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Penelitian ini menganalisis fenomena masyarakat konsumsi di wilayah Sumbawa 
Barat. Pada masyarakat Sumbawa Barat, fenomena Masyarakat Konsumsi 
ditandai dengan perubahan konsep komoditas. Barang sebagai nilai sebuah 
kebutuhan, kini berubah menjadi nilai tanda dan nilai simbol. Konsep-konsep 
simbolik diperkenalkan oleh Baudrillard dalam teori Masyarakat Konsumsi 
dengan terminologi Simulasi, Simulakra, dan Hiperrealitas. Sementara itu, teori 
pendukung seperti konsep Budaya Konsumsi milik Featherstone dan Cyber 
Culture oleh Manuel Castells juga membantu  dalam proses analisis realitas 
konsumsi. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kualitatif. 
Metode ini bertujuan untuk menggali informasi secara natural melalui teknik 
snowball. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dengan tujuan 
untuk mendapatkan data dari informan yang memahami tentang realitas sosial 
masyarakat konsumsi di Sumbawa Barat. Informan dalam penelitian ini sebanyak 
4 informan kunci dan 7 informan pendukung dari latar belakang sosial yang 
berbeda. Dengan berbagai perbedaan tersebut, maka akan menghasilkan data atau 
konsep-konsep baru yang beragam Dalam penelitian ini terdapat tiga 
permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumtif 
Masyarakat Sumbawa Barat dapat dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, bentuk-
bentuk perilaku konsumtif Masyarakat Sumbawa Barat berupa gejala cyber 
consumerism, hyper commodity, dan pola hidup serba instan. Kedua, peran media 
dalam membentuk tradisi konsumtif ialah sebagai agen budaya populer, referensi 
gaya hidup, dan komunikasi artifaktual/artifisial. Ketiga, perang tanda dan simbol 
dalam aktifitas konsumsi pada Masyarakat Sumbawa Barat terjadi dalam Era 
Simulasi (realitas simbolik), Dunia Simulakra (Dunia Online), dan Hiperrealitas 
(hasrat konsumsi). 
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