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PENDAHULUAN 

Banyak hal yang bisa dilakukan 

seseorang ketika mempunyai waktu luang. 

Dalam bahasa inggris, waktu luang disebut 

sebagai leisure. Aktivitas seseorang tersebut 

mencakup berbagai aspek kehidupan yang 

terutama didasari oleh adanya kesempatan 

unruk memilih (opportunity to choose), 

waktu yang tersisa usai kerja (time left over 

after work) atau waktu luang setelah 

mengerjakan segala tugas sosial yang telah 

menjadi kewajiban (free time after 

obligatory sosial duties have been met) 

(Torkildsen Gorge, 1992: 25).  

Waktu luang sendiri terdiri dari dua 

jenis. Salah satunya adalah waktu luang 

sebagai aktivitas (leisure as activity) yang 

merupakan sesuatu yang terbentuk dari 

berbagai macam kegiatan baik itu yang 

sifatnya mendidik atau menghibur 

(Torkildsen Gorge, 1992: 27). Waktu luang 

sebagai gaya hidup (leisure as a way of 

living). Seperti yang dijelaskan oleh 

Goodale and Godbye dalam The Evolution 

of Leisure: “waktu luang adalah suatu 

kehidupan yang bebas dari tekanan-tekanan 

yang berasal dari luar kebudayaan seseorang 

dan lingkungannya sehingga mampu untuk 

bertindak sesuai rasa kasih yang tak 

terelakkan yang bersifat menyenangkan, 

secara intuisi pantas, dan menyediakan 

sebuah dasar keyakinan” (Torkildsen Gorge, 

1992: 30). 

Dapat dikatakan bahwa waktu luang 

merupakan cara sesorang merayakan 

kebebasannya setelah melakukan berbagai 

kewajiban yang dilakukan sehari-hari, dalam 

hal ini termasuk atlet basket profesional di 

Kota Surabaya. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk mengisi waktu luang para 

atlet tersebut yaitu dengan melakukan 

berbagai tindakan konsumtif. Hal ini sangat 

berkaitan dengan faktor internal dan faktor 

eksternal yang mempengaruhi perilaku 

konsumtif mereka. Faktor internal adalah 

pendapatan yang dimiliki, sikap dan 



kepribadian atlet tersebut, selera masing-

masing individu, dan motivasi individu 

dalam melakukan tindakan konsumsi 

tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang 

muncul disebabkan oleh harga barang yang 

akan dibeli, kebudayaan, status sosial atlet, 

dan lingkungan di sekitar atlet basket 

tersebut. Namun seperti kita ketahui, 

kehidupan para atlet basket profesional 

memang dikenal konsumtif.  

Meningkatnya pendapatan masyarakat 

yang dapat dilihat secara nyata melalui 

kehadiran kelas menengah ini cenderung 

menggeser pola berbelanja dari “kebutuhan” 

ke arah “keinginan” yang merupakan bagian 

dari cara untuk menunjukkan kepada orang-

orang di sekitar mereka bahwa saat ini telah 

naik satu tingkat dari kelas bawah menjadi 

kelas menengah, oleh sebab itu pergeseran 

tersebut dapat diartikan sebagai nafsu 

konsumsi yang cenderung konsumtif.   

Konsumtif diartikan sebagai 

pemakaian (pembelian) atau pengonsumsian 

barang-barang yang sifatnya karena tuntutan 

gengsi semata dan bukan menurut tuntutan 

kebutuhan yang dipentingkan (Barry, 1994). 

Sedangkan pengertian konsumtif, menurut 

Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), yaitu 

batasan tentang perilaku konsumtif sebagai 

kecenderungan manusia untuk 

menggunakan konsumsi tanpa batas. 

Definisi konsep perilaku konsumtif 

sebenarnya amat variatif. Tapi pada intinya 

perilaku konsumtif adalah membeli atau 

mengunakan barang tanpa pertimbangan 

rasional atau bukan atas dasar kebutuhan.  

