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Abstract 

The development of information technology particularly the internet has been 

able to store, disseminate information to all corners of the virtual community. The 

development of information technology has changed consumer behavior in terms of real 

markets to shop from the virtual marketplace. Cultural transformation of this spending is 

heavily influenced by the increasing use of Internet among the public, especially teens. 

Use of E-commerce as a shopping medium is driven by the frequent appearance of ads on 

social networking sites and peergroup urban youth. Shopping on E-commerce made as a 

teenager urban lifestyle where shopping on E-commerce made an effort to own existence 

and identity of urban youth, the lifestyle does not stop any of this media has been able to 

make the urban youth consumer applies because it looks interesting, sophisticated, can 

accessible from anywhere and use the easy payment system via credit card and 

transfer.ada cause adolescents increasingly consumerist.  

Qualitative studies in this study tried to uncover the meaning behind the teenager 

ja urban consumer behavior in shopping on E-commerce, shopping in this text 

merupakann culture. The study uses the perspective of Cultural Studies, which means 

trying to understand the scope of this text in lifestyle and consumer culture that developed 

in urban society.  

This study result three of the first buyer typology is Shopaholic Symbolic, tends to 

be influenced by advertising, friends, peergroup, Tend to perform behaviors that lead to 

maintaining the existence of self (identity formation that differentiates it from others), be 

a trendsetter danc tend to buy goods and symbolic behave devian (deviant), whereas 

Reality shopaholic Tends not affected by external parties (advertising, friends, 

peergroup), tends to be used as a means of subsistence, and tends to buy charcoal based 

on use-value goods, behave reasonably.  
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Pendahuluan 

Di era masyarakat informasi saat ini, informasi telah menjadi sebuah 

komoditas utama yang mana model pengembangan sumber utama produktivitas 

terletak pada optimalisasi kombinasi penggunaan faktor produksi berbasis 

pengetahuan dan informasi. Hal ini seperti yang diungkapkan Peter Drucker 

bahwa ”ilmu pengetahuan telah menjadi landasan dari ekonomi modern” karena 



kita telah berubah dari ekonomi barang menuju ekonomi ilmu pengetahuan. 

Fenomena berkembang pesatnya informasi menjadi sebuah komoditas ekonomi 

dapat kita lihat dari berkembangnya industri informasi seperti industri pendidikan, 

media komunikasi, mesin informasi, jasa informasi dan aktivitas informasi 

lainnya. Informasi sebagai komoditas ekonomi Meningkatnya industri di  bidang 

informasi ini tidak terlepas dari berkembang pesatnya teknologi informasi, dimana 

teknologi informasi yang ada telah mampu menyimpanan, menyebar luaskan 

informasi ke seluruh penjuru masyarakat secara virtual. 

Perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari berkembangnya 

internet, penggunaan internet oleh masyarakat mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun, hal ini dapat ditunjukkan dengan data  yang dimiliki oleh Word Statistik 

bahwa diketahui dalam sepuluh tahun terakhir pengguna internet di dunia 

meningkat drastis dari 0,4% pengguna di seluruh dunia, kini naik hampir 60 kali 

lipat di tahun 2008. Pengguna internet tahun 2008 yakni 1.565.000.000 atau 

sebesar 23,3% dari jumlah penduduk di dunia. Perkembangan penggunaan  

internet secara pesat di dunia berpengaruh terhadap penggunaan internet di negara 

berkembang tidak terkecuali Indonesia, sebuah data dari Kementrian Infokom 

(Ditjen Postel) dalam Rakernas APJII di Bali 2010 menunjukkan bahwa sekitar 25 

juta orang Indonesia menggunakan internet (Kasali, 2011 : 102). Rata-rata tumbuh 

lebih tiga juta pengguna internet tiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Pengguna 

internet di Indonesia hanya tumbuh 8,9 persen tapi mencapai 25 juta orang. 

Pengguna internet itu berusia 10 – 39 tahun. Mereka bersentuhan dengan internet 

di kafe, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan rumah (Firman M. Dan Indra, 

2010). Data lain juga ditunjukkan oleh Nokia Siemens Network (NSN) pada tahun 

2009, setiap minggunya, pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu 

berinternet sekitar 16%, dari keseluruhan waktu berinternet secara global (34,9 

jam). Meski berada diperingkat terakhir dalam hal penggunaan waktu berinternet 

Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada penggunaan 

internet lewat perangkat jaringan bergerak (mobile network) (Kasali, 2011 : 102). 

Penggunaan internet tidak hanya didominasi oleh kelompok pebisnis dan 

kaum akademik, berdasarkan hasil studi Ericson (2009) 220.000 orang yang  

diwawancara, sedikitnya 11 negara didunia, menunjukkan bahwa untuk menjawab 

kebutuhan internet masyarakat dunia, pasar tertinggi untuk penetrasi internet pada 

PC ada pada kaum muda (usia 19-25 tahun), yakni 49%, dan hal ini terjadi pula 

untuk penetrasi internet untuk perangkat ponsel, yaitu 57% yang juga didominasi 

oleh anak muda. Di Indonesia sendiri, potensi pasar untuk penetrasi jaringan 

internet pada PC mencapai 33%, sedangkan 41% untuk potensi pasar perangkat 

ponsel dan menariknya kedua angka tersebut merujuk pada kalangan kaum muda. 

(Kasali, 2011 : 107). Hal ini menunjukkan penggunaan tertinggi internet adalah 

kaum muda atau remaja. 



 Tingginya penggunaan internet ini turut mengundang perkembangan atau 

fenomena baru di bidang-bidang lainnya. Salah satu nya adalah bidang ekonomi 

khususnya E-commerce, dimana kesempatan masyarakat untuk membuka peluang 

usaha sendiri menjadi lebih besar dengan adanya media internet. Bisnis online 

melalui internet ternyata memungkinkan untuk mengambil peran yang tidak kecil 

dalam perputaran uang di dunia. Menurut estimasi eMarketer Inc., penyedia data 

statistik bisnis yang berbasis di New York, revenue dari sektor E-commerce 

khusus untuk kawasan Asia-Pasifik saja akan membumbung tinggi, dari US$ 76,8 

miliar pada akhir tahun 2001 lalu menjadi US$ 338,5 miliar pada akhir 2004. 

Perkembangan jumlah pengguna internet di dunia yang sangat signifikan, semakin 

membuat usaha bisnis secara online menjadi lahan yang potensial dalam 

menghasilkan keuntungan. E-commerce selain memberikan manfaat pada  

produsen  juga memberikan keuntungan untuk konsumen, konsumen akan 

mendapatkan harga produk yang paling murah karena mereka mendapatkan 

banyak informasi tentang harga suatu produk, selain itu fasilitas E-commerce juga 

memberikan fasilitas pada konsumen berupa kemudahan untuk bertransaksi secara 

langsung tanpa perantara.  

