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ABSTRACT 

 

Modernization is a process of the development of the times from traditional to modern or modern 

society. Countries in the world as in Indonesia today has entered a very modern stage of thought. The 

existence of the parties that create modern tools that are efficient and practical like our daily life and 

lead to life in modern times more modern. Modernization can be said a process of community 

development from traditional to modern society, where the process can improve the welfare of society 

in the future. The culture of consumerism is a lifestyle that understands that having a luxury is a 

happiness that they have created themselves. This culture is very prevalent in today's modern society, 

those who have consumptive behavior measure their happiness with matter. Like today a lot of social 

media is taken over into an online store to sell goods that the current trend, with the online store 

attracts the interests of society to be a modern society in a practical way. Consumerime is a lifestyle 

pattern of hedonism in a way to vent its happiness with the more material they have. The development 

of hedonism among the community starts from the society who has excess material and spend his 

money by buying branded goods to please her. 

 

Keywords: Meaning of consumerism, fashion, branded. 
 

ABSTRAK 

 
Modernisasi merupakan suatu proses perkembangan zaman dari tradisional menuju ke 

masyarakat masa kini atau modern. Negara – negara di dunia seperti di Indonesia saat ini telah 

memasuki tahap pemikiran yang sangat modern. Adanya pihak-pihak yang menciptakan alat modern 

yang efisien dan praktis seperti layaknya dikehidupan kita sehari-hari dan mengakibatkan kehidupan di 

zaman sekarang semakin modern. Modernisasi dapat dikatakan suatu proses perkembangan 

masyarakat dari tradisional menjadi masyarakat modern, dimana proses tersebut dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. Budaya konsumerisme merupakan gaya hidup 

yang memahami bahwa dengan memiliki barang mewah adalah sebuah kebahagian yang telah mereka 

ciptakan sendiri. Budaya ini sangat marak di masyarakat modern saat ini, mereka yang memiliki 

perilaku konsumtif mengukur kebahagiaannya dengan materi. Seperti saat ini banyak sekali social 

media yang diambil alih menjadi toko online untuk berjualan barang-barang yang tren saat ini, dengan 

adanya toko online menarik minat para masyarkat unutk menjadi masayarakat modern dengan cara 

yang praktis. Konsumerime merupakan pola gaya hidup hedonism dengan cara melampiaskan 

kebahagiaannya dengan adanya materi lebih yang mereka miliki. Perkembangan hedonism dikalangan 

masyarakat berawal dari masyakarat yang memiliki materi berlebih dan membelanjakan uangnya 

dengan membeli barang-barang branded untuk menyenangkan dirinya. 

 

Kata Kunci : Makna Konsumerisme, fashion, branded. 
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Pendahuluan 

Modernisasi merupakan suatu 

proses perkembangan zaman dari 

tradisional menuju ke masyarakat 

masa kini atau modern, seluruh negara 

di dunia ini seperti di Indonesia saat 

ini telah memasuki tahap pemikiran 

yang sangat modern. Modernisasi 

dapat dikatakan suatu proses 

perkembangan masyarakat dari 

tradisional menjadi masyarakat 

modern, dimana proses tersebut dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dimasa yang akan datang. 

Setiap masyarakat mengalami proses 

modernisasi namun perubahan 

sosialnya mengalami kecepatan yang 

berbeda.  

Perubahan sosial dapat diartikan 

sebagai perubahan pada lembaga sosial 

yang mempengaruhi sistem sosial, 

termasuk nilai, perilaku atau sikap 

dalam masyarakat yang terdiri dari 

berbagai kelompok sosial. Ide-ide baru 

yang diciptakan dan dikembangkan 

oleh masyarakat dan diterima oleh 

masyarakat dapat mempengaruhi 

perubahan sosial dan terwujudlah 

modernisasi. Modernisasi ialah suatu 

proses yang bertujuan untuk menyamai 

standart yang dianggap modern rakyat. 

Munculnya modernisasi yang ada 

dalam masyarakat, menyajikan 

kemudahan bagi manusia, serta 

menciptakan model baru yang jauh 

lebih besar, diiringi dengan tanda 

munculnya perilaku konsumtif pada 

masyarakat dan terlebih pada generasi 

muda yang saat ini mengglobal. 

