kelompok, dan 

perubahan tersebut sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata ataupun hanya 

sebatas imajinasi.  

Kemudian menurut Mahrunnisya, Indriayu dan Dewi Wardani (2020: 2) 

mengatakan bahwa kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang 

lain yang sebaya menyebabkan remaja berusaha untuk mengikuti atribut yang 

sedang trendi. Fenomena konformitas merupakan hal yang kerap terjadi pada 

remaja. Sifat konformis dalam rentang waktu yang relatif lama akan menjadi 

bagian dari kepribadian seorang remaja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konformitas 

teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku konsumtif karena perubahan tingkah 
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laku dalam kelompok sangatlah penting supaya dapat diterima oleh teman 

kelompoknya dengan cara mengikuti kebiasaan dalam membeli barang hanya 

karena kepuasan semata dan mengikuti trend. 

2.4.3 Pengaruh Literasi Ekonomi dan Konformitas Teman Sebaya terhadap 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Menurut Effendi (2016) Perilaku konsumtif sendiri merupakan sebagai 

suatu kecenderungan manusia yang melakukan konsumsi tiada batas, di mana 

manusia lebih mementingkan keinginan dari pada kebutuhan. Individu yang 

berperilaku konsumtif- konsumen yang bersifat irrasional biasanya memiliki ciri-

ciri antara lain: cepat tertarik dengan iklan dan promosi, mengoleksi produk 

bermerek atau branded yang sudah dikenal luas, memilih produk bukan 

berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise. 

Menurut Soffian Assauri (1987) dalam (Effendi, 2016), tingkat keinginan 

seseorang menempati tingkat yang paling tinggi dalam pembelian. Perilaku 

konsumtif dapat terjadi karena tindakan pembelian dilakukan ingin tampak 

berbeda dari yang lain, misalnya remaja melakukan pembelian atau pemakaian 

dengan maksud untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. 

Kemudian karena ikut-ikutan, seseorang melakukan tindakan pembelian hanya 

untuk meniru orang lain atau kelompoknya dan mengikuti mode yang sedang 

trend.  

Nur dan Arnasik (2018:9) menjelaskan bahwa literasi ekonomi atau melek 

ekonomi adalah pemahaman dan pengetahuan dasar teori ekonomi, konsep dan 

aplikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pasar ekonomi 
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global, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan pengetahuan dasar mengenai 

ilmu ekonomi dalam mengalokasikan pendapatannya untuk pengambilan 

keputusan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, literasi ekonomi atau melek 

ekonomi sangat diperlukan. Dengan adanya literasi ekonomi konsumen dapat 

menentukan berbagai alternatif pilihan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Drifanda (2018:37) 

Teman sebaya adalah salah satu hal yang mempengaruhi mahasiswa dalam 

berperilaku konsumsi yang termasuk dalam faktor lingkungan. Teman sebaya 

merupakan hubungan persahabatan antar anak di sekolah maupun di perguruan 

tinggi. Konformitas teman sebaya adalah perubahan perilaku dan sikap individu 

agar sesuai dengan norma yang ada untuk menghindari penolakan agar dapat 

diterima sebagai anggota kelompok, dan perubahan tersebut sebagai hasil dari 

tekanan kelompok yang nyata ataupun hanya sebatas imajinasi. 

Kemudian menurut Mahrunnisya, Indriayu dan Wardani (2020: 2) 

mengatakan bahwa kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan orang 

lain yang sebaya menyebabkan remaja berusaha untuk mengikuti atribut yang 

sedang trendi. Fenomena konformitas merupakan hal yang kerap terjadi pada 

remaja. Sifat konformis dalam rentang waktu yang relatif lama akan menjadi 

bagian dari kepribadian seorang remaja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi 

ekonomi dan konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa. 
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2.5 Penelitian Relevan 

1. Penelitian dari Kanserina (2015) Jurnal yang berjudul “Pengaruh Literasi 

Ekonomi dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 2015”. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji signifikansi simultan (uji F) pada tabel ANOVA 

menggambarkan bahwa Literasi Ekonomi (X1) dan Gaya Hidup (X2) 

secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Perilaku Konsumtif 

(Y) karena dari hasil perhitungan diketahui F hitung sebesar 85,456 dan F 

tabel sebesar 3,08. Karena F hitung > F tabel  yaitu 85,456 > 3,08 dan 

tingkat signifikansi atau probabilitas 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu literasi ekonomi 

dan gaya hidup berpengaruh signifikan bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel terikat yaitu perilaku konsumtif. Besarnya pengaruh literasi 

ekonomi dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 2015 menggunakan analisis koefisien 

diterminasi dengan melihat tampilan output SPSS model summary. 

2. Penelitian dari Kadeni dan Srijani (2018) Jurnal yang berjudul “Pengaruh 

Media Sosial dan Teman Sebaya terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa”. Berdasarkan hasil analisa data simpulannya adalah sebagai 

berikut : 1) Ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif 

mahasiswa hal ini ditunjukkan oleh nilai sig 0,006 < 0,05 Ha diterima H0 

ditolak. 2) Ada pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap perilaku 

konsumtif mahasiswa hal ini ditunjukkan oleh nilai sig 0,009 < 0,05 Ha 

diterima H0 ditolak. 3) Ada pengaruh media sosial dan teman sebaya 
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secara bersamaan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa hal ini 

ditunjukkan oleh nilai sig. 0,021 < 0,05, sehingga Ha diterima H0 ditolak. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel media sosial dan teman 

sebaya baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan dapat 

mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. 