Berbelanja melalui E-commerce ternyata telah berkembang di Indonesia, 

hal ini dapat kita ketahui melalui banyak bermunculannya E-commmerce di 

Indonesia. menurut data pada eBay Indonesia menyebutkan nilai belanja E-

commerce dari Indonesia pada tahun 2008 telah mencapai US$3,4 miliar atau 

sekitar 35 triliun rupiah (VivaNews, 15 Mei 2009) Produk yang dijual dalam E-

commerce bermacam-macam, seperti buku, fesyen, komputer, handphone, 

handicraft, dan t-shirt. Menurut studi yang dilakukan oleh The Nielsen Company 

Indonesia (2010) sebanyak 68 reponden yang ditelitinya mengaku pernah 

berbelanja online, sedangkan kedepannya 80% diantara para pengguna internet 

Indonesia berencana akan berbelanja online (Kasali, 2011 : 106). Tidak ada data 

statistik yang menunjukkan pertumbuhan itu tetapi melalui riset yang dilakukan 

oleh Nielson Online  pada bulan Mei 2008 terhadap  mereka yang membeli barang 

elektronik di sebuah toko online, 80 persen diantara membeli setelah mengunjungi  

online-nya (Eddy, 2010 : 15). Hasil riset ini menunjukkan adanya sebuah 

transformasi budaya dari berbelanja   melalui toko nyata (brick and mortar store)  

beralih pada toko online atau E-commerce. 

Meningkatnya pengguna E-commerce menyebabkan berkembangnya  

perilaku konsumen E-commerce. Tren penggunaan E-commerce tidak saja 

melanda kalangan pebisnis dan orang dewasa saja melainkan remaja pun ikut 

untuk menjadi konsumen E-commerce, tren penggunaan E-commerce melanda 

dunia remaja hal ini dibuktikan adanya survey OTX dan The Intelligence Group 

yang dilakukan terhadap remaja berusia 13-17 tahun, hampir 6 dari setiap 10 

remaja Amerika pernah membeli produk dan jasa lewat internet. Rata-rata mereka 



mengeluarkan budget belanja $45 dan seperempat dari jumlah responden 

mengeluarkan lebih dari $50 setiap bulannya. Hasil survey ini menunjukkan 

bahwa perilaku remaja dalam berbelanja di E-commerce telah berkembang dan 

menjadi gaya hidup remaja perkotaan. 

Pengembangan perilaku berbelanja E-commerce pada remaja  juga 

berkembang di Indonesia, hal ini dapat kita lihat berkembangnya E-commerce 

atau e-shop yang ada pada situs jaringan pertemanan sosial seperti facebook, pada 

facebook dapat kita amati banyak iklan E-commerce yang menawarkan produk-

produknya dimana mayoritas produknya adalah pakaian, musik, barang elektronik 

yang sedang menjadikan tren remaja saat itu.  

Berkembangnya tren komunitas remaja tertentu  menggunkan E-commerce 

sebagai tempat berbelanja merupakan sesuatu yang wajar karena pada masa 

usianya, remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka  memiliki rasa 

keingintahuan yang semakin tinggi. Pada masa ini seseorang suka mencoba 

berbagai hal untuk menemukan jawaban dari pertanyaan bidang apa yang 

sebaiknya ditekuni, sehingga tidak jarang mereka sering berganti-ganti pakaian 

atau gudget sesuai perkembangan zaman dan sedang populer dikalangan teman-

temannya. Role model yang dijadikan trendsetter oleh remaja lebih banyak 

dipengaruhi  oleh teman sebayanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Leon 

G dan Leslie l (2004) didalam proses sosialisasi anak remaja terpengaruh teman-

temannya dalam bersikap dan berperilaku yang lebih ekspresif lewat gaya, mode, 

basa-basi, luar dalam dan perilaku konsumen yang dapat diterima dibandingkan 

dengan masa pra remaja yang anggota keluarganya. 

Perilaku berbelanja melalui E-commerce lebih banyak dikembangkan oleh  

remaja yang memiliki orang tua dengan kelas ekonomi yang cukup berada,  

terutama di kota-kota besar, mall dan E-commerce sudah menjadi rumah kedua. 

Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga dapat mengikuti mode yang 

sedang berkembang.  

Perilaku konsumtif remaja dalam membelanjakan produk melalui E-

commerce banyak dipengaruhi oleh teman sebaya, karena friends knowledge yang 

dimiliki teman sebayanya atau peer group tentang suatu produk, merk dan toko 

pakaian jauh lebih baik, sehingga remaja lebih percaya terhadap vendor yang 

direkomendasikan oleh teman-teman sebaya mereka dari pada vendor yang 

direkomendasikan orang lain. dalam Ilmu Informasi dan Perpustakaan kegiatan 

merekomendasi produk disebut dengan kegiatan berbagi informasi dimana 

informasi yang dimiliki seorang remaja ditransformasikan ke pada remaja lain 

yang berada dalam suatu komunitas. Tidak salah jika remaja akan 

mengembangkan perilaku berbagi informasi terkait dengan materi budaya yang 

dibelinya melalui E-commerce baik melalaui face to face atau melalui teknologi 

informasi misalnya seperti Facebook, Yahoo Messengger dan lain-lain.  



Untuk itu studi ini memfokuskan pada budaya konsumtif yang ada pada 

kegiatan berbelanja remaja urban melalui E-commerce dalam kaitannya dengan 

perkembangan gaya hidup remaja urban di era masyarakat konsumen modern. 

Kegiatan berbagi informasi (information sharing) dan berbelanja melalui E-

commerce dalam studi ini akan dikaji dengan paradigma interpretative sehingga 

sebuah perilaku konsumen tidak hanya dipandang sebagai sebuah kegiatan 

ekonomi saja tetapi sebuah kegiatan yang memiliki makna lain.  Perilaku 

konsumen dalam berbelanja di E-commerce, tidak lagi merupakan aktivitas 

ekonomi demi pemenuhan kebutuhan saja. Berbelanja telah menjadi perilaku 

kultural yang memiliki kontribusi penting dalam pembentukan identitas kita 

sebagai makhluk sosial, selain itu kegiatan berbelanja pada saat ini dijadikan 

lifestyle oleh sebagian masyarakat untuk membedakan status sosial seseorang 

dengan manusia lain. Fenomena dimana seseorang membeli sebuah produk karena 

didorong oleh tujuan sosial, didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh CMB 

Consumer Pulse 2009-2010 terhadap 240 remaja Amerika  menunjukkan bahwa 

sebagian remaja membeli produk pada E-commerce dimotivasi oleh teman 

peergroup mereka yang membeli produk yang sedang populer dikalangan remaja 

(Kasali, 2011: 111). 

 

Pertanyaan Penelitian 

Pada studi ini ada tiga pertanyaan penelitian diantaranya : 1.Bagaimanakah 

perilaku berbelanja remaja urban dalam menggunakan E- commerce?; 2. 

Bagaimanakah gaya hidup remaja urban dalam menggunakan E-commerce 

sebagai media berbelanja?; 3.Bagaimanakah budaya konsumtif yang 

dikembangkan oleh remaja urban dalam menggunakan E-commerce sebagai 

media berbelanja?. 

