
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Barang mewah seringkali diartikan dengan suatu barang yang memiliki nilai

lebih tersendiri. Harga yang premium, kualitas yang sangat baik, pilihan material

yang khusus dan desain yang unik tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi

barang mewah jika dibandingkan dengan barang konvensional pada umumnya.

Barang mewah biasanya diproduksi terbatas sehingga tidak semua orang dapat

memilikinya, itu sebabnya barang mewah dianggap eksklusif dan berkelas.

Barang mewah memiliki beberapa kategori seperti fashion dan aksesoris, barang

berbahan kulit, wine, hospitality, perhiasan dan jam tangan, kosmetik dan parfum,

otomotif dan penerbangan (Okonkwo, 2009).

Selain dianggap eksklusif dan berkelas, industri barang mewah juga memiliki

ketertarikan tersendiri dimana hal ini terlihat dari adanya peningkatan penjualan

barang mewah di seluruh dunia hingga tahun 2014. Pada tahun sebelumnya, yakni

2013, penjualan barang mewah telah mencapai $713,181 juta dan pada tahun

berikutnya, yakni 2014, sukses mengalami kenaikan dengan total penjualan

sebesar 7% atau $1.018,83 juta. Keberhasilan penjualan barang pada tahun 2014

mewah sebagian besar didominasi oleh kategori mobil mewah dengan total

penjualan $413.42 juta atau 10%, wine dengan total penjualan $68.31 juta atau
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5%, dan jumlah pengunjung hotel mewah dengan total penjualan $176,68 atau 9%

(D’Arpizio, 2014). Hal yang sama juga ditunjukan pada sektor fashion¸ di tahun

2013 penjualan barang mewah fashion memiliki pertumbuhan sebesar 6,5%

meskipun hingga tahun 2014 pertumbuhannya melambat namun diprediksikan

pertumbuan barang mewah fashion akan tetap konstan sekiar 6 hingga 10 %

(www.luxurysociety.com , 2014)

Dibalik pertumbuhan penjualan barang mewah dari tahun ke tahun tentunya

terdapat beberapa faktor yang mendorong hal tersebut terjadi, salah satunya mulai

banyaknya masyarakat kelas menengah yang hadir di permukaan prekenomian

(Silverstein dan Fiske, 203). Di Indonesia sendiri setidaknya telah tercatat

sebanyak 45 juta orang atau 55% masyarakatnya yang termasuk golongan kelas

menengah sejak tahun 2012 (www.nasional.kontan.com , 2012). Dengan mulai

banyaknya masyarakat kelas menengah yang bermunculan, secara tidak langsung

hal tersebut berampak pada pertumbuhan indeks kepercayaan keuangan pribadi

konsumen Indonesia yang berhasil menempati urutan teratas di dunia pada kuartal

II tahun 2013 dimana kenaikan ini sebesar 124 poin atau 30% lebih tinggi

daripada rata-rata global 54%. Itu artinya dengan bertambahnya jumlah kekayaan

masyarakat Indonesia, keinginan untuk berbelanja atau memenuhi kebutuhannya

semakin tinggi hal ini terbukti dari keberhasilan Indonesia yang mengungguli

Hongkong (55%), India (53%) dan Filipina (51%) dalam keinginan untuk

berbelanja (www.finansial.bisnis.com , 2013).

Dengan begitu, terdapat kecenderungan yang lebih besar lagi bagi masyarakat

Indonesia untuk mengkonsumsi barang-barang mewah, pasalnya minat pasar
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barang mewah lokal saja berhasil meningkat sebesar 10% di tahun 2013 dan

antusiasme masyarakat untuk membeli barang mewah luar negri diprediksikan

akan lebih besar (www.the-marketeers.com , 2014). Ditambah lagi besarnya

populasi UHNW (Ultra High Net Worth) atau kaum masyarakat super kaya di

Indonesia yang memiliki kekayaan berasal dari kepemilikan saham di perusahaan,

investasi properti, koleksi karya seni, pesawat dan aset lainnya telah turut serta

memberikan kontribusi kinerja yang sangat baik bagi perekonomian Indonesia

(www.the-marketeers.com ,2014). Sehingga kondisi pertumbuhan perekonomian

Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan cukup baik dimana pertumbuhan ini

stabil di kisaran 5% (www.nasonal.kontan.co.id , 2014). Hal ini tentunya

membuat Indonesia memiliki daya tarik bagi investor industri barang barang

mewah untuk dapat menggarap pasar Indonesia dikarenakan kondisi

perekonomian yang membaik dan masyarakat Indonesia dinilai semakin mampu

terutama kalangan kelas menengah untuk mengkonsumsi barang mewah

(www.luxurysociety.com, 2014).