Menurut Sumartono (2002), ada 

beberapa indikator perilaku konsumtif, 

yaitu: 

a. Membeli produk karena iming-iming 

hadiah. Individu membeli suatu barang 

karena adanya hadiah yang ditawarkan 

jika membeli barang tersebut. 

b. Membeli produk karena kemasannya 

menarik 



Individu sangat mudah untuk membeli 

produk yang dibungkus dengan rapi 

dan dihias dengan warna-warna yang 

menarik. Artinya motivasi untuk 

membeli produk tersebut hanya karena 

prduk tersebut dibungkus dengan rapi 

dan menarik. 

c. Membeli produk demi menjaga 

penampilan dan gengsi Individu 

mempunyai keinginan yang tinggi, 

karena pada umumnya remaja 

mempunyai ciri khas dalam 

berpakaian, berdandan, gaya rambut, 

dan sebagainya dengan tujuan agar 

konsumen selalu berpenampilan yang 

dapat menarik perhatian orang lain. 

Konsumen membelanjakan uangnya 

lebih banyak untuk menunjang 

penampilan diri. 

d. Membeli produk atas pertimbangan 

harga (bukan atas dasar manfaat dan 

kegunaannya)  

Individu cenderung berperilaku yang 

ditandai oleh adanya kehidupan 

mewah sehingga cenderung 

menggunakan segala hal yang 

dianggap paling mewah. 

e. Membeli produk hanya sekedar 

menjaga simbol status  

Individu mempunyai kemampuan 

membeli yang tinggi baik dalam 

berpakaian, berdandan, gaya rambut, 

dan sebagainya sehingga hal tersebut 

dapat menunjang sifat eksklusif 

dengan barang yang mahal dan 

memberi kesan berasal dari kelas 

sosial yang lebih tinggi. Dengan 

membeli suatu produk dapat 

memberikan simbol status agar 

kelihatan lebih keren di mata orang 

lain. 

f. Mencoba lebih dari dua produk sejenis 

(merek berbeda) 

Individu akan cenderung 

menggunakan produk jenis sama 



dengan merek lain produk yang 

sebelumnya ia gunakan, meskipun 

produk tersebut belum habis 

dipakainya. 

g. Memakai sebuah produk karena unsur 

konformitas terhadap model yang 

mengiklankan 

Individu cenderung meniru perilaku 

tokoh yang diidolakannya dalam 

bentuk menggunakan segala sesuatu 

yang dipakai oleh tokoh idolanya. 

Konsumen juga cenderung memakai 

dan mencoba produk yang ditawarkan 

bila ia mengidolakan public figure 

prduk tersebut. 

h. Munculnya penilaian bahwa membeli 

produk dengan harga mahal akan 

menimbulkan rasa percaya diri yang 

tinggi 

Individu sangat terdorong untuk 

mencoba suatu produk karena mereka 

percaya apa yang dikatakan oleh iklan 

yaitu dapat menimbulkan rasa percaya 

diri. 

Sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumtif menurut 

Sumartono (2002), yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang berpengaruh pada 

perilaku konsumtif individu adalh 

motivasi, harga diri, observasi, proses 

belajar, kepribadian, dan konsep diri. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang berpengaruh 

pada perilaku konsumtif individu 

adalah kebudayaan, kelas sosial, 

kelompok-kelompok sosial dan 

referensi serta keluarga. 

Kebutuhan untuk menampilkan citra 

diri secara personal, kedirian, keunikan atau 

image-nya di hadapan kelompok sosialnya, 

seringkali menyebabkan masyarakat 

terbelenggu dalam pusaran gaya hidup yang 

seolah tak pernah putus. Seseorang membeli 

atau menggunakan suatu produk dengan 



nilai kebendaan yang tinggi seringkali bukan 

karena ia membutuhkan benda tersebut 

melainkan lebih banyak didorong karena 

kebutuhan untuk menjaga citra diri, image 

bahwa ia termasuk orang yang selalu 

mengikuti perkembangan zaman atau karena 

ia sedang menjaga citra dirinya yang berada 

di kelas sosial atas yang selayaknya 

memiliki produk dengan nilai kebendaan 

yang tinggi (Suyanto, 2013). Ciri atau 

karakteristik yang menandai perkembangan 

masyarakat postmodern yang seringkali 

terperangkap ke dalam pusaran gaya hidup 

dan citra diri yaitu: Pertama, ketika budaya 

tontonan (a culture of spectacle) menjadi 

cara dan media bagi warga masyarakat 

mengekspresikan dirinya. Kedua, ketika di 

masyarakat tumbuh dan berkembang 

kelompok masyarakat pesolek (dandy 

society) yang lebih mementingkan 

penampilan diri daripada kompetensi yang 

sebenarnya. Ketiga, ekstetisasi penampilan 

diri. Keempat, penampilan luar atau lookism 

(Suyanto, 2013).  

Banyak sekali pebasket profesional 

yang lahir dari kompetisi-kompetisi 

bergengsi seperti seperti Pekan Olahraga 

Nasional (PON), Liga Mahasiswa (LIMA). 

Latihan yang mereka lakukan selalu rutin 

setiap minggunya, bahkan tak jarang 

seorang atlet basket mempunyai lebih dari 

satu komuitas basket yang diikutinya. Hal 

ini menjadikan seorang pebasket tersebut 

semakin termotivasi untuk meningkatkan 

prestasinya saat berada di lapangan basket. 

Akan tetapi sudah menjadi rahasia umum 

bahwa atlet-atlet basket memiliki perilaku 

konsumsi berkelas dan dekat dengan 

kehidupan konsumtif. Atlet-atlet tersebut 

selain beradu talenta di lapangan juga saling 

pamer brand atau merek perlengkapan 

olahraga yang dipakainya untuk berlatih 

maupun bertanding. Bisa jadi adanya 

perilaku konsumtif pada atlet basket tersebut 



juga sebagai bentuk citra diri dari seorang 

idola olahraga.  

METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kualitatif dimana 

dalam metode ini menyajikan secara 

langsung hakekat peneliti dan informan, 

serta lebih mudah memahami fenomena 

yang terjadi dilapangan. Penelitian kualitatif 

tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan 

sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan 

berdasarkan lingkungan alami. Data dan 

informasi lapangan ditarik maknanya dan 

konsepnya, melalui pemaparan deskriptif, 

tanpa harus menggunakan angka karena 

lebih mengutamakan proses terjadinya suatu 

peristiwa dalam situasi yang alami. 

Generalisasi tidak perlu dilakukan, hal ini 

dikarenakan deskripsi dan interpretasi terjadi 

dalam konteks dan situasi tertentu. Realitas 

yang kompleks dan selalu berubah menuntut 

peneliti cukup lama berada di lapangan 

(Haryanto, 2012). 

Pada penelitian ini digunakan landasan teori 

dengan tujuan sebagai kerangka penalaran 

yang guna menjadi dasar untuk melakukan 

pengumpulan, pengolahan, dan analisa data. 

Landasan teori yang dipilih adalah teori 

Leisure Class Thorstein Veblen.  

Dalam bukunya The Theory of Leisure 

Class,  Veblen menilai conspicuous 

consumption telah menjadi bukti bahwa apa 

yang menjadi pendapat pakar ekonomi 

klasik dan neo klasik selama ini adalah 

kurang tepat. Menurutnya yang diperhatikan 

masyarakat hanya uang, karena dengan uang 

(harta) akan mampu menaikkan status, harga 

diri atau gengsi seseorang dalam 

masyarakat. Dengan harta melimpah orang 

akan berlomba-lamba membeli barang-

barang yang digunakan untuk pamer. 

Meskipun ia mengungkapkan pandangannya 

atas masyarakat Amerika pada akhir abad 

ke-19 lalu,  namun teori tersebut masih 

cocok digunakan untuk saat ini di abad ke-

21 karena masyarakat sekarang tingkat 



kecenderungan untuk memamerkan harta 

kekayaan mereka semakin tinggi (Deliarnov, 

2005).   

Lokasi penelitian ini berada di GOR 

Kertajaya Surabaya sebagai pertimbangan 

untuk efisiensi waktu dan tempat. GOR 

Kertajaya merupaka base bagi klub CLS 

Knights dan Surabaya Fever sehingga 

informan akan lebih mudah ditemui di 

tempat tersebut. 

Pada penelitian mengenai gaya hidup 

konsumtif di kalangan atlet basket CLS 

Knights dan Surabaya Fever di Kota 

Surabaya ini, sumber data yang diperoleh 

berasal dari hasil wawancara secara 

langsung dan mendalam dengan obyek yang 

akan diteliti sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Obyek yang dimaksud adalah 

atlet basket CLS Knights dan Surabaya 

Fever yang telah memenuhi kriteria sebagai 

sampel penelitian. Lebih dalam lagi, peneliti 

akan melakukan indepth interview di mana 

umumnya berisikan daftar pertanyaan yang 

sifatnya terbuka yang sebelumnya telah 

disusun sedemikian rupa oleh peneliti dalam 

pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

ini dibuat untuk mengarahkan peneliti agar 

tidak terjebak dalam mencari data di luar 

permasalahan dan tujuan penelitiannya yaitu 

mencari perilaku gaya hidup konsumtif di 

kalangan atlet basket di Kota Surabaya. 

Selanjutnya, sumber data lain yang dapat 

diambil yaitu melalui referensi buku dan 

jurnal penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik penelitian ini. Hal ini bertujuan 

agar peneliti bisa mendapatkan data 

pendukung serta digunakan untuk 

membandingkan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini agar didapatkan fakta 

baru yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian yang lain. 

Lebih spesifik lagi, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik mengambil sampel 

yang tidak berdasarkan random, daerah, atau 

strata, melainkan berdasarkan atas 



pertimbangan yang berfokus pada tujuan 

tertentu (Arikunto, 2006). Sedangkan 

menurut Notoatmodjo (2010) purposive 

sampling ialah mengambil sampel ang 

berdasarkan atas suatu pertimbangan 

tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun 

ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. 

Teknik purposive sampling cocok dipilih 

oleh peneliti dalam memilih obyek 

penelitian, karena informasi mengenai 

populasi yang akan diaambil sebagai sampel 

sudah diketahui sebelumnya. Tujuan 

penggunaan teknik purposive sampling yaitu 

mempunyai ketepatan yang lebih tinggi 

apabila digunakan pada penelitian yang 

memerlukan kriteria khusus agar sampel 

yang diambil nantinya dapat memberikan 

nilai yang lebih representative serta mampu 

memecahkan permasalahan penelitian. 

Pada mulanya, peneliti memilih dua 

klub basket terbesar di Surabaya yang sudah 

banyak melahirkan prestasi di berbagai 

ajang kompetisi basket nasional yaitu CLS 

Knights untuk atlet basket putra dan 

Surabaya Fever untuk atlet basket putri hal 

ini didasarkan pada pengamatan peneliti 

terhadap perilaku pebasket profesional 

dalam dua klub tersebut sangat high class. 

Selain itu, dua klub yang dijadikan 

penelitian ini juga memiliki rata-rata gaji 

pemain tertinggi di Surabaya karena sudah 

menjadi klub basket resmi di liga basket 

profesional Indonesia. Masing-masing klub 

dipilih tiga sampel penelitian yaitu rookie 

(pemain pendatang baru), pemain 

menengah, dan pemain senior dengan 

pertimbangan agar data yang dihasilkan 

lebih banyak dan beragam.  

Peneliti sudah menentukan batasan-

batasan kriteria sampel seperti menentukan 

status para atlet basket di klub mereka 

masing-masing sesuai dengan rentang waktu 

mereka ketika dikontrak oleh tim hingga 

penelitian ini dilaksanakan. Serta mencari 

tahu latar belakang atlet basket yang 

mempunyai perilaku konsumtif. Peneliti 



ingin meminimalisir kesalahan yang tidak 

terduga agar data yang dihasilkan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasilnya, pada perilaku konsumtif 

atlet basket CLS Knights dan Surabaya 

Fever diketahui bahwa rata-rata informan 

merasakan ada perubahan perilaku menjadi 

konsumtif setelah menjadi atlet basket 

profesional. Karena terjadi kenaikan jumlah 

penghasilan mereka, sehingga gaya hidup 

mereka juga menjadi lebih tinggi dari pada 

sebelum menjadi atlet basket profesional. 

Sedangkan informan yang tidak merasakan 

adanya perbedaan perilaku konsumtif 

setelah menjadi atlet basket profesional 

mengaku bisa mengatur keuangan mereka 

sendiri, selain itu, ada atlet basket yang 

memang sudah terbiasa hidup mewah sejak 

kecil sehingga ia tidak merasakan ada 

perubahan perilaku konsumtif setelah 

menjadi atlet basket profesional. Berikutnya 

adalah motivasi atlet basket dalam 

membelanjakan penghasilan mereka. 

Seluruh informan yang telah diwawancarai 

mengaku membelanjakan penghasilan 

mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup, 

seperti kiriman untuk keluarga, makan, isi 

ulang pulsa, dan lain sebagainya. selain 

untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, 

para informan juga mengaku hanya sekedar 

ingin membelanjakan penghasilan karena 

faktor kesenangan seperti kuliner, hiburan, 

dan ada barang yang ingin dibeli. Bahkan 

peneliti menemukan informan yang suka 

menabung penghasilan yang dimiliki. Para 

atlet basket mengatakan ada keterkaitan 

antara gaji yang didapatkan dengan perilaku 

konsumtif mereka, menurut para informan, 

semakin tinggi gaji yang didapatkan maka 

semakin tinggi pula kebutuhan yang 

dimiliki, sehingga mereka cenderung 

berperilaku konsumtif. Namun ada juga 

informan yang mengatakan tidak ada 

hubungan antara gaji yang dimiliki dengan 

perilaku konsumtif seseorang. Mereka 



berpendapat bahwa perilaku konsumif yang 

dimiliki seseorang tergantung dari individu 

sendiri.  

Jumlah gaji yang didapatkan oleh 

informan sangat bervariasi yaitu 10-40 juta 

setiap bulannya. Belum termasuk berbagai 

bonus yang didapatkan selama satu musim 

kompetisi. Sedangkan jumlah pengeluaran 

informan yaitu 5-20 juta perbulan. jumlah 

pengeluaran para atlet basket memang jauh 

di bawah penghasilannya. Menariknya, 

perilaku konsumtif para atlet basket CLS 

Knights dan Surabaya Fever tidak terlihat 

pada jumlah pengeluaran mereka selama 

satu bulan, namun terlihat dari cara mereka 

dalam membelanjakan penghasilan masing-

masing. Dari pengeluaran mereka selama 

satu bulan tersebut, diketahui bahwa mereka 

juga tidak dapat menghitung frekuensi 

belanja yang mereka lakukan selama satu 

bulan. Para atlet mengaku frekuensi belanja 

mereka  

tidak tentu dan tergantung terhadap barang 

yang akan mereka beli. Fakta lain yang 

terungkap setelah dilakukannya wawancara 

secara mendalam yaitu sebagian besar 

infroman mengaku menerapkan skala 

prioritas dalam berbelanja namun seringkali 

tidak konsisten terhadap penggunaan skala 

prioritas yang telah dibuat. Menurut 

pengakuan para informan, mereka sering 

membeli sesuatu secara mendadak apabila 

tertarik melihat suatu barang dan adanya 

promo yang menarik ketika mereka sedang 

berjalan-jalan di suatu tempat. Hal itu 

menjadi penyebab adanya pengeluaran tidak 

terencana yang sering terjadi pada informan. 

Kriteria yang dipilih para informan dalam 

memilih suatu produk yaitu berdasarkan 

merek, kualitas , dan model. Mereka tidak 

mempermasalahkan harga karena mereka 

yakin jika harga yang harus dibayar akan 

sesuai dengan kualitas barang tersebut. 

Bahkan salah seorang informan mengatakan 

memilih suatu barang berdasarkan langka 



tidaknya barang tersebut, semakin langka 

barang tersebut semakin tinggi pula gengsi 

yang ia dapat. 

Kegiatan yang dilakukan oleh para 

informan ketika waktu luang sebagian 

dihabiskan dengan cara bersenang-senang 

seperti: jalan-jalan, pergi ke bioskop, 

belanja, kuliner, dan lain-lain. Namun, tidak 

semua informan selalu menghabiskan waktu 

luang mereka dengan cara tersebut, ada juga 

informan yang lebih menyukai 

menghabiskan waktu luang mereka dengan 

cara tidur dan bermalas-malasan saja di 

rumah karena ingin mengembalikan 

kebugaran tubuh pasca diforsir untuk basket. 

Sebagian besar informan memilih pusat 

berbelanjaan sebagai lokasi untuk 

menghabiskan waktu luang mereka karena 

tempat tersebut menawarkan berbagai 

macam tempat hiburan selain butik untuk 

berbelanja. Namun ada juga infroman yang 

lebih menyukai untuk pergi ke luar negeri 

maupun mengunjungi tempat wisata lokal 

karena dianggap lebih menyenangkan dan 

bisa mengusir stres. Lokasi yang dipilih para 

informan untuk meghabiskan waktu luang 

mereka mempunyai kriteria yang beragam, 

misalanya tempat yang sudah menjadi 

kebiasaannya untuk dikunjungi ketika 

mempunyai waktu luang, menyesuaikan 

tempat dengan kebutuhan, memilih tempat 

berdasarkan efisiensi waktu, dan menyukai 

tempat-tempat yang tidak terlalu ramai 

orang. Semua informan mengatakan adanya 

pengaruh dari lingkungan sekitar mereka, 

hal ini dikarenakan para informan selalu 

mempertimbangkan pendapat orang lain atas 

penampilan mereka. Adanya rasa ingin 

mengungguli rekan setimnya sehingga 

menjadikan lingkungan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dalam berpenampilan menjadi 

salah satu alasan informan terpengaruh 

terhadap arus orang-orang di sekitar mereka. 

Namun ada juga informan yang tidak 

terpengaruh oleh lingkungan dan lebih 

memilih menciptakan karakter sendiri. 



Terakhir, seluruh informan mempunyai 

kepuasan terhadap perilaku konsumtif yang 

melekat pada diri mereka. Adanya kepuasan 

ini juga dipengaruhi oleh gaji mereka yang 

besar sehingga salah satu pembuktian 

kesuksesan mereka yaitu melalui perilaku 

konsumtif tersebut, selain itu mereka juga 

ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan 

para atlet baske profesional yang terkenal 

memiliki standar hidup yang tinggi. 

Diketahui bahkan ada informan yang dengan 

terang-terangan menyebut ingin membuat 

orang lain iri dengan perilaku konsumtifnya. 

Setelah didapatkan hasil penelitian, 

maka didapatkan hasil pembahasan sebagai 

berikut: 

1.  Perilaku konsumtif informan tidak 

dapat dilihat berdasarkan jumlah 

pengeluaran informan selama satu 

bulan, karena jumlah pengeluaran 

mereka tidak melebihi jumlah gaji 

yang didapatkan. Informan telah 

memiliki perencanaan keuangan yang 

baik dengan didasari fakta bahwa 

mereka menggunakan sebagian uang 

untuk ditabung, maupun menjadikan 

gaji sebagai modal usaha sampingan. 

Meskipun begitu, informan seringkali 

tidak konsisten terhadap perencanaan-

perencanaan yang telah mereka 

bangun karena seringkali mengikuti 

nafsu untuk berbelanja secara spontan. 

2. Perubahan perilaku informan menjadi 

konsumtif terjadi karena dua hal, 

yaitu: karena pemasukan yang besar 

setelah menjadi atlet basket 

profesional dan pengaruh lingkungan 

sekitar informan yang menyebabkan 

informan terpengaruh untuk 

melakukan perilaku konsumtif dengan 

dibumbui rasa gengsi yang tinggi. 

Adanya keinginan untuk diterima di 

kelas sosialnya mengakibatkan 

terjadinya persaingan antar anggota 

klub untuk menampilkan citra diri 

sebagai atlet basket profesional agar 



menonjol diantara rekan-rekannya 

yang lain. 

3.  Para atlet basket menghabiskan waktu 

luang mereka di tempat-tempat yang 

menawarkan banyak hiburan seperti 

pusat perbelanjaan, tempat wisata, 

café, bar, dan lain sebagainya. Tempat 

yang dipilih oleh para informan 

tersebut dipengaruhi oleh faktor 

kebiasaan, ajakan rekan, serta faktor 

kenyamanan. Kadangkala mereka juga 

memilih untuk pergi ke luar negeri 

bila mempunyai waktu luang yang 

cukup panjang karena dinilai lebih 

menyenangkan dan bisa mengusir rasa 

jenuh karena aktivitas mereka yang 

padat. 

4. Informan mengaku mereka mempunyai 

kebanggaan tersendiri terhadap 

perilaku konsumtif yang mereka 

lakukan. Mereka merasa puas karena 

gengsi yang mereka dapatkan. Para 

atlet juga mengaku tidak menyesal 

terhadap perilaku konsumtif yang 

mereka lakukan karena mereka merasa 

mampun untuk memenuhi gaya hidup 

seperti itu dengan penghasilan yang 

mereka dapatkan selama menjadi atlet 

basket profesional. 
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