 

E-commerce sebagai Ciri Masyarakat Informasi 

 Masyarakat Informasi adalah sebuah konsep luas yang mulai digunakan 

sejak tahun 1970-an untuk merujuk pada berbagai perubahan sosial dan ekonomi 

yang terkait dengan meningkatnya dampak dan peran teknologi informasi. Konsep 

Masyarakat Informasi sebenarnya dikembangkan oleh sosiolog Amerika  Daniel 

Bell  (Cronin, 1983) yang berfokus pada prediksinya akan adanya "Masyarakat 

Pasca Industri". Bell, ketika itu melihat informasi sebagai input teknologi 

informasi merupakan kekuatan utama pada masa seusai Perang Dunia Kedua, 

sedangkan bahan-bahan mentah (sumber daya alam) merupakan kekuatan utama 

bagi masyarakat agraris, mesin atau teknologi menjadi energi dalam masyarakat 

industri (yang merupakan bentuk-bentuk masyarakat sebelum masyarakat 

industri). 



Untuk mengindentifikasi adanya transformasi masyarakat dari masyarakat 

industri menuju pasca industri atau post industrial maka Frank Webster  

memberikan lima ciri masyarakat yang telah memasuki masyarakat informasi 

yaitu yang dicirikan melalui terjadinya perubahan pada beberapa aspek kehidupan 

diantaranya: teknologi, ekonomi, pekerjaan, spasial, dan budaya. Pada lima aspek 

kehidupan ini terjadi transformasi dari mulai terjadi difusi teknologi dalam segala 

aspek kehidupan, pada bidang ekonomi terjadi suatu perubahan dimana terjadi 

perkembangan dalam hal industri informasi, informasi yang ada pada saat ini telah 

menjadi suatu komoditas utama dalam kehidupan masyarakat sehari - hari, 

sehingga sebuah informasi memiliki nilai jual yang tinggi. Fritz Machlup 

memberikan istilah informasi sebagai komoditas utama sebagai “ekonomi 

informasi”. Munculnya ekonomi informasi yang didukung oleh teknologi 

informasi ini menyebabkan para produsen bermigrasi ke arah produktivitas 

informasi, migrasi ini menyebabkan terjadi pergeseran dalam memasarkan produk 

yang dahulunya dipasarkan secara fisik atau konvensional sekarang beralih pada 

pemasaran secara virtual atau  elektronik khususnya melalui media internet 

lazimnya disebut dengan E-commerce. E-commerce adalah aktivitas penjualan 

dan pembelian barang atau jasa melalui fasilitas internet (Ferraro dalam Hawkins, 

2007). E-commerce dapat dilakukan oleh siapa saja dengan mitra bisnisnya, tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. Dalam aktivitas e-commerce sesungguhnya 

mengandung makna adanya hubungan antara penjual dan pembeli, transaksi antar 

pelaku bisnis, dan proses internal yang mendukung transaksi dengan perusahaan 

(Javalgi dan Ramsey dalam Hawkins, 2007). E-commerce telah merubah cara 

perusahaan dalam melakukan bisnis (Lee, 2001; Darch dan Lucas, 2002). 

Munculnya fenomena adanya E-commerce saat ini menunjukkan bahwa 

informasi telah menjadi komoditas utama sehingga muncul adanya ekonomi 

informasi, hal ini menandakan bahwa kita telah memasuki masyarakat informasi 

seperti yang disampai Frank Webster (1974). 

  

Perilaku Konsumen  dalam  Perspektif  Cultural Studies 

Pada studi ini perilaku konsumen khusunya perilaku konsumsi dikaji 

menggunakan Cultural Studies dimana merupakan sebuah arena plural dari 

berbagai perspektif yang bersaing, lewat produksi teori yang berusaha untuk 

mengintervensi politik budaya dan berusaha mengeksplorasi kebudayaan sebagai 

sebuah praktik pemaknaan dalam konteks kekuatan sosial. Cultural Studies dalam 

menganalisis permasalahan yang ada menggunakan berbagai teori diantaranya 

Marxisme, strukturalisme, pascastrukturalisme dan feminisme. 

Konsumsi atau belanja dalam perspektif Cultural Studies merupakan salah 

satu bentuk dari teks budaya, yang memiliki banyak makna, makna yang ada di 

dalamnya harus dianalisis dalam konteks sosial dan historis produksi dan 



konsumsinya. Teks budaya dalam  pemahaman diatas bukanlah sebuah arti dalam 

pemahaman makna dari tulisan melainkan semua kegiatan, baik bersifat individu 

maupun kelompok yang dapat memberikan makna. Storey beranggapan budaya 

yang dipakai dalam Cultural Studies ini bukanlah konsep budaya seperti yang 

didefinisikan dalam kajian lain sebagai objek keadiluhungan estetis (seni tinggi) 

atau sebuah proses perkembangan estetik, intelektual, dan spritual, melainkan 

budaya sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari (Storey, 2007: 2). Pendapat 

Storey ini didukung oleh pendapat Williams juga mendefinisikan konsep budaya 

menggunakan pendekatan universal, yaitu konsep budaya mengacu pada makna-

makna bersama. Makna ini terpusat pada makna sehari-hari: nilai, benda-benda 

material atau simbolis, norma. Kebudayaan adalah pengalaman dalam hidup 

sehari-hari: berbagai teks, praktik, dan makna semua orang dalam menjalani hidup 

mereka (Barker, 2005: 50-55). Kebudayaan yang didefinisikan oleh Williams dan 

Storey lebih dekat budaya sebagai keseluruhan cara hidup atau kita menyebutnya 

dengan gaya hidup. Dalam studi ini berbelanja di E-commerce oleh remaja urban 

merupakan sebuah kegiatan yang tidak saja sebagai kegiatan pemenuhan 

kebutuhan hidup melainkan dapat dimaknai lain sesuai dengan relasi sosial yang 

ada. 

Cultural Studies memiliki perhatian besar pada representasi yaitu 

bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada dan 

oleh kita ( Barker, 2004 : 9). Sehingga unsur utama dari Cultural Studies adalah 

studi atas kebudayaan sebagai signifikansi representasi. Reprentasi yang ada  pada 

studi ini terdapat pada bunyi, prasasti, objek, citra, buku, majalah,dan program 

televisi dimana representasi ini diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami 

dalam konteks sosial tertentu. Pada studi ini kegiatan berbelanja dan konsumsi 

yang dilakukan oleh remaja urban merepresentasikan makna tertentu, dimana 

makna ini diperoleh dari media E-commerce sebagai tempat berbelanja, barang 

yang dibeli oleh remaja urban. 

Dalam hal ini remaja urban ketika berbelanja di E-commerce tidak saja 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melainkan yang  memiliki makna 

digunakan menandai bahwa dirinya merupakan orang yang fashionable, kaya dan 

lain-lain. Kegemaran remaja urban berbelanja di E-commerce merupakan budaya 

populer, dimana belanja bukan lagi sebagai sekedar aktivitas ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan material melainkan sebagai yang dilakukan oleh 

banyak orang (Storey, 2006 : 169). 

 

Masyarakat Konsumen 

Masyarakat modern merupakan masyarakat konsumtif hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Peter N. Stearns (2003) dalam Consumerism in World History: 

the global Transformation of Desire. Transformasi masyarakat yang berubah ke 



arah masyarakat konsumtif ini dapat dapat kita lihat dari fenomena  

perkembangan  masyarakat yang terus menerus berkonsumsi. Namun konsumsi 

yang dilakukan bukan lagi hanya sekedar kegiatan yang berasal dari produksi. 

Konsumsi tidak lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan 

fungsional manusia. Konsumsi telah menjadi budaya, yaitu budaya konsumsi. 

Terjadinya transformasi masyarakat ini menjadikan sistem masyarakat pun 

berubah, dan yang ada kini adalah masyarakat konsumen, masyarakat  yang mana 

kebijakan dan aturan-aturan sosial masyarakat yang ada  sangat dipengaruhi oleh 

kebijakan pasar.  

Pada dasarnya kegiatan konsumsi secara konseptual menurut Piliang 

(2004) dapat dimaknai sebagai sebuah proses objektifikasi, yaitu proses 

eksternalisasi atau internalisasi diri lewat objek-objek sebagai medianya. 

Maksudnya, bagaimana kita memahami dan mengkonseptualisasikan diri maupun 

realitas di sekitar kita melalui objek-objek material. Di sini terjadi proses 

menciptakan nilai-nilai melalui objek-objek dan kemudian memberikan 

pengakuan serta penginternalisasian nilai-nilai tersebut. Sama halnya dengan 

pengertian konsumsi secara konseptual dimana konsumsi merupakan objektifikasi 

pengertian konsumsi  secara linguistik, konsep konsumsi diartikan sebagai proses 

menggunakan atau mendekonstruksi tanda-tanda yang terkandung di dalam objek-

objek. Ketika kita mengkonsumsi suatu objek, secara internal kita 

mendekonstruksi tanda yang ada dibalik objek tersebut. Tanda-tanda pada objek 

konsumsi pada kenyataannya justru cenderung digunakan untuk menandai relasi-

relasi sosial.  Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Baudrillard, yaitu bahwa 

konsumsi membutuhkan manipulasi simbol-simbol secara aktif. Bahkan menurut 

Baudrillard, dalam Poster dalam Ritzer, 2003:139) yang dikonsumsi bukan lagi 

use atau exchange value, melainkan “symbolic value”, maksudnya ialah orang 

tidak lagi mengkonsumsi objek berdasarkan karena kegunaan atau nilai tukarnya, 

melainkan karena nilai simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi. Oleh 

karena itulah saat ini objek konsumsi yang ada mampu menentukan prestise, 

status dan simbol-simbol sosial tertentu bagi pemakainya. Objek juga mampu 

membentuk perbedaan sosial dan menaturalisasikannya melalui perbedaan pada 

tingkat pertandaan. 

Menurut Jean Baudrillard beberapa tanda yang dikandung oleh sebuah 

objek telah menjadi sebuah sistem diferensiasi, sistem pembentukan perbedaan 

status, simbol dan prestise sosial sama halnya yang diungkapkan oleh Mike 

Featherstone, (2005 : 30) bahwa orang melakukan konsumsi dalam rangka untuk 

menciptakan ikatan atau pembedaan masyarakat, hal inilah yang menjadi  pola 

sosial masyarakat konsumer.  

 

 



Gaya Hidup Remaja Urban dalam Memanfaatkan E-commerce 

Pada perkembangannya budaya konsumen telah mempengaruhi cara 

masyarakat mengekspresikan estetika dan gaya hidup. Dalam masyarakat 

konsumen, terjadi perubahan mendasar berkaitan dengan cara orang 

mengekspresikan diri dalam gaya hidupnya. Pada era modernitas ini Chaney 

(2009: 40) mengungkapkan bahwa  gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia 

modern atau modernitas yang hal ini diartikan sebagai siapapun yang hidup pada 

masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk 

menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Berkembangnya gaya 

hidup di era modernitas ini dipengaruhi oleh iklan, hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Marshall Mcluhan dalam Chaney (2009: 19) menyebutkan 

bahwa iklan sebagai karya seni terbesar abad ke-20. Iklan pada era modernitas ini 

dianggap sebagai penentu kecenderungan, tren, mode, dan bahkan dianggap 

sebagai pembentuk kesadaran manusia modern. 

Gempuran iklan yang ada pada masyarakat menyebabkan tumbuh 

suburnya gaya hidup yang konsumeristis (Piliang, 2004 : 290). Pola hidup yang 

konsumtif juga menampakkan kesenjangan yang semakin besar pada masyarakat, 

sehingga kalangan yang sebenarnya tidak mampu atau tidak memerlukan perilaku 

konsumtif ini turut mempraktekannya, dan kemudian ia bisa saja melakukan 

segala upaya dalam memenuhi keinginannya, sehingga bisa menyebabkan 

terjadinya hal-hal yang devian (Kusmin, 1997). Bagi produsen, kelompok usia 

remaja dengan segala karakteristiknya di atas  adalah salah satu pasar yang 

potensial. Alasannya antara lain karena pola konsumsi seseorang terbentuk pada 

usia remaja. Di samping itu, remaja biasanya mudah terbujuk rayuan iklan, suka 

ikut-ikutan teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam menggunakan 

uangnya hal ini seperti yang disampaikan oleh Sutrisno (2007: 156) bahwa ciri 

remaja yang pertama adalah dari anak-anak menuju masa dewasa otonom yang 

biasanya diwujudkan dengan sifat memberontak. Sifat-sifat remaja inilah yang 

dimanfaatkan oleh sebagian produsen untuk memasuki pasar remaja. Karena 

dengan sifat dasar remaja yang ada mudah bagi produsen untuk mempengaruhi 

diri remaja melalui iklan untuk mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi 

oleh produsen. 

 

Metode dan Prosedur Penelitian 

 

Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Bentuk pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan dan 

merumuskan substansi pemahaman makna tentang emik, bukan etik. Konsep 

Emik akan mengungkapkan dunia rasional pemaknaan informan dan subyek–



obyek penelitian terhadap diri mereka dan lingkungannya terhadap fenomena 

yang menjadi realitas sosial yang diteliti (Bungin, 2008: 75). Oleh karena itu studi 

ini berusaha untuk memahami, memaknai dan mengungkap perasaan informan 

sebagai konsumen dalam kegiatan berbelanja melalui E-commerce dan melakukan 

kegiatan berbagi informasi. 

Penelitian ini mengkaji perilaku konsumen khususnya budaya konsumtif 

dalam perspektif Cultural Studies yang mana sangat menekankan pada arti 

penting dari makna atau meaning (Barker : 2004 : 36). Perilaku konsumen atau 

kegiatan berbelanja didalam studi ini  tidak hanya diartikan sebagai sebuah 

kegiatan berbelanja saja melainkan memiliki beberapa makna di dalamnya 

diantara sebagai sebuah budaya konsumtif dan gaya hidup masyarakat modern. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Studi ini dalam pengumpulan data primer yaitu yang pertama adalah 

dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth 

interview).Wawancara mendalam ini dilakukan kepada semua informan, informasi 

di gali sampai data-data yang didapat dianggap "jenuh" oleh peneliti, data 

mengalami kejenuhan manakala variasi data yang diperoleh sama dengan data-

data sebelumnya.   

 Cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan informan pada studi ini 

dilakukan melalui snowballing sampling, cara ini dilakukan penulis karena 

penulis belum mengetahui dan memahami informan obyek penelitian, Oleh 

karena itu maka menurut Bungin (2008) peneliti harus melakukan beberapa 

langkah diantaranya : 1) Penulis harus menemukan gatekeeper yaitu 4 orang 

remaja urban  yang merupakan informan kunci. 2) Gatekeeper yang dalam 

penelitian ini berjumlah 4 orang  dapat dijadikan pula sebagai  informan pertama 

atau hanya sebagai petunjuk untuk mendapatkan informan saja. 3) Setelah 

mewanwancarai gatekeeper atau informan pertama, maka peneliti meminta 

informan untuk menunjuk orang lain yang dapat dijadikan informan selanjutnya. 

4) Hal di atas dilakukan secara terus-menerus sampai penulis merasa cukup 

mendapatkan informasi dari informan. Sehingga dari pengambilan informan ini 

dihasilkan ada 25 informan da direduksi 1o informasi karena terjadi kejenuhan 

data. 

Studi ini didalam menentukan dan memilih  informan menggunakan 

kriteria yaitu pertama : (1) pengunjung E-commerce yang berusia 16-21 tahun 

yang notabene merupakan kategori remaja akhir, (2) dalam enam bulan terakhir 

membeli produk pada E-commerce, (3) berasal dari keluarga dari kelas ekonomi 

menengah ke atas dengan melihat atribut-atribut pribadi seperti kepemilikan 

Laptop, HP, Ipod ,mobil atau sepeda motor dan lain-lain (4) dan yang terakhir 

tinggal di Kota Surabaya. 



Selain dengan metode di atas peneliti juga melakukan  pengamatan 

(participant observer) dan FGD (Focus Group Discussion), FGD dilakukan 

dengan melibatkan semua informan dan dilakukan satu kali dan dihadiri 6 orang, 

Alasan lain yang digunakan penulis menggunakan tiga metode atau disebut 

triangulasi ini yaitu untuk mendapatkan data yang valid dan realibel serta 

menguatkan data karena mampu untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap 

( Daymon ,2008 : 153), karena jika menggunakan salah satu saja metode maka 

penulis tidak akan dapat melihat kebenaran dari realitas dari informan. Sedangkan 

untuk data sekunder didapatkan penulis melalui Biro Pusat Statistik, Vendor E-

commerce dan lain-lain. 

Analisis data dalam penelitian terdiri dari beberapa aktivitas diantaranya 

data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Analisa 

dan interpretasi data dilakukan dengan memetakan posisi temuan dan sumbangan 

konseptual studi ini di dalam kerangka Cultural Studies. 

 

Analisis dan Interpretasi data 

 

Iklan dan Peergroup Mendorong Remaja Urban menggunakan E-commerce 

E-commerce merupakan alat konsumsi baru yang memungkinkan 

masyarakat mengkonsumsi, pada dasarnya konsep E-commerce ini berasal dari 

konsep Marx pada alat produksi, yaitu alat-alat, bahan baku, mesin, perusahaan, 

dan sebagainya yang dipergunakan untuk produksi dan sebaliknya alat konsumsi 

melakukan peran yang sama dalam bidang konsumsi, alat konsumsi yang ada 

terkesan memberi kemudahan dan keramahan yang dapat menggiring konsumen 

untuk mengkonsumsi menurut yang menguntungkan bagi pabrik dan penjual 

dalam hal ini menguntungkan vendor (Ritzer, 2003 : 375-376), dengan adanya 

media E-commerce ini membujuk para remaja urban untuk membeli sesuatu yang 

sebenarnya mereka tidak butuhkan, selain itu memungkinkan mereka untuk 

berbelanja tanpa batas waktu 24 jam sehari. 

Kebiasaan berbelanja oleh remaja di E-commerce ini dikarenakan remaja 

urban sering mengakses internet, pada temuan data  studi ini ditemukan bahwa 

mayoritas remaja urban yang menjadi informan merupakan orang adiktif terhadap 

internet hal ini terbukti dalam satu hari mereka dapat mengakses internet selama 

minimal lima jam perhari. Banyak dampak yang diakibatkan oleh kecanduan 

internet yang dialami orang remaja urban adalah salah satunya adanya 

transformasi berbelanja, sifat internet khususnya E-commerce yang fleksibel dan 

menawarkan banyak kemudahan dan kesenangan  mendesak remaja urban untuk 

secara finansial, psikologi, materi untuk membeli lebih dari apa yang mereka 

perlukan dan tentu saja membelanjakan uang dari yang seharusnya. 



Teknologi melalui iklan merupakan sebuah tontonan yang mengiringi 

sebuah produk, yang menawarkan citra-citra sebagai acuan nilai dan moral 

masyarakat (Piliang, 2004 : 289). Melalui iklan yang ada di situs jejaring sosial 

remaja urban berusaha mengarahkan untuk membeli barang yang dikesan sangat 

indah, bermanfaat dan baik bagi remaja urban, dan iklan yang ada menawarkan 

sebuah citra produk yang baik dan mengesankan remaja wajib untuk membeli.  

Testimoni pembeli pada E-commerce menjadi tren saat ini. Bahkan dalam 

perkembangannya, berbentuk semacam ingin mempersuasi  calon pembeli. 

Periklanan menjadi semakin canggih dan persuasif belakangan ini. Jika kita 

mengamati bentuk-bentuk iklan saat ini, kita akan melihat visual iklan terkadang 

jauh lebih baik dari realitasnya, atau disebut juga hiperrealitas. Dalam temuan data 

pada studi ini menunjukkan bahwa iklan mampu mempersuasi remaja untuk 

berbelanja, banyak dari mereka yang tertipu oleh vendor ketika berbelanja di E-

commerce, mereka tertipu oleh gambar yang menarik dan promo yang sedang 

ditawarkan oleh vendor, mereka tidak berfikir panjang dalam menentukan barang 

yang akan dibeli dan tidak memperhatikan keamanan vendor dan website 

sehingga mereka tertipu.  

Iklan menjadi sebuah jalan untuk menciptakan kondisi budaya atau sosial 

yang ideal dan menjadikan seseorang menjadi seperti yang diinginkan serta 

dianggap sebagai pembentukan gaya hidup (Lury, 1998:89). Diri kita dibentuk 

ulang atau diubah oleh periklanan yang berujung pada terbentuknya suatu 

perasaan imajiner tentang kenyataan. Begitu pula iklan tentang E-commerce  yang 

ada situs jejaring sosial mengajarkan kita untuk mengikuti logika yang digunakan 

oleh vendor yaitu terlihat cantik, keren dan modern jika menggunakan produk 

mereka, para remaja urban dikonstruksi pikirannya agar menjadi sesuatu yang 

diiklankan pada media E-commerce sehingga mereka merasa "ketagihan" belanja 

untuk melangkapi kebutuhan model fashion atau gedgetnya. 

Perilaku konsumen remaja urban dalam memilih barang yang di jual di E-

commerce banyak direferensikan oleh teman dan iklan. Temuan data pada studi 

ini menunjukkan bahwa sebenarnya remaja urban tidak berminat untuk berbelanja 

di E-commerce karena takut akan resiko penipuan, kualitas jelek dan lain 

sebagainya tetapi karena teman mereka banyak yang membeli barang di E-

commerce, akhirnya mereka mencoba, awalnya mereka tidak langsung memesan 

barang, karena masih takut tetapi setelah bertanya pada teman-teman dan 

mempelajari cara-cara pemesanan dan pembelian mereka akhirnya memutuskan 

untuk membeli. Keputusan mereka berbelanja di E-commerce banyak dipengaruhi 

oleh dorongan dari teman-teman khususnya terkait dengan keuntungan mereka  

berbelanja di E-commerce misalnya dapat menemukan  barang-barang kebutuhan 

hidup yang sedang update, unik, dan yang lagi popular yang sulit dicari di toko 

konvensional  ditemukan di E-commerce. Akhirnya karena peergroup mereka 



belanja dengan media ini maka  teman-teman yang lain  satu kelompok ini pun 

ikut berbelanja agar tidak ketinggalan zaman karena tidak memiliki barang yang 

sedang digandrungi teman-teman peergroup mereka. 

Berdasarkan temuan data pada studi ini kegemaran remaja untuk 

berbelanja di E-commerce yang dipengaruhi oleh teman peergroup menunjukkan 

bahwa mereka tidak lagi berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan 

sebagai upaya eksistensi diri agar diakui oleh teman-temannya dan belanja telah 

menjadi budaya populer, pada dasarnya remaja urban dapat berbelanja di toko 

konvensional ataupun mal, tetapi karena mereka ingin dapat masuk pada 

peergroup, alhasil mereka  berbelanja dengan rasa penasaran akan enaknya 

berbelanja di E-commerce karena mendapatkan cerita dari teman-teman mereka. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa  belanja di media  ini telah menjadi budaya 

popular, dimana belanja bukan lagi sebagai sekedar aktivitas ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan material melainkan sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh banyak orang ( Storey, 2006 : 169). Fenomena belanja di E-

commerce yang dilakukan oleh remaja urban merupakan sebuah budaya popular 

karena mereka berbelanja bukan  untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan 

sebagai sebuah aktivitas mempertahankan eksistensi diri remaja dihadapan 

peergroup nya agar tidak dipandang sebagai remaja yang tidak gaul.  

 

Berbelanja di E-commerce  Identitas  Remaja Urban 

Berbelanja melalui di E-commerce kini telah menjadi sebuah gaya hidup 

remaja urban, dimana kegiatan ini  telah menjadi kegitan yang sama penting 

dengan kegiatan sehari-hari remaja urban lainnya, bahkan kegiatan ini telah 

menjadi suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang dan digunakan sebagai suatu 

kegiatan menghibur diri ketika membutuhkan hiburan karena kejenuhan tugas 

sekolah dan kuliah. Aktivitas berbelanja di E-commerce untuk sekarang ini telah 

menjadi kegiatan yang popular dikalangan remaja untuk mengisi waktu luangnya, 

temuan data dalam studi ini menunjukkan bahwa remaja urban lebih memilih 

mengisi waktu liburnya digunakan untuk mengakses internet untuk melihat E-

commerce dan toko-toko online.  

Gaya hidup tidak berhenti pada gambaran diri seseorang dan penggambaran 

seluruh pola interaksi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya. Dalam 

perspektif Cultural Studies berbelanja sebagai gaya hidup tidak hanya diartikan 

sebagai sebuah kegiatan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

seiring perkembangan budaya konsumen yang telah mempengaruhi cara 

masyarakat mengekspresikan estetika dan gaya hidup sehingga masyarakat 

konsumen mengalami perubahan mendasar yang kaitannya dengan cara orang 

mengekspresikan diri dalam gaya hidupnya. David Chaney (2009: 40) 

mengemukakan bahwa gaya hidup telah menjadi ciri dalam dunia modern, 



sehingga masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk 

menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu belanja di E-

commerce dalam studi ini dimaknai sebagai sebuah gaya hidup yang berperan 

sebagai tempat mengekspresikan diri dan identitas diri, belanja oleh remaja urban 

digunakan sebagai sebuah aktivitas menunjukkan bahwa mereka adalah orang 

yang update  dalam fashion, teknologi, informasi dan memiliki strata sosial yang 

tinggi. Berdasarkan temuan data pada studi ini menunjukkan bahwa remaja urban 

yang membeli barang melalui E-commerce kebanyakan merupakan remaja yang  

stylish dalam mengenakan fashion karena dengan berbelanja di E-commerce 

mereka mendapatkan kemudahan referensi melalui katalog produk yang dijual di 

E-commerce, majalah fashion online, ditambah lagi dengan kemampuan mencari  

kualitas barang yang baik dan berharga yang murah. Kemudahan mendapatkan 

referensi model fashion terbaru dan yang sedang up to date menjadikan remaja 

yang hobi berbelanja di E-commerce dianggap trendsetter oleh teman peer group 

mereka karena barang-barang yang mereka miliki menjadi acuan fashion bagi 

teman-temannya. Label trendsetter  yang diberikan oleh teman peergroup remaja 

urban merupakan sebuah tujuan akhir dari aktivitas belanja di E-commerce. 

Gaya hidup berbelanja di E-commerce merupakan ciri sebuah dunia 

modern atau modernitas Chaney (2009: 40)  yang hal ini diartikan sebagai 

siapapun yang hidup pada masyarakat modern akan menggunakan gagasan 

tentang gaya hidup berbelanja di E-commerce untuk menggambarkan tindakannya 

sendiri maupun orang lain, selain itu  gaya hidup oleh Chaney diartikan sebagai 

sebuah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, 

sehingga gaya hidup membantu memahami dan menjelaskan apa yang sedang 

orang lakukan. Belanja di E-commerce dipahami sebagai  sebuah aktivitas 

penggambaran diri dan sebagai sebuah upaya untuk membedakan diri dengan 

orang lain, sebagai representasi kelas sosial remaja urban.  