Karakter kalangan kelas menengah khususnya di Indonesia sendiri memenuhi

kebutuhan dasarnya tidak lagi atas dasar kebutuhan semata tetapi terdapat faktor

lain yakni mengandalkan keterikatan emosi mereka untuk memuaskan keinginan

agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan.

Masyarakat kelas menengah Indonesia cenderung sering mengkspresikan dirinya

melalui penampilan seperti pembelian pakaian bermerek ataupun pembelian

gadget terbaru. Selain itu masyarakat kalangan kelas menengah juga memiliki

kecenderungan untuk masuk ke kalangan kelas atas sehingga terkadang perilaku
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konsumen masyarakat kelas menengah di Indonesia tidak rasional dimana mereka

lebih mementingkan penampilan daripada fungsi (www.swa.co.id, 2013).

Selain semakin mampu dalam hal finansial dan membeli barang mewah,

terdapat faktor lain yang mendukung perkembangan dalam mengkonsumsi barang

mewah yaitu adanya pergeseran pandangan masyarakat terhadap barang mewah

itu sendiri. Dahulu banyak yang beranggapan bahwa barang mewah hanya dapat

dikonsumsi oleh kalangan elit saja, namun tidak untuk saat ini. Hal tersebut

berhasil ditepis dengan hadirnya pemikiran baru konsumen mengenai makna

kemewahan itu sendiri yang tentunya hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku

industri bisnis untuk berlomba-lomba mengedepankan dan mengembangkan

konsep baru barang mewah atau yang dapat disebut juga dengan konsep New

Luxury atau pengembangan baru barang mewah. New Luxury dibagi ke dalam tiga

kategori yakni : a) Accessible Superpremium (barang mewah yang masih

dikategorikan ke dalam jenis premium) b) Old-luxury brand extensions

(perkembangan barang mewah kelanjutan dari merek old-luxury) c) Mass

Prestige atau Masstige ( produknya bersifat mewah namun dari segi harga

dibawah barang old luxury tetapi diatas barang konvensional) (Silverstein & Fiske

, 2003).

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada kategori produk mewah Mass

Prestige dalam konteks fashion dimana sekarang ini seiring dengan dinamisnya

lingkungan ekonomi, sosial dan teknologi membuat para produsen barang mewah

menciptakan produk fashion tidak lagi hanya berfokus pada pengembangan

merek-merek fashion luxury. Baru-baru ini masyarakat telah dihadapkan oleh
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banyak pilihan merek-merek fashion dimana dulu masyarakat hanya mengenal

merek-merek fashion berkelas luxury seperti Prada, Louis Vuitton, Chanel dan

lain-lain namun saat ini produsen fashion telah menawarkan alternatif konsep baru

barang mewah dengan menciptakan merek-merek mewah fashion mass prestige

seperti H&M, TopShop, Zara dan lain-lain (Okonkwo , 2005).

Gambar 1.1 Perbandingan Merek Fashion Luxury dan Fashion Mass Prestige

Sumber : www.fashionbombdaily.com

Salah satu contoh bukti eksistensi barang mewah mass prestige datang dari

merek ZARA. Merek salah satu ritel fashion mass prestige tersebut memiliki

strategi bisnis yang sangat baik dimana ZARA sangat cepat untuk melihat tren

fashion terbaru dan merespon keinginan konsumen sehingga strategi yang

diterapkan tersebut mampu mendongkrak penjualan sebesar 11% di bulan

Februari hingga Juni di tahun 2014. Selain itu ZARA menawarkan harga yang

jauh lebih murah contohnya untuk coat dibandrol dengan harga $200 jika
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dibandingkan dengan rumah desain papan atas seperti Chanel atau yang lainnya

yang rata-rata berharga $4000 (www.sourcingjournalonline.com, 2014). Sehingga

secara tidak langsung kesuksesan ZARA dalam memenangkan pasar barang

mewah dapat menepis anggapan mengenai barang mewah dimana dahulu barang

mewah hanya dapat dikonsumsi oleh kaum elit saja namun saat ini keberadaan

barang mewah lebih bersifat affordable (dapat dengan mudah didapatkan).

Masyarakat Indonesia sendiri memiliki karakteristik yang cukup unik dalam

memanfaatkan produk mass prestige dimana masyarakat Indonesia cenderung

sangat mudah dalam menerima segala sesuatu yang datang dari luar negri salah

satunya seperti merek-merek fashion sehingga terdapat kecenderungan

masyarakat Indonesia berperilaku konsumtif terutama dalam hal mengkonsumsi

produk-produk bermerek sehingga keinginan masyarakat Indonesia untuk

mengikuti tren pun semakin tinggi.