Dijaman dahulu sebelum adanya 

pasar modern atau bias disebut dengan 

supermarket, masyarakat berbelanja di 

pasar tradisional dengan kondisi 

lingkungan apa adanya, namun 

sekarang sudah terbangunnya 

supermarket dengan kondisi 

lingkungan yang bersih dan tidak bau 

masyarakat banyak memilih 

supermarket daripada pasar tradisional. 

Ada pula mereka yang ingin 

berbelanja namun tidak ada waktu 

untuk berjalan ke supermarket atau 

mall, mereka bisa membeli barang 

yang mereka mau melalui took online 

atau online shop yang sekarang ini 

marak di sosial media. 

Seiring dengan perkembangan 

jaman modernisme, teknologi semakin 
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berkembang dengan pesat dikalangan 

masyarakat saat ini karena teknologi 

merupakan sarana yang dibutuhkan 

manusia untuk kelangsungan 

hidupnya. Berkembangnya teknologi 

membuat banyak bermunculan alat-

alat komunikasi yang dapat 

mempermudah komunikasi maupun 

hubungan antar manusia. Kemudahan 

yang ditawarkan di era globalisasi ini 

mempunyai dampak yang kuat 

disegala dimensi kehidupan 

masyarakat. 

Jaman modern ini internet 

merupakan kebutuhan yang penting 

bagi para penggunanya. Internet 

menjadi salah satu pilihan alternatif 

bagi masyarakat untuk mencari 

informasi yang memiliki banyak 

manfaat serta paling mudah 

dibandingkan dengan sumber 

informasi yang lainnya. Pada era 

modern ini, internet menempatkan 

dirinya sebagai salah satu pusat 

informasi yang tidak membatasi ruang 

dan waktu untuk mengaksesnya serta 

informasi yang disajikan juga lebih 

lengkap. Fitur yang ada pada sosial 

media saat ini mengalami 

perkembangan tidak hanya sebagai 

komunikasi saja, tetapi bisa juga untuk 

memenuhi kebutuhan kita mencari 

informasi yang sebanyak-banyaknya, 

seperti informasi pendidikan, ekonomi, 

berita, bahkan kebutuhan hidup seperti 

sandang pangan dan papan. 

Fasilitas smartphone yang 

semakin canggih dan mampu 

menunjang kebutuhan hidup 

masyarakat ini, mengakibatkan adanya 

sifat konsumerisme dan hedonisme 

bagi para penggunanya. 

Konsumerisme ialah sebuah ideologi 

atau paham yanh menjadikan suatu 

kelompok atau individu cenderung 

melakukan proses perilaku konsumsi 

atau memakai barang yang tidak sesuai 

dengan kebutuhannya bahkan 

berlebihan. Memenuhi keinginan atau 

kebutuhan merupakan hal yang wajar 

yang dimiliki setiap manusia dalam 

hidupnya. Sifat konsumerisme ini 

muncul dengan aru globalisasi yang 

semakin canggih dan memudahkan 

manusia dalam memperoleh informasi.  

Masyarakat yang kebetuhannya 

sudah terpenuhi dengan adanya 

fasilitas smartphone saat ini menjadi 



4 
 

bersifat hedonisme. Hedonisme ialah 

sebuah pandangan hidup yang 

beranggapan bahwa kenikmatan dan 

kesenangan adalah materi tujuan 

utama hidup. Individu yang mengerti 

arti dari hedonisme ini melakukan 

kegiatannya dengan cara pesta pora, 

bersenang-senang, dan mereka 

beranggapab bahwa apa yang mereka 

lakukan itu adalah hal yang 

menyenangkan dan belum tentu 

menjadi hal yang positif bagi orang 

lain. Para masyarakat modern yang 

memiliki perilaku konsumtif 

bernaggapan hidup hanyalah sekali, 

dengan mereka menghasilak uang 

yang banyak mereka ingin menikmati 

hidupnya untuk membeli barang-brang 

branded yang mereka gemari demi 

memebuhi keterbiasaan mereka hidup 

mewah.  