Berbelanja di E-commerce merupakan sebuah ciri khusus bagi remaja 

urban untuk memberikan identitasnya kepada orang lain, berbelanja dalam media 

ini sebuah pertanda bahwa remaja urban saat ini adalah remaja net generation 

dimana semua kegiatannya menggunakan media internet, hal ini dapat kita lihat 

dari kegiatan mereka bangun tidur sampai tidur kembali menggunakan internet, 

misalnya dari bangun tidur mereka sudah mengakses internet untuk membuka 

facebook dan twitter untuk mengupdate status, kemudian ketika mereka 

mengerjakan tugas maka mereka melakukan browsing dan searching melalui 

internet begitu pula untuk mencari referensi fashion yang sedang in dikalangan 

remaja maka mereka akan mencari melalui majalah online maupun membuka 

situs E-commerce yang menjual pakaian, tas, aksesoris dan lain-lain. 

Tren berbelanja melalui E-commerce telah dijadikan sebuah ciri atau 

identitas peergroup remaja urban, bagi remaja urban jika ada seorang anggota 



peer group mereka yang tidak berbelanja melalui E-commerce maka  mereka 

dianggap "kuper" kurang pergaulan dan ketinggalan zaman. Jadi kegiatan 

berbelanja yang mereka lakukan di E-commerce bukan hanya sekedar sebuah 

kegiatan mengkonsumsi saja melainkan sebuah kegitan untuk dapat memasuki 

lingkungan peer groupnya, jika mereka gagal untuk melakukan kegiatan  ini maka 

mereka akan ditinggalkan oleh kelompoknya. Oleh karena itu penting bagi remaja 

urban untuk selalu mengikuti perkembangan baik itu trend fesyen, teknologi 

informasi, bahasa dan budaya yang sedang dikembangkan oleh peer groupnya 

agar tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. 

Fenomena belanja di E-commerce digunakan sebagai pembeda kelas sosial 

dibenarkan oleh Jean Baudrillard beberapa tanda yang dikandung oleh sebuah 

objek telah menjadi sebuah sistem diferensiasi, sistem pembentukan perbedaan 

status, simbol dan prestise sosial sama halnya yang diungkapkan oleh Mike 

Featherstone, (2005 : 30) bahwa orang melakukan konsumsi dalam rangka untuk 

menciptakan ikatan atau pembedaan masyarakat, hal inilah yang menjadi  pola 

sosial masyarakat konsumer.  

 

Berdasarkan Temuan data pada studi ini, barang–barang yang dijual di E-

commerce merupakan barang yang penting untuk mendukung penampilan mereka, 

terutama barang yang berkaitan fashion pasti akan menjadi sorotan penting abgi 

remaja urban, mereka menganggap bahwa fashion merupakan sesuatu yang 

penting agar mereka dapat diterima dilingkungan pergaulan mereka, oleh karena 

itu fashion yang mereka gunakan merupakan sebuah indentas bagi remaja urban. 

 

E-commerce dan Budaya Konsumtif 

E-commerce sebagai sebuah media berbelanja telah mendorong remaja 

urban untuk berperilaku konsumtif,  media ini mampu mempengaruhi remaja 

untuk berbelanja, tampilan yang menarik dari suatu website, dengan kata–kata 

yang bersifat persuasif, tawaran diskon besar-besaran menjadikan remaja urban 

tertarik untuk memiliki barang-barang yang ditawarkan melalui  media  ini. 

Dalam perkembangannya kegiatan berbelanja bukan hanya sebagai sebuah 

kegiatan perpanjangan manusia yang hendak mengkonsumsi sesuatu, pada 

perkembangan berikutnya, belanja justru menjadi kegiatan mengkonsumsi itu 

sendiri. Belanja berubah menjadi kebutuhan bagi manusia yang cukup diri. 

Disinilah letak konsumerisme dalam arti mengubah " konsumsi yang seperlunya" 

menjadi " konsumsi yang mengada–ada". Dimana E-commerce dibentuk 

semenarik, semewah dan semudah mungkin agar remaja urban untuk selalu 

berbelanja. E-commerce menjadikan  seorang remaja urban melakukan pembelian 

barang diluar kebutuhannya dengan adanya iklan menjadikan mereka konsumtif 



Fenomena remaja berperilaku kondumtif dalam berbelanja dibenarkan 

Baudrillard, (dalam Poster, 1988:25) yang dikonsumsi bukan lagi use atau 

exchange value, melainkan “symbolic value”, maksudnya ialah orang tidak lagi 

mengkonsumsi objek berdasarkan karena kegunaan atau nilai tukarnya, melainkan 

karena nilai simbolis yang sifatnya abstrak dan terkonstruksi. Oleh karena itulah 

saat ini objek konsumsi yang ada mampu menentukan prestise, status dan simbol-

simbol sosial tertentu bagi pemakainya. Objek juga mampu  membentuk 

perbedaan sosial dan menaturalisasikannya melalui perbedaan pada tingkat 

pertandaan. Pada temuan studi ini menunjukkan bahwa remaja urban senang 

berbelanja  di tempat yang memiliki brand dalam studi ini mereka senang 

berbelanja di Amazon misalnya remaja urban seperti Indra dia lebih senang 

berbelanja di tempat ini karena Amazon.com mencirikan sebuah E-commerce 

yang eksklusif dan popular karena membayarnya saja memakai kartu kredit yang 

tidak semua remaja urban memiliki, selain itu  merupakan  hal  yang  

membanggakan berbelanja di Amazon.com karena remaja urban akan  terlihat 

berkelas dan tentu saja berselera tinggi terhadap suatu barang karena terkadang 

barang yang dijual di Amazon.com sulit ditemukan di pasar rill,  Singkatnya 

remaja urban tidak lagi hanya membeli barang-barang melainkan merek ternama 

yang terkandung didalam barang maupun media belanja tersebut. Jati diri manusia 

terukur dari kemampuannya memperoleh sesuatu.  

Pada studi ini dihasilkan bahwa belanja untuk remaja urban  bukan lagi 

sebagai upaya untuk membeli fungsi pertama suatu barang tetapi sudah mengarah 

untuk membeli nilai guna kedua dari suatu benda. Nilai kedua benda ini dapat 

berupa sebuah kesenangan karena telah memiliki barang yang mereka inginkan. 

Pada Studi remaja urban merasa puas jika mereka telah memiliki barang yang 

mereka inginkan walaupun sebenarnya barang tersebut tidak memiliki manfaat 

yang berarti terhadap hidupnya, mereka hanya mengejar sebuah kepuasan batin. 

Kegiatan berbelanja di E-commerce yang dilakukan oleh remaja urban 

dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang lebih dari sebuah kegiatan pemenuhan 

kebutuhan hidup melainkan memiliki makna sebagai kegiatan pemuasan hasrat, 

kesenangan belaka hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Piliang bahwa 

masyarakat konsumer mengembangkan rasionalitas konsumsi telah jauh berubah. 

Karena saat ini, masyarakat berkonsumsi bukan sebagai upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan (needs), namun lebih sebagai pemenuhan hasrat (desire). Kebutuhan 

mungkin dapat dipenuhi dengan konsumsi objek, sebaliknya, hasrat justru tidak 

akan pernah terpenuhi. (Piliang, 2004 : 187) mengemukakan, satu-satunya objek 

yang dapat memenuhi hasrat adalah objek hasrat yang muncul secara bawah 

sadar. Dan objek hasrat ini telah menghilang dan hanya mampu mencari 

substitusinya dalam dunia objek dari simbol-simbol yang dikonsumsi. Fenomena 

remaja  berbelanja dilatar belakangi oleh pemenuhan hasrat ini dibenarkan oleh 



Mike Featherstone dan Jean Baudrillard. Jean Baudrillard menilai konsumerisme 

sebagai logika untuk memuaskan hasrat (Featherstone, 2005 : 30). Melimpahnya 

barang konsumsi adalah untuk pemuasan nafsu belaka. Dalam pandangan 

Baudrillard, kapitalisme akhir memanfaatkan mesin hasrat tersebut untuk terus 

membelenggu masyarakat dalam jerat konsumerisme. Ia memahami era 

posmodern sebagai “matinya yang sosial”. Siapa pun dapat merayakan konsumsi 

tanpa memandang kelas dan status sosial. Memudahkan mereka untuk berbelanja 

tanpa harus pergi ke pasar atau mall, dengan hanya mengakses internet mereka 

dapat melihat barang kebutuhan hidup yang mereka butuhkan dengan waktu yang 

relative singkat dengan hanya mengklik atau memasukkan kata kunci pada search 

engine akan keluar E-commerce atau toko online yang kita inginkan, dalam E-

commerce ditampilkan barang kebutuhan hidup yang remaja butuhkan melalui 

katalog onlinenya, dengan  tampilan  visual yang menarik di dukung dengan kata-

kata yang bersifat persuasive misalnya dengan menambahkan kata diskon dan 

promo "menggoda" yang ada pada E-commerce dan situs jejaring sosial 

mendorong remaja berhasrat memiliki barang-barang tersebut, 

E-commerce sebagai media belanja menjadikan remaja semakin senang 

melakukan aktivitas pembelian, karena E-commerce ditampilkan sebagai sebuah 

media belanja yang sempurna, mewah, canggih dan tentu saja murah, tampilan 

web yang indah, menawan ,model yang cantik dan seksi, produk yang terlihat 

berkualitas karena menggunakan teknologi dengan resolusi warna yang baik, 

harga yang bersaing dan kemudahan transaksi menyebabkan remaja ketagihan 

untuk berbelanja. Sebuah website E-commerce seperti Amazon.com  menawarkan 

sebuah kemewahan yang tiada tara karena produk yang dijual berkualitas dan 

tentu saja remaja dapat menemukan barang yang sulit ditemukan dipasar 

konvensional, selain itu web E-commerce seperti Pinkpeonyshop.com, 

fdream.land, Peach_Olshop.com. juga mencitrakan bahwa seorang remaja yang 

sempurna adalah mereka yang selalu up date dengan fashion model terbaru, 

misalnya Peach_Olshop.com dalam web ini digambarkan wanita cantik yang 

memakai produk Peach Gallery lengkap dengan segala aksesorisnya yang mewah 

dan elegan, Temuan data studi menunjukkan bahwa remaja urban yang senang 

dengan kemewahan dan glamour mereka akan menjadikan model dan produk  

Peach_Olshop.com  sebagai referensi fashionnya. Kesenangan mereka terhadap 

suatu produk akan menimbulkan sebuah hasrat untuk memiliki, hasrat untuk 

cantik sama dengan model yang ada di web E-commerce tersebut,  hasrat ini 

muncul di bawah alam sadar remaja, dikarenakan hasrat untuk membeli barang 

inilah remaja urban senang untuk berbelanja barang yang  sebenarnya tidak 

mereka butuhkan.  

E-commerce menyebabkan remaja urban berperilaku konsumtif, mereka 

membeli sesuatu yang seharusnya memang tidak dibutuhkan, kemunculan 



teknologi seperti baru seperti E-commerce dan adanya kemajuan dalam sarana 

distribusi mengakibatkan apa yang disebut Martyn Lee sebagai pelunturan 

konsumsi (fluidizaton) (Lury,1998:89) . Hilangnya sifat dasar konsumsi ini 

dibenarkan oleh Swastha ( 1997:25) bahwa konsumsi saat ini tidah hanya 

memenuhi kebutuhan saja tetapi juga dilakukan atas dasar keinginan semata. 

Hilangnya sifat ini menyebabkan remaja urban berperilaku konsumtif, dimana 

konsumtif diartikan sebagai sebuah perilaku konsumen yang memanfaatkan nilai 

uang lebih besar dari nilai produksi atau pendapatan untuk membeli barang dan 

jasa yang bukan kebutuhan pokok  (e-psikologi,2010) dari definisi ini terlihat 

adanya pemborosan dalam pembelian barang dan jasa yang bukan menjadi 

kebutuhan yang utama untuk dipenuhi, pernyataan ini selaras dengan pernyataan 

Zebua (2001:74) perilaku konsumtif sebagai tindakan mengkonsumsi tanpa batas 

yang dilakukan secara irasional sehingga menimbulkan pemborosan atau 

inefisiensi biaya, jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif tidak hanya 

melibatkan pemborosan tetapi juga adanya irasionalisasi . 

 

Kesimpulan  

Pada studi ini perilaku konsumen E-commerce remaja urban menghasilkan 

beberapa kesimpulan diantara dipaparkan pada tabel dibawah ini:  

Tabel . Perbedaan Shopaholic Simbolik dan Real Shopaholic 

Aspek Shopaholic Simbolik Reality  Shopaholic 

Perilaku berbelanja 

konsumen 

Cenderung dipengaruhi oleh 

iklan, teman, peergroup 

Cenderung tidak 

terpengaruh oleh pihak 

eksternal (iklan, teman, 

peergroup) 

Gaya hidup yang 

dikembangkan 

Cenderung melakukan 

perilaku yang mengarah untuk 

mempertahankan eksistensi 

diri (pembentukan identitas 

yang membedakan dengan 

orang lain), menjadi 

trendsetter dengan membuat 

sub culture berupa 

mengenakan fashion yang 

sama kemudian 

didokumntasikan dan 

diperlihatkan ke banyak orang 

dengan mengungah foto pada 

situs jejaring sosial. 

Cenderung digunakan 

sebagai sarana pemenuhan 

kebutuhan hidup 

Budaya konsumtif Cenderung membeli barang- Cenderung membeli arang  



remaja urban barang simbolik dan 

berperilaku devian 

(menyimpang),  

berdasarkan nilai guna 

barang, berperilaku secara 

wajar dalam 

mempergunakan uang 

yang dimiliki. 

 

Keterangan: Perilaku deviant meliputi berbohong, mencuri, selingkuh, berhutang.
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