Kecenderungan seseorang untuk merespon perilaku konsumsi tersebut juga

dirasakan oleh kalangan anak muda. Hal ini tercermin dari gaya hidup anak muda

jaman sekarang yang telah banyak berubah dengan karakter kebudayaan Indonesia

sendiri. Anak muda sekarang lebih mementingkan tren dan mode luar negeri agar

selalu berpenampilan up to date (www.sosbud.kompasiana.com, 2013). Hal ini

terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Japarianto & Sugiharto, (2011) bahwa

sebanyak 71% anak muda mengikuti mode sepatu luar negeri, sementara mode tas

sebanyak 55%, gadget sebanyak 33% dan aksesoris sebanyak 10%.

Kecenderungan perilaku seperti ini yang kemudian mempengaruhi perubahan

gaya hidup anak muda jaman sekarang. Anak muda saat ini seringkali
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mementingkan penampilan dengan menggunakan dan mengkonsumsi produk-

produk fashion mewah. Trend merek fashion mewah telah akrab dengan gaya

hidup anak muda dimana kebanyakan yang dikonsumsi oleh anak muda adalah

merek mewah, namun konteksnya yang berstandar mass prestige sebut saja

seperti Zara, Mango, GAP, H&M, Polo Ralph Lauren, Top Shop, Mark &

Spencer dan lain-lainnya.

Maraknya tren merek barang mewah mass prestige di tengah-tengah

masyarakat tentunya didukung dengan adanya beberapa faktor salah satunya yang

telah dijelaskan sebelumnya bahwa barang mewah mass prestige menawarkan

prestius bagi konsumennya dengan harga yang lebih dapat dijangkau sehingga

masyarakat saat ini berkesempatan untuk menikmati suatu kemewahan dengan

harga yang lebih terjangkau. Keberadaan barang mewah yang memiliki

kepopuleran tersendiri secara tidak langsung membentuk perilaku pada pola

konsumsi seseorang terhadap merek barang mewah yang seringkali berdampak

pada keinginan untuk mengikuti dan memperhatikan tren popularitas barang

mewah agar dapat diterima di dalam lingkungan pergaulan. Sikap para konsumen

tersebut dapat disebut juga dengan bandwagon effect atau sebuah efek yang dapat

mempengaruhi keinginan seseorang untuk ikut-ikutan membeli suatu barang agar

dapat diterima dalam lingkungan dan dapat berpenampilan fashionable

(Leibenstein, 1950)

Bandwagon effect dapat terjadi pada setiap diri seseorang seperti menurut

penelitian sebelumnya, Kastanakis & Balabanis (2012), bandwagon effect dapat

dilihat dari sejauh mana permintaan barang yang meningkat dikarenakan orang
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lain juga mengkonsumsi komoditas yang sama. Secara khusus, konsumen

seringkali mengamati perilaku konsumsi orang lain dan mengidentifikasi jenis

produk dan merek mewah apa yang sering dikonsumsi oleh kebanyakan

masyarakat sehingga tidak jarang banyak orang yang ingin mengikutinya

(Leibenstein, 1950). Penelitian ini akan mereplikasi konsep dari penelitian

Kastanakis & Balabanis (2012), dimana disebutkan bahwa dalam penelitian

Kastanakis dan Balabanis (2012) berorientasi pada faktor-faktor psikologi yang

mempengaruhi seseorang dalam melihat bandwagon effect. Faktor-faktor

psikologi konsumen yang dimaksud seperti konsep diri konsumen yang nantinya

akan mempengaruhi karakteristik konsumen itu sendiri dalam menyikapi

kosnumsi barang mewah. Karakter-karakter konsumen tersebut seperti kepekaan

terhadap pengaruh normatif, memiliki status konsumsi yang tinggi , kebutuhan

terhadap keunikan dan dampaknya pada bandwagon luxury consumption

behavior. Dalam penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian

Kastanakis dan Balabanis (2012) dimana penelitian ini hanya menguji sejauh

mana diri seseorang menyikapi efek yang ditimbulkan dari perilaku ikut-ikutan

mengkonsumsi barang mewah (bandwagon luxury consumption behavior).