Demikian pola hidup hedonisme 

dapat mengekspresikan aktivitas, 

minat, dan opininya. Gaya hidup yang 

menggambarkan aktivitas adalah gaya 

hidup bagaimana orang menghabiskan 

waktunya untuk beraktifitas, gaya 

hidup yang menggambarkan awal 

adalah gaya hidup tentang bagaimana 

seseorang mempertimbangkan apa 

yang perlu di pertimbangkan pada 

lingkungan. 

Budaya konsumerisme merupakan 

gaya hidup yang memahami bahwa 

dengan memiliki barang mewah adalah 

sebuah kebahagian yang telah mereka 

ciptakan sendiri. Budaya ini sangat 

marak di masyarakat modern saat ini, 

mereka yang memiliki perilaku 

konsumtif mengukur kebahagiaannya 

dengan materi. Seperti saat ini banyak 

sekali social media yang diambil alih 

menjadi toko online untuk berjualan 

barang-barang yang tren saat ini, 

dengan adanya toko online menarik 

minat para masyarkat unutk menjadi 

masayarakat modern dengan cara yang 

praktis. Mereka mengagumi model 

atau artis untuk menjadikan pedoman 

gaya hidupnya agar lebih modern, 

dengan begitu mereka dapat 

kehilangan jati diri mereka 

dikarenakan mereka menirukan gaya 

hidup idolanya. 

Berkembanganya pola gaya hidup 

hedonism dikalangan remaja modern 

saat tentu saja tidak lepas dari dampak 

positif dan negatif. Di kehidupan yang 
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hedonisme tersebut banyak masyarakat 

yang menganggap perilaku tersebut 

mengandung hal yang negative, tetapi 

tidak menutup kemungkinan hedonism 

juga mengandung hal yang positif bagi 

setiap individunya jika ia 

memperlakukannya dengan baik dan 

benar. Dampak positif dari gaya hidup 

individu yang hedonis, mereka akan 

lebih loyal terhadap mayarakat 

sekeliingnya. Ia akan sangat senang 

membantu orang yang membutuhkan 

bantuan mereka secara materi. Gaya 

hidup yang hedonism juga memiliki 

dampak positif bagi dirinya sendiri 

yaitu dapat menghilangkan pikiran 

stress akibat kegiatan yang menguras 

tenanga dengan cara mereka 

menghamburkan uangnya untuk 

berbelanja guna untuk menyenangkan 

diri. 

 

Metode 

Penelitian mengenai makna 

konsumerisme bagi wanita endorse 

online shop di Surabaya ini akan 

ditulis dengan menggunakan metode 

kualitatif dengan analisis 

deskriptif,sebuah metode agar 

mempermudah peneliti dalam 

menganalisis data, agar permasalahan 

dan tujuan yang diambil pada 

penelitian ini terjawab dengan baik 

dan benar. Menurut Bogdan dan Tylor 

(Moleong, 2005). Penelitian kualitatif 

merupakan sebuah susunan penelitian 

yang akan menghasilkan data 

deskriptif berupa kalimat yang tertulis 

atau lisan dari perilaku yang diamati 

sehingga dapat menghasilkan data 

yang lengkap dan sesuai dengan tujuan 

yang akan diteliti oleh peneliti. 

Data kualitatif merupakan 

pertanyaan yang mengenai isi, sifat, 

ciri, atau keadaan suatu objek yang 

diteliti sehingga peneliti dapat 

mengtahui suatu keadaan yang terjadi 

saat melakukan penelitian. Sesuatu ini 

bisa berupa benda-benda fisik, pola-

pola perilaku atau gagasan-gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, bisa pula 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

masyarakat (Ahimsa Putra, 2009). 

Data dapat diperoleh melalui proses 

observasi dan wawancara, kemudian 

diolah menjadi kata-kata yang mudah 

dimengerti agar pembaca penelitian ini 

dapat memahami maksud penelitian 
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ini. Studi pustaka dilakukan dengan 

cara membaca dan mencari refrensi 

dari buku tentang gaya hidup dan 

perilaku konsumen yang sesuai dengan 

penelitian. 

Lokasi penelitian yang dilakukan 

di kota Surabaya ini tepatnya pada 

Universitas ternama yang terdapat 

banyak mahasiswa yang mencari uang 

untuk kebutuhan hidupnya dengan cara 

menerima tawaran endorse online 

shop. Universitas Airlangga 

merupakan tujuan awal peneliti untuