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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Perilaku Konsumtif 

2.1.1.1 Pengertian Perilaku Konsumtif 

Perilaku Konsumtif merupakan perilaku seseorang dalam mengonsumsi 

barang dan jasa secara berlebihan tanpa pertimbangan yang rasional. Hal tersebut 

senada dengan  yang dikemukakan oleh Sumartono (Haryani, 2015:6) bahwa 

 “Perilaku konsumtif adalah suatu bentuk tindakan memakai produk yang 

tidak tuntas, artinya belum habis sebuah produk yang dipakai, seseorang 

telah menggunakan produk jenis yang sama tetapi dari merek yang 

berbeda. Atau dapat diartikan, membeli barang karena karena adanya 

hadiah yang ditawarkan atau membeli produk karena banyak orang yang 

memakai barang tersebut. Intinya perilaku konsumtif merupakan suatu 

bentuk perilaku membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan 

atas dasar kebutuhan”. 

Menurut Dewi (2017:29) memaparkan bahwa “perilaku konsumtif 

merupakan sebuah kegiatan konsumsi, konsumsi dalam kegiatan tersebut 

merupakan konsumsi yang berlebihan dimana hanya untuk mementingkan 

kepuasan semata bukan untuk memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan”.  

Sedangkan Lita Tribuana (2020:150) mengemukakan bahwa  

“perilaku konsumtif merupakan perilaku yang lebih mementingkan untuk 

memenuhi hasrat keinginanya bukan semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan yang sangat dibutuhkannya. Seseorang yang cenderung 

konsumtif ketika membeli sesuatu bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhannya namun untuk mewujudkan keinginannya secara tidak 

terkendali atau tidak terencana”. 

Menurut Chita, David dan Palo (2015:298) menyatakan bahwa “perilaku 

konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada 

batas, membeli sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana”.  

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumtif merupakan perilaku konsumsi barang atau jasa secara berlebihan, tidak 

terencana, tanpa adanya pertimbangan yang rasional, dan lebih mengedepankan 

keinginan daripada kebutuhan. 

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif timbul dari berbagai faktor yang melatarbelakangi 

seseorang berprilaku konsumtif. Suryana dan Fransisca (Triyaningsih, 2015:175) 
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menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku konsumtif 

yaitu hadirnya iklan, konformitas dari kelompok referensi, gaya hidup, dan 

kepemilikan kartu kredit.  

Kotler dan Amstrong (Lita Libuana, 2020:146) menyatakan bahwa 

perilaku konsumtif dipengaruhi oleh empat faktor diantaranya: 

1) Faktor kebudayaan, terdiri dari : budaya, sub budaya, dan kelas sosial. 

2) Faktor sosial, terdiri dari : kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status 

3) Faktor pribadi, terdiri dari : usia, tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, konsep diri dan kepribadian 

4) Faktor psikologis, terdiri dari : motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, 

dan sikap. 

Dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Kolter dua diantaranya 

mempengaruhi perilaku konsumtif penelitian ini yaitu, faktor pribadi dan 

psikologis. Gaya hidup merupakan salah satu faktor perilaku konsumtif kemudian 

kepribadian merupakan ciri bawaan yang biasanya digambarkan dengan 

kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kemampuan pertahanan diri. Adapun yang 

dimaksud pertahanan diri adalah kontrol diri. Faktor psikologis salah satunya 

adalah pengetahuan, sedangkan literasi keuangan merupakan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai keuangan maka literasi keuangan merupakan faktor 

psikologis.  

2.1.1.3 Aspek-Aspek Perilaku Konsumtif 

Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda, ada yang hanya memenuhi 

kebutuhan pokok saja namun tidak sedikit yang melalukan pembelian barang 

maupun jasa yang berlebihan. Pembelian yang berlebihan dan tidak terkendali 

menyebabkan seseorang menjadi konsumtif. Menurut Lina dan Rosyid (Yudasella 

& Krisnawati, 2019:678) aspek-aspek perilaku konsumtif terdiri dari pembelian 

impulsif (impulsive buying), pemborosan (wasteful buying), dan mencari 

kesenangan (non rational buying). 

1) Pembelian impulsif (impulsive buying) 

Aspek ini menunjukan bahwa seorang membeli semata-mata karena didasari 

oleh hasrat tiba-tiba atau keinginan sesaat, dilakukan tanpa terlebih dahulu 

mempertimbangkannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian dan 

biasanya bersifat emosional. 

2) Pemborosan (wasteful buying) 

Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku yang menghambur-hamburkan 



12 
 

banyak dana tanpa disadari adanya kebutuhan yang jelas. 

3) Mencari kesenangan (non rational buying)  

Suatu perilaku dimana konsumen membeli sesuatu yang dilakukakan semata-

mata untuk mencari kesenangan. 