Selain itu Kastanakis & Balabanis (2012) juga menjelaskan bahwa seseorang

yang memiliki konsep diri tergantung pada lingkungan sosial cenderung akan

mempengaruhi karakter seseorang menjadi lebih konsumtif dan mudah

terpengaruh oleh preferensi lingkungan sekitar sehingga konsumen yang memiliki

konsep diri saling tergantung memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti

sebuah tren. Ruang lingkup penelitian kali ini lebih sepesifik yakni dengan
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menarget konsumen yang pernah menggunakan dan membeli barang mewah mass

prestige dengan mengambil sampel mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Airlangga sebagai subjek dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini

adalah ingin mengetahui apakah persepsi konsep diri independent dan saling

tergantung yang dimiliki mahasiswa FEB UNAIR akan mempengaruhi sikap

mereka terhadap aktivitas konsumsi barang mewah mass prestige melalui

karakteristik yang mereka miliki seperti kebutuhan terhadap keunikan (kebutuhan

konsumen terhadap keunikan), kebutuhan untuk dapat memenuhi ekspektasi

dalam lingkungan sosialnya (kepekaan konsumen terhadap pengaruh normatif),

kebutuhan untuk dapat diakui status sosialnya dengan cara menunjukan

kepemilikan barang yang dimiliki (konsumsi status) dan apakah karakter-karakter

tersebut akan mempengaruhi mereka dalam menyikapi bandwagon luxury

consumption behavior sehingga penelitian ini akan meneliti Analisis Dimensi

Self Concept Terhadap Consumer Traits dan Sikap Atas Bandwagon Luxury

Consumption.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah konsep diri saling tergantung berpengaruh positif dengan

kepekaan konsumen terhadap pengaruh normatif ?

2. Apakah konsep diri saling tergantung berpengaruh positif dengan status

konsumsi ?

3. Apakah konsep diri saling tergantung berpengaruh negatif dengan

kebutuhan konsumen terhadap keunikan ?
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4. Apakah konsep diri independent berpengaruh negatif dengan kepekaan

konsumen terhadap pengaruh normatif ?

5. Apakah konsep diri independent berpengaruh negatif dengan status

konsumsi ?

6. Apakah konsep diri independent berpengaruh positif dengan kebutuhan

konsumen terhadap keunikan ?

7. Apakah kepekaan konsumen terhadap pengaruh normatif berpengaruh

positif dengan bandwagon luxury consumption behavior?

8. Apakah status konsumsi berpengaruh positif dengan bandwagon luxury

consumption behavior?

9. Apakah kebutuhan konsumen terhadap keunikan berpengaruh negatif

dengan bandwagon luxury consumption behavior?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep diri saling tergantung

berpengaruh positif dengan kepekaan konsumen terhadap pengaruh

normatif.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep diri saling tergantung

berpengaruh positif dengan status konsumsi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep diri saling tergantung

berpengaruh negatif dengan kebutuhan konsumen terhadap keunikan.

4. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep diri independent berpengaruh

negatif dengan kepekaan konsumen terhadap pengaruh normatif.
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5. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep diri independent berpengaruh

negatif dengan status konsumsi.

6. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep diri independent berpengaruh

positif dengan kebutuhan konsumen terhadap keunikan.

7. Untuk mengetahui dan menganalisa kepekaan konsumen terhadap

pengaruh normatif berpengaruh positif dengan bandwagon luxury

consumption behavior.

8. Untuk mengetahui dan menganalisa status konsumsi berpengaruh positif

dengan bandwagon luxury consumption behavior.

9. Untuk mengetahui dan menganalisa consumer kebutuhan konsumen

terhadap keunikan berpengaruh negatif dengan bandwagon luxury

consumption behavior.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap

perkembangan teori perilaku konsumen, khususnya terkait perilaku ikut-

ikutan terhadap barang mewah mass prestige yang sampai saat ini masih

merupakan topik yang jarang untuk diteliti.

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai

dasar pengembangan untuk penelitian terkait perilaku konsumen,

khususnya perilaku ikut-ikutan
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1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pihak-pihak yang terkait dalam dunia pemasaran atau produksi dapat

menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam menyusun strategi

bisnis terkait perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang mewah

kategori mass prestige.

2. Bagi konsumen dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai

pertimbangan dalam menentukan sikap ketika memilih, membeli atau

menggunakan suatu barang.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang secara garis besar

menjelaskan inti permasalahan penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar

dilakukannya penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat

penelitian yang diharapkan dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, pengembangan

hipotesis dan kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian

berkaitan dengan pemecahan masalah, penelitian terdahulu, dan model analisis.

Uraian tentang konsep dan teori ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari

literatur buku dan jurnal.
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BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian dalam skripsi ini, identifikasi variabel

dan definisi operasionalnya, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,

prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan, gambaran umum obyek penelitian, serta

analisis data dan intepretasi hasil.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir penelitian yang berisi kesimpulan yang

dapat diambil berdasarkan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi

pihak yang terkait dengan penelitian dan penelitian yang akan datang.
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