3. Penelitian dari Nuraeni (2015) skripsi yang berjudul “Pengaruh Literasi 

Ekonomi, Kelompok Teman Sebaya, dan Kontrol Diri terhadap Perilaku 

Pembelian Impulsif untuk Produk Fashion pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta”. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa 1) Tidak terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap 

perilaku pembelian inpulsif untuk produk fashion pada mahasiswa,  2) 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan kelompok teman sebaya terhadap 

perilaku pembelian impulsif untuk produk fashion pada mahasiswa, 3) 

Terdapat pengaruh negatif dan signifikan kontrol diri terhadap perilaku 

pembelian impulsif untuk produk fashion pada mahasiswa, 4) Terdapat 

pengaruh yang signifikan literasi ekonomi, kelompok teman sebaya, dan 

kontrol diri secara bersama-sama terhadap perilaku pembelian impulsif 

untuk produk fashion pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY, dengan 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,462 atau 46,2 %. 

4. Penelitian dari Mahrunnisya, Indriayu dan Wardani (2020) Jurnal yang 

berjudul “Pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Perilaku 

Konsumtif Pada Siswa SMA di Kota Bandar Lampung”. Berdasarkan 

analisis data berarti ada pengaruh konformitas teman sebaya terhadap 

perilaku konsumtif siswa sebesar 0,324 berarti besarnya pengaruh 
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konformitas teman sebaya terhadap perilaku konsumtif sebesar 32,4% . 

Siswa yang memiliki konformitas yang tinggi terhadap suatu kelompok, 

akan memiliki perilaku konsumtif yang tinggi. Hal ini membuktikan 

perilaku konsumtif yang dilakukan oleh siswa sebenarnya tidak lepas dari 

pengaruh lingkungan sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya, hal 

ini dikarenakan di dalam suatu kelompok memiliki kekompakan, ketaatan, 

dan kesepakatan.  

2.6 Kerangka Berpikir 

Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang yang tidak lagi berdasarkan 

pada pertimbangan yang rasional, kecenderungan matrealistik, hasrat yang besar 

untuk memiliki benda-benda mewah dan berlebihan dan penggunaan segala hal 

yang dianggap paling mahal dan didorong oleh semua keinginan untuk memenuhi 

hasrat kesenangan semata-mata. Tingkat keinginan seseorang menempati tingkat 

yang paling tinggi dalam pembelian. Perilaku konsumtif dapat terjadi karena 

tindakan pembelian dilakukan ingin tampak berbeda dari yang lain, misalnya 

remaja melakukan pembelian atau pemakaian dengan maksud untuk menunjukkan 

bahwa dirinya berbeda dengan yang lain. Kemudian karena ikut-ikutan, seseorang 

melakukan tindakan pembelian hanya untuk meniru orang lain atau kelompoknya 

dan mengikuti mode yang sedang trend.  

Literasi ekonomi atau melek ekonomi adalah pemahaman dan 

pengetahuan dasar teori ekonomi, konsep dan aplikasi. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam pasar ekonomi global, masyarakat sebagai 

konsumen membutuhkan pengetahuan dasar mengenai ilmu ekonomi dalam 
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mengalokasikan pendapatannya untuk pengambilan keputusan dalam 

memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak 

terbatas. Oleh karena itu, literasi ekonomi atau melek ekonomi sangat diperlukan. 

Dengan adanya literasi ekonomi konsumen dapat menentukan berbagai alternatif 

pilihan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Konformitas merupakan perubahan perilaku sebagai akibat dari tekanan 

kelompok. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan individu untuk selalu 

menyesuaikan perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar dari 

celaan maupun keterasingan. Konformitas tidak hanya sekedar bertindak sesuai 

dengan tindakan yang dilakukan oleh orang lain, tetapi dipengaruhi oleh 

bagaimana mereka bertindak. Teman sebaya adalah salah satu hal yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam berperilaku konsumsi yang termasuk dalam 

faktor lingkungan. Teman sebaya merupakan hubungan persahabatan antar anak 

di sekolah maupun di perguruan tinggi. Konformitas teman sebaya adalah 

perubahan perilaku dan sikap individu agar sesuai dengan norma yang ada untuk 

menghindari penolakan agar dapat diterima sebagai anggota kelompok, dan 

perubahan tersebut sebagai hasil dari tekanan kelompok yang nyata ataupun hanya 

sebatas imajinasi. Konformitas teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku 

konsumtif karena perubahan tingkah laku dalam kelompok sangatlah penting 

supaya dapat diterima oleh teman kelompoknya dengan cara mengikuti kebiasaan 

dalam membeli barang hanya karena kepuasan semata dan mengikuti trend. 
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Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa literasi ekonomi dan 

konformitas teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. 

Berikut penggambaran paradigma penelitian: 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Literasi Ekonomi (X1) mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Y) 

 Konformitas Teman Sebaya (X2) mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa (Y) 

 Literasi Ekonomi (X1) dan Konformitas Teman Sebaya (X2) bersama-sama 

mempengaruhi Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Y) 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teoritis dan kerangka berfikir dapat 

dikemukakan hipotesis penelitian sebagai jawaban permasalahan yang telah 

dirumuskan pada bagian pendahuluan, sebagai berikut: 

Perilaku Konsumtif 

(Y) 

Literasi Ekonomi 

(X1) 

Konformitas Teman 

Sebaya 

(X2) 
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1. Terdapat pengaruh Literasi Ekonomi terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi Angkatan 2017 

2. Terdapat pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Perilaku 

Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jambi 

Angkatan 2017 

3. Terdapat pengaruh Literasi Ekonomi dan Konformitas Teman Sebaya 

terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Universitas Jambi Angkatan 2017 

 