Aspek-aspek perilaku konsumtif lainnya menurut Fromm dalam 

Wahyuningsih (2016:5) antara lain sebagai berikut. 

1) Pemenuhan keinginan; 

2) Barang di luar jangkauan; 

3) Barang menjadi tidak produktif; dan 

4) Status 

Perilaku konsumtif cenderung melakukan pembelian tidak terkendali dan 

dengan tujuan memuaskan keinginan bukan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Selain itu, pembelian yang dilakukan seringkali di luar jangkauan (kemampuan) 

hanya untuk eksistensi dirinya yang akan menyebabkan barang yang dibeli 

menjadi tidak produktif. Seseorang pada era media sosial seperti saat ini sangat 

ingin menunjukan kemewahan yang menandakan status ekslusif sehingga 

memberikan kesan bahwa mereka berasal dari kelas sosial yang tinggi.  

2.1.1.4 Indikator Perilaku Konsumtif 

Menurut Sumartono (Okky Dzikria, 2016:147) indikator-indikator perilaku 

konsumtif sebagai berikut. 

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 berdasarkan 

kemasan yang dibungkus rapih 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. 

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

kegunaannya). Konsumen cenderung berperilaku yang ditandakan oleh adanya 
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kehidupan mewah sehingga cenderung menggunakan segala hal yang dianggap 

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 ekslusif 

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

tinggi.  

6) Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang 

mengiklankan. Konsumen cenderung meniru perilaku tokoh yang 

diidolakannya dalam bentuk menggunakan segala yang digunakan oleh 

idolanya. 

7) Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. 

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.  

2.1.2 Literasi Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Literasi Keuangan 

Literasi secara umum adalah kegiatan baca tulis. Perkembangan abad ini 

menyebabkan masyarakat harus memiliki enam literasi dasar diantaranya Literasi 

Keuangan. Menurut UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) bahwa literasi merupakan rangkaian kesatuan dari 

kemampuan menggunakan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung sesuai 

konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan 

penerapan di sekolah, keluarga, masyarakat, dan situasi lain yang relevan untuk 

remaja dan orang dewasa (Tim Gerakan Literasi, 2017:3). Keuangan merupakan 

suatu isu yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan 

hidup masyarakat. 

 Literasi keuangan merupakan pengetahuan mengenai keuangan yang 

berguna untuk pengambilan keputusan pengelolaan keuangan. Terdapat berbagai 
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penelitian dan lembaga yang mendefinisikan literasi keuangan secara berbeda. 

Aprilia Roestanto (2017:1) menyebutkan bahwa “literasi keuangan adalah sebagai 

suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen maupun 

masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik”. 

Menurut Krisna (2010:2)  “literasi keuangan terjadi manakala seorang individu 

memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut 

mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan”.   

Menurut Gerakan Literasi Nasional (2017:77) “Literasi Financial 

(keuangan) adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan 

pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat 

keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan 

finansial, baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan 

masyarakat”. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (2017:77) menjelaskan bahwa 

“Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan”. 

Masyarakat tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga dan produk 

keuangan saja melainkan sikap pengelolaan keuangan agar lebih bijak dalam 

pengambilan keputusan sehingga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup. 

Sejalan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Tim Gerakan Literasi Nasional 

(2017:5) menyatakan bahwa “literasi keuangan adalah pengetahuan dan 

kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, 

keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial 

untuk meningkatkan kesejahteraan financial, baik individu maupun sosial, dan 

dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat”.  

Dari berbagai pengertian di atas bahwa literasi keuangan merupakan 

pengetahuan mengenai konsep-konsep keuangan yang mengarahkan individu  

untuk mengolah, merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat sehingga 

mampu meningkatkan kesejahteraan. 
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2.1.2.2 Aspek-aspek Literasi Keuangan 

Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam mengelola keuangan pribadi. Pengelolaan keuangan meliputi pendapatan 

dan pengeluaran setiap individu. Literasi keuangan menurut Chen dan Volpe 

(1998) dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagai berikut. 

1) General personal Finance knowledge 

Pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar keuangan 

pribadi. 

2) Saving and Borrowing  

Pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti 

penggunaan kartu kredit. 

3) Insurance 

Pengetahuan dasar asuransi dan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa 

dan asuransi kendaraan bermotor. 

4) Invesment 

Pengetahuan tentang suku bunga pasar reksa dana dan resiko investasi. 

Adapun menurut The organisation for economic Co-operation and 

development atau OECD (2017:89) terdapat 4 aspek literasi keuangan yaitu: 

1) Uang dan Transaksi (money and transactions) 

Mencakup kesadaran mengenai berbagai bentuk dan tujuan pengelolaan 

transaksi keuangan seperti pembayaran, nilai uang, rekening bank dan kartu 

bank. 

2) Perencanaan dan pengelolaan keuangan (planning and managing finance), 

Proses pengelolaan, perencanaan, dan pemantauan pendapatan dan 

mengeluaran serta memahami cara-cara meningkatkan kesejahteraan keuangan. 

Penggunaan kredit dan tabungan serta penciptaan kekayaan. 

3) Risiko dan Keuntungan (risk and reward) 

Kemampuan untuk mengidentifikasi cara menyimbangkan dan menutupi resiko 

serta pemahaman tentang keuntungan dan kerugian potensial dalam konteks 

keuangan dan produk keuangan, seperti pinjaman dengan bunga ataupun 

investasi. 

4) Financial Landscape 

Berkaitan dengan karakter dan fitur dunia keuangan juga mencakup kesadaran 

akan peran regulasi dan perlindungan konsumen, mengetahui hak dan tanggung 

jawab konsumen serta implikasi utama kontrak keuangan.  

 

 Tim gerakan Literasi Nasional (2017:7) menyatakan bahwa aspek-aspek 

literasi keuangan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 

Aspek Literasi Keuangan 

MATERI URAIAN 

Pengertian transaksi ekonomi dan 

beragam jenis praktiknya 
 Pengertian alat tukar, barang dan jasa 

Pengenalan sumber daya ekonomi 

(earning) 

Sumber daya alam (SDA) potensi 

mengenali dan menggunakan SDA 

untuk kesejahteraan dan kemakmuran 

bersama 

Sumber daya manusia (SDM). SDM 

untuk mata pencaharian/profesi untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar 

Pengenalan konsep belanja (spending) 

sebagai pemenuhan kebutuhan dasar 

Skala prioritas, yakni kebutuhan 

primer, sekunder, dan tersier 

Sosialisasi dan kampanye gaya hidup 

ugahari (moderasi) 

Ilmu konsumen 

Pengenalan konsep menyimpan 

(saving) dalam terminologi tradisional 

daan modern 

Menabung 

Asuransi 

Investasi 

Pengenalan konsep berbagi (sharing) 

dengan berbasis pada kearifan lokal, 

ajaran agama, dan Negara 

Amal 

Pajak 

Pengenalan konsep mengenai praktik 

tidak baik dan kejahtan financial 

Korupsi 

Rasuah 

Investasi bodong 

Jenis kejahatan finansial lainnya 

Sumber : Kemendikbud, 2017 

2.1.2.3 Indikator Literasi Keuangan  

Literasi keuangan merupakan pengetahuan mengenai aspek-aspek dan 

produk keuangan serta mengubah sikap pengelolaan keuangan sehingga 

pengambilan keputusan keuangan dengan bijak. Indikator-indikator merupakan 

variabel yang membantu dalam pengukuran berbagai perubahan yang terjadi. 

Widiyati (2012:91) mengembangkan 15 indikator literasi keuangaan sebagai 

berikut: 

1) Mencari pilihan-pilihan dalam berkarir 

2) Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi gaji bersih 

3) Mengenal sumber-sumber pendapatan 

4) Menjelaskan bagaimana mencapai kesejahteraan dan memenuhi tujuan 

keuangan; 

5) Memahami anggaran menabung; 

6) Memahami asuransi 
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7) Menganalisis risiko, pengembalian dan likuiditas; 

8) Mengevaluasi alternatif-alternatif investasi; 

9) Menganalisis pengaruh pajak dan inflasi terhadap hasil investasi; 

10) Menganalisis keuntungan dan kerugian berhutang; 

11) Menjelaskan tujuan dari rekam jejak kredit dan mengenal hak-hak debitur; 

12) Mendeskripsikan cara-cara untuk menghindari atau memperbaiki masalah 

hutang; 

13) Mengetahui hukum dasar perlindungan konsumen dalam kredit dan hutang; 

14) Mampu membuat pencatatan keuangan; 

15) Memahami laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. 

Menurut Tim Gerakan Literasi Nasional (2017:7) menyebutkan 8 indikator 

literasi keuangan sebagai berikut. 

1) Adanya peningkatan indeks literasi finansial. Peningkatan indeks literasi 

finansial dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

nasional dan internasional, seperti lembaga Bank Indonesia (BI), Otoritas jasa 

keuangan (OJK), dan Bank Dunia (World Bank) 

2) Ketersediaan berbagai modul literasi finansial dan sarana penunjang yang 

mendukungnya. Modul literasi finansial dalam beragam media yang variatif, 

seperti buku cetak, buku elektronik, audio, audio visual, aplikasi, alat peraga, 

dan sumber literasi finansial lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh 

semua lapisan masyarakat. 

3) Implementasi gaya hidup ugahari. Sosialisasi ugahari (moderasi) sebagai gaya 

hidup yang berdampak pada pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, 

dan berimbang. 

4) Peningkatan penggunaan berbagai produk jasa keuangan seperti bank, asuransi, 

investasi, dan berbagai produk jasa keuangan lainnya. Masyarakat dapat 

mengakses layanan produk jasa keuangan yang legal dan aman untuk 

melakukan transaksi finansial. 

5) Konsumen yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Masyarakat dapat 

memilih dan memilah produk dan jasa yang akan digunakan serta melahirkan 

produk dan layanan ekonomi yang berkualitas. 

6) Masyarakat yang lebih memprioritaskan produk lokal (nasional). 

Meningkatnya produksi dan konsumsi prduk lokal yang menguatkan 

perekonomian nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa 

Indonesia. 

7) Kompilasi kegiatan literasi finansial berbasis kearifan lokal di seluruh 

Indonesia. Keberagaman konsep dan praktik literasi finansial berbasis kearifan 

lokal yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama ilmu 

pengetahuan ekonomi.  

8) Sosialisasi dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang efektif daan 

efisien. Pemanfaatan KIP yang optimal oleh rakyat Indonesia mendorong 

kualitas pendidikan dan SDM. 
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2.1.2.4 Dimensi Literasi Keuangan 

Dimensi Literasi keuangan dalam Developing Indonesian Literacy Index 

OJK (2013:4) terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Basic Financial Literacy 

a. Pengetahuan tentang produk keuangan formal, seperti persyaratan 

pembukaan rekening tabungan yang mencakup persyaratan identitas, 

jumlah minimum uang untuk membuka rekening bank, saldo minimum 

pada rekening bank, dan jumlah deposito yang dijamin oleh pemerintah. 

b. Perhitungan mengenai keuangan seperti bunga sederhana, bunga majemu, 

dan menghitung bunga pinjaman 

c. Konsep dasar inflasi, diskon, nilai waktu uang, dan money illusion. 

2. Advanced Financial Literacy 

Pengetahuan tentang fungsi pasar saham, suku bunga dan harga obligasi, 

return saham dan obligasi, risiko obligasi dan saham, bagaimana membeli 

saham dan obligasi, penalti ketika menjual obligasi sebelum jatuh tempo, 

investasi mana yang menghasilkan fluktuasi tertinggi, dan diversifikasi aset.  

2.1.3 Kontrol Diri 

2.1.3.1 Pengertian Kontrol Diri 

Setiap orang dalam menjalani kehidupan memerlukan kontrol diri agar 

dapat memperkirakan serta mengarahkan sikap dalam pengembilan keputusan 

atau pun perbuatan yang akan dilakukan. Calhoun dan Acocella (Ghufron dan 

Risnawata, 2012:22) menyebutkan bahwa “kontrol diri merupakan pengaturan 

proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain serangkaian 

proses yang membentuk dirinya sendiri”. Sedangkan menurut Syamsul (Indah 

Pratiwi, 2017:100) menyebutkan bahwa “kontrol diri merupakan kemampuan 

individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dari dalam diri maupun 

luar diri individu. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam 

kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya” (Udayanthi, 2018:206). 

Menurut Gufron dan Risnawita (2012:21) menyebutkan bahwa “kontrol 

diri sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan 

mengarahkan bentuk perilaku yang membawa ke arah konsekuensi positif”. 

Kontrol diri yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan 

sesuatu semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki, maka semakin tinggi pula 

pengendalian terhadap perilakunya. Seseorang bisa mencapai kontrol diri atas hal-

hal besar melalui kontrol diri atas hal-hal yang kecil.  
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Dari berbagai pengertian yang telah diuraikan, maka kontrol diri dalam 

penelitian ini adalah sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk 

mengendalikan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan agar dapat membawa ke arah konsekuensi yang positif. 

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kontrol diri  

Block dan block dalam Ghufron dan Risnawati (2012:31) menguraikan 

menurut kualitasnya, kendali diri dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 

1) Over control merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara 

berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri dalam bereaksi 

terhadap stimulus. 

2) Under control merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan 

impulsivitas dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. 

3) Appropriate control merupakan kendali individu dalam upaya mengendalikan 

implus secara tepat. 

 

2.1.3.3 Faktor-Faktor  Kontrol diri 

Kontrol diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ghufron dan 

Risnawati (2012:32) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yang ikut berperan terhadap kontrol diri adalah usia, semakin 

bertambah usia seseorang maka semakin baik kemampuan mengontrol 

dirinya. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang ikut berperan terhadap kontrol diri diantaranya adalah 

lingkungan keluarga, terutama orang tua menentukan bagaimana kemampuan 

mengontrol diri seseorang. 

 

2.1.3.4 Aspek-Aspek Kontrol diri 

Menurut Averil dalam Ghufron dan Risnawati (2012:29) mengendalian 

diri meliputi 3 aspek sebagai berikut. 

1) Kontrol perilaku (Behavior Control) 

Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respons yang 

dapat secara langsung memengaaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak 

menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini diperinci menjadi dua 

komponen, yaitu mengatur pelaksanaan (regulated administration) dan 

kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus modifiability).  

Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu 

untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. Apakah 
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dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya dan 

bila tidak mampu individu akan menggunakan sumber eksternal. Kemampuan 

mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan 

kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapinya. 

2) Kontrol kognitif (Cognitive control) 

Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah 

informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterprestasi, menilai, atau 

menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi 

psikologis atau mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen, yaitu 

memperoleh informasi (informastion gain) dan melakukan penilaian (appraisal). 

Dengan informasi yang dimiliki oleh individu dapat mengantisipasi keadaan 

tersebut dengan berbagai pertimbangan. Melakukan penilaian berarti individu 

berusaha menilai dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa dengan cara 

memerhatikan segi-segi positif secara subjektif. 

3) Mengontrol Keputusan (decesional control) 

Mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih 

hasil atau suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau 

disetujuinya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi, baik dengan 

adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk 

memilih berbagai kemungkinan tindakan.  

 

2.1.3.5 Indikator Kontrol Diri 

Menurut Syamsul (Indah Pratiwi, 2017:100), Kontrol diri merupakan 

kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan, baik dari dalam 

diri maupun luar diri individu. Indikator kontrol diri adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan mengontrol perilaku; 

Mengontrol perilaku merupakan pengendalian suatu respons baik internal 

maupun eksternal seseorang mengenai sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Mengontrol perilaku agar lebih bijak dalam membeli barang dan jasa dengan  

mempertimbangkan kemanfaatan suatu produk dan tidak mudah terpengaruh 

oleh teman atau lingkungan lainnya. 

2) Kemampuan mengontrol stimulus; 

Mengontrol stimulus dimaksud untuk mengetahui bagaimana dan kapan 

stimulus atau respon akan dihadapi. Dapat mengendalikan anggaran sesuai 

dengan perencanaan sebelumnya. 

3) Kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian; 

Kemampuan untuk mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan 

secara relatif dan objektif terhadap suatu peristiwa. Dalam penggunaan 
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anggaran dilakukan perencanaan secara terperinci sehingga mempunyai 

akternatif-alternatif lain apabila keadaan tidak sesuai yang diharapkan.  

4) Kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian; 

Kemampuan menafsirkan dengan cara memperhatikan segi-segi positif suatu 

peristiwa  secara subyektif. 

5) Kemampuan mengambil keputusan 

Kemampuan seseorang memilih suatu keputusan berdasarkan pada sesuatu 

yang diyakini dan disetujui oleh dirinya. Dalam pembelian konsumen dapat 

mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak dan keadaan mereka.  

2.1.4 Gaya Hidup 

2.1.4.1 Pengertian Gaya Hidup 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah gaya 

hidup. Menurut Assael dalam Sumarwan (2011:173) menyebutkan :  

gaya hidup adalah “A Made of living that is identified by how people 

spend their time (activities), what they consider important in their 

environment (interest), and what they think of themselves and the world 

around them (opinions)”. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya 

hidup yang dikenal dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya 

(aktivitas), apa hal terpenting yang orang pertimbangkan pada lingkungan 

(minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia 

sekitarnya (opini).  

Gaya hidup adalah bagian dari ciri masyarakat modern, terlebih 

masyarakat post-modern. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola-pola tindakan 

yang membedakan satu orang dengan yang lain (Suyanto, 2013:147). Minor dan 

Mowen dalam Sumarwan (2011:173) mengatakan “gaya hidup adalah 

menunjukan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan 

bagaimana mengalokasikan waktu”. Gaya hidup seorang individu yang beragam 

menyebabkan perbedaan pula pada perilaku dalam menjalani kehidupannya. 

Menurut Suyanto, (2013:138) “gaya hidup merupakan sekumpulan kebiasaan, 

pandangan dan pola-pola respons terhadap hidup serta terutama perlengkapan 

untuk hidup”.  

Menurut Chaney (2004:40) “gaya hidup adalah ciri sebuah dunia modern, 

atau modernitas. Artinya, siapapun yang hidup dalam masyarakat modern, akan 

menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk mengambarkan tindakannya 
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sendiri maupun orang lain. Gaya hidup merupakan sekumpulan pola kebiasaan 

tindakan yang membedakan satu orang dengan yang lainnya”. 

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup 

merupakan kebiasaan seseorang dalam menjalani hidupnya, menghabiskan waktu 

dan uang yang ditunjukan melalui aktivitas, minat dan opininya. 

2.1.4.2 Gaya Hidup Berbelanja 

Rayyisa Nurul Haq (2019:312) menyebutkan “gaya hidup berbelanja 

adalah bagaimana seseorang mengekspresikan tentang lifestyle dalam berbelanja 

yang mencerminkan perbedaan status sosial”. Menurut Levy dalam Prastia 

(Gunawan, 2018:112) “gaya hidup berbelanja adalah gaya hidup yang mengacu 

pada bagaimana seseorang hidup, bagaimana mereka menghabiskan waktu dan 

uang mereka, kegiatan pembelian yang dilakukan, sikap dan pendapat mereka 

tentang dunia dimana mereka tinggal”.  

Menurut Tirmizi et al (Mirandha, 2017:111) “Gaya hidup berbelanja 

didefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan sehubungan 

dengan serangkaian tanggapan pribadi dan pendapat tentang pembelian produk”. 

Gaya hidup berbelanja juga merupakan aktivitas konsumen dalam menggunakan 

waktu dan uangnya untuk berbelanja.  

Erlina (2015:1) menyebutkan bahwa  

“Gaya hidup berbelanja atau shopping style merupakan kebiasaan 

kosumen membelanjakan sebagian atau seluruh uangnya untuk 

mendapatkan berbagai produk yang dibutuhkan.  Berbelanja pada 

umumnya adalah membeli bahan atau produk yang dibutuhkan saja, akan 

tetapi dengan banyaknya variasi dari berbagai produk saat ini membuat 

konsumen lebih banyak menghabiskan waktu untuk memilih bahan atau 

produk yang tidak hanya dibutuhkan melainkan juga diinginkan”.  

Gaya hidup berbelanja merupakaan perilaku konsumen dalam 

membelanjakan uangnya untuk membeli suatu produk yang dibutuhkan maupun 

diinginkan serta mencerminkan perbedaan status sosial konsumen tersebut. 

2.1.4.3 Indikator Gaya Hidup Berbelanja 

Gaya hidup berbelanja dapat dilihat dari beberapa indikator. Menurut 

Cobb dan Hoyer dalam Rahmawati (Rayyisa, 2019:313) mengemukan bahwa 

indikator gaya hidup berbelanja adalah sebagai berikut. 

1) Menaanggapi untuk setiap iklan mengenai suatu produk 
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2) Membeli model terbaru 

3) Berbelanja merk paling terkenal  

4) Yakin bahwa merk terkenal yang dibeli terbaik dalam hal kualitas 

5) Sering membeli berbagai merk 

Sedangkan menurut Park dan Sullivan (Gunawan, 2018:113)  indikator-

indikator gaya hidup berbelanja adalah sebagai berikut. 

1) Pengalaman yang menyenangkan 

2) Aktivitas menyenangkan 

3) Belanja membosankan 

4) Model terbaru 

5) Penghilang sedih  

6) Terobsesi belanja 

7) Buang waktu. 

Dari dua pendapat mengenai indikator-indikator gaya hdup berbelanja, 

penulis mengambil sebagian dari pendapat kedua indikator tersebut yaitu: 

1) Membeli model terbaru 

Perilaku membeli barang dengan model terbaru yang sudah menjadi rutinitas 

konsumen karena mereka selalu mengikuti tren terkini. 

2) Yakin bahwa merek terkenal yang dibeli terbaik dalam hal kualitas 

Konsumen berbelanja memperrhatikan merek yang mereka beli karena 

beranggapan merek terkenal dengan harga yang tinggi memiliki kualitas 

produk yang baik.  

3) Sering membeli berbagai merek 

Konsumen yang berbelanja dan membeli berbagai merek karena rasa 

penasaran dan rasa keingintahuan yang tinggi. 

4) Aktivitas menyenangkan 

Belanja sebagai aktivitas yang menyenangkan dan selalu dilakukan konsumen 

karena sudah menjadi perilaku yang secara tidak sadar menjadi gaya hidup 

konsumen tersebut.  

5) Terobsesi belanja 

Seseorang yang telah terobsesi berbelanja akan  memilih meluangkan waktu 

untuk belanja rutin setiap bulannya dan menjadwalkan kegiatan belanja.  
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang literasi keuangan, 

kontrol diri, gaya hidup, dan perilaku konsumtif. Berikut merupakan hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini: 

Tabel 2.2  

Penelitian yang Relevan 

Sumber Judul 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

Nyoman 

Olivia 

Udayanthi, 

Nyoman 

Trisna 

Herawati, 

Putu Julianto 

(Jurnal 

Ilmiah 

Mahasiswa 

Akuntansi, 

Vol. 9 No. 2 

tahun 2018) 

Pengaruh 

Literasi 

Keuangan, 

Kualitas 

Pembelajaran 

dan 

Pengendalian 

Diri 

Terhadap 

Perilaku 

Konsumtif 

(Studi  

Empiris pada 

Mahasiswa 

Jurusan 

Akuntansi 

Program SI 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha) 

Secara parsial 

Literasi 

keuangan 

berpengaruh 

terhadap 

perilaku 

konsumtif 

mahasiswa.  

Kualitas 

pembelajaran 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

perilaku 

konsumtif 

mahasiswa.  

Pengendalian 

diri 

berpengaruh 

terhadap 

perilaku 

konsumtif 

mahasiswa.  

Sama-sama 

membahas 

literasi 

keuangan, 

kontrol diri 

dan perilaku 

konsumtif 

 

1. Pada jurnal 

Udayanthi 

menggunakan 

variabel 

kualitas 

pembelajaran 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

variabel gaya 

hidup 

2. Pada jurnal 

Udayanthi 

menggunakan 

objek 

mahasiswa 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

objek 

pengusaha. 

Dias 

Kanserina  

(Volume : 5 

No. 1 tahun 

2015) 

Pengaruh 

Literasi 

Ekonomi Dan 

Gaya Hidup 

Terhadap 

Perilaku 

Konsumtif 

Mahasiswa 

Jurusan 

Pendidikan 

Ekonomi 

Undiksha 

2015. 

Literasi 

ekonomi dan 

gaya hidup 

berpengaruh  

signifikan 

bersama-sama 

(simultan) 

terhadap 

perilaku 

konsumtif 

mahasiswa 

jurusan 

pendidikan 

Sama-sama 

membahas 

gaya hidup 

dan perilaku 

konsumtif. 

1. Dalam 

penelitian 

Kanserina 

objek 

penelitian 

menggunakan 

variabel 

literasi 

ekonomi 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 
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ekonomi 

Undiksha 

2015. Hasil 

perhitungan 

diketahu Fhitung 

sebesar 85,456 

dan ftabel 

sebesar 3,08 

dan nilai 

signifikansi 

0,000 < 0,05.  

variabel  

2. Dalam 

penelitian 

Kanserina 

variabel yang 

digunakan 

literasi 

ekonomi 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel 

literasi 

keuangan dan 

kontrol diri. 

Dyah Rini 

Prihastuty & 

Sri 

Rahayunings

ih (Jurnal 

hasil 

penelitian 

LPPM Untag 

Surabaya. 

Volume 03 

No. 02) 

Pengaruh 

Financial 

Literacy, 

Financial 

Behavior, 

Financial 

Attitude dan 

Demografi 

Terhadap 

Perilaku 

Konsumtif 

(studi pada 

Mahasiswa 

strata I 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

17 Agustus 

1945 

Surabaya).  

Financial 

Literacy, 

Financial 

Behavior, 

Financial 

Attitude, 

Demografi 

secara 

simultan 

berpengaruh 

secara 

signifikan, hal 

ini ditunjukkan 

oleh hasil 

signifikan dari 

hasil 

pengolahan 

SPSS 

menunjukkan 

signifikannya 

sebesar 0,000 

yang lebih 

kecil dari 0,05. 

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

variabel 

financial 

Literacy 

(literasi 

keuangan) 

dan perilaku 

konsumtif  

1. Dalam 

penelitian 

Dyah & Sri 

objek yang 

digunakan 

adalah 

mahasiswa 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

objek 

pengusaha. 

2. Dalam 

penelitian 

Dyah & Sri 

menggunakan 

variabel 

financial 

behavior, 

financial 

attitude, 

demografi 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel 

kontrol diri 

dan gaya 

hidup. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa 

“kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting”. 

Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan seseorang dalam 

mengonsumsi barang dan jasa secara berlebihan, pemborosan untuk bersenang-

senang tanpa pertimbangan rasional serta mengutamakan keinginan dan faktor 

gengsi atau pamer daripada kebutuhan. 

Kolter dan Keller (2008:166) menyebutkan bahwa perilaku konsumtif 

dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya (kebangsaan, agama,ras, wilayah geografis 

dan kelas sosial), faktor sosial(kelompok referensi, keluarga, peran dan status), 

faktor pribadi (usia dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian 

dan konsep diri, gaya hidup dan nilai) dan faktor psikologis (mottivasi, persepsi, 

atensi, pembelajaran dan memori). 

Dalam penelitian ini, hanya menguji beberapa faktor yaitu pembelajaran 

(literasi keuangan), kepribadian (kontrol diri) dan gaya hidup. Pembelajaran 

meliputi perubahan seseorang yang timbul berdasarkan pengalaman dipengaruhi 

oleh lingkungan tertentu. Literasi keuangan merupakan pengetahuan hasil dari 

pembelajaran yang dimiliki seseorang mengenai keuangan, baik itu pengelolaan 

maupun pengambilan keputusan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (2017:77) 

menyatakan “Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan 

keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai 

kesejahteraan”. Pengusaha yang merupakan seseorang yang memiliki 

pengetahuan mengenai  pegelolaan keuangan akan mengambil keputusan 

pembelian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Jika pengetahuan 

keuangan tinggi akan menurunkan perilaku konsumtif karena  mereka mengetahui 

dampak negatif dari berprilaku konsumtif. 

Kontrol diri dalam menentukan skala prioritas kebutuhan merupakan bagian 

dari kepribadian seseorang. Kepribadian merupakan karakteristik psikologi 
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seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan relatif 

konsisten dan bertahan lama terhdap lingkungannya. Kontrol diri antar individu 

berbeda satu dengan yang lainnya. Kontrol diri merupakan cara mengontrol 

perilaku, mengontrol kognisi dan mengontrol keputusan. Menurut Gufron dan 

Risnawita (2012:21) menyebutkan bahwa “kontrol diri sebagai kemampuan untuk 

menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang 

membawa ke arah konsekuensi positif”.  

Gaya hidup merupakan perilaku yang timbul dari kepribadian seseorang. 

Menurut Kolter  dan Keller (2008:175) gaya hidup adalah pola hidup seseorang di 

dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat dan pendapat orang-orang dari 

subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang mungkin mempunyai gaya  hidup 

yang cukup berbeda. Menurut Suyanto, (2013:138) gaya hidup merupakan 

sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respons terhadap hidup serta 

terutama perlengkapan untuk hidup. Menurut Chaney (2004:40) gaya hidup 

adalah ciri sebuah dunia modern, atau modernitas. Artinya, siapapun yang hidup 

dalam masyarakat modern, akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk 

mengambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Perilaku konsumtif 

identik dengan perilaku berbelanja menurut Levy dalam Prastia (Gunawan, 

2018:112) menyebutkan “gaya hidup berbelanja adalah gaya hidup yang mengacu 

pada bagaimana seseorang hidup, bagaimana mereka menghabiskan waktu dan 

uang mereka, kegiatan pembelian yang dilakukan, sikap dan pendapat mereka 

tentang dunia dimana mereka tinggal”. Penggunaan uang dan waktu yang tidak 

selektif dan kecenderungan berbelanja yaang tidak rasional menyebabkan perilaku 

konsumtif meningkat. 

Teori dari Khan (2006) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif adalah pengetahuan dan kepribadian dari 

seseorang (Fuad Abdul Fattah, 2018:13). Literasi keuangan merupakan 

pengetahuan seseorang mengenai  keuangan. Kepribadian seseorang terlihat dari 

bagaimana mereka dapat mengontrol dan menghabiskan kegiatannya dalam 

membeli produk barang maupun jasa. 
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 Pengusaha sebagai penggerak ekonomi diharuskan memiliki pengetahuan 

mengenai pengelolaan keuangan yang baik. Penyebaran informasi yang semakin 

masif memudahkan mereka untuk membeli barang dan jasa tanpa 

mempertimbangkan perencanaan keuangan. Ketika pengetahuan keuangan tidak 

diterapkan dengan baik maka akan menimbulkan suatu masalah yang 

mengganggu kegiatan usaha yang dimiliki akibat dari pengendalian diri terhadap 

suatu stimulus dan kemampuan mengontrol keputusan yang rendah.  

Dalam hal ini, pentingnya pengetahuan tentang keuangan dan kontrol 

perilaku konsumen karena rendahnya pengetahuan keuangan serta defisit kontrol 

diri akan menimbulkan perilaku menghamburkan uang dengan motif bersenang-

senang. Kemampuan untuk hidup bersenang-senang yang menjadi kebiasaan akan 

membentuk perilaku konsumen dan mempengaruhi pola konsumsinya sehingga 

akan mencerminkan gaya hidup konsumen tersebut. 

Berdasaran uraian diatas dapat disimpulkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumtif yaitu: faktor literasi keuangan,  kontrol diri dan 

gaya hidup. Adapun model hubungan antar variabel dalam penelitian ini seperti 

gambar berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis menurut Sugiyono (2017:64), adalah 

“jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.  

Gaya Hidup Berbelanja 

Literasi Keuangan 

Perilaku 

Konsumtif Kontrol Diri 
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Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Ha1 :  Terdapat pengaruh signifikan antara literasi keuangan terhadap perilaku 

konsumtif pengusaha di wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ha2 :  Terdapat pengaruh signifikan antara kontrol diri terhadap perilaku 

konsumtif pengusaha di wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ha3 :  Terdapat pengaruh signifikan antara gaya hidup berbelanja terhadap 

perilaku konsumtif pengusaha di wilayah tengah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Ha4 :  Terdapat pengaruh signifikan antara literasi keuangan, kontrol diri, dan 

gaya hidup berbelanja terhadap perilaku konsumtif pengusaha di 

wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya. 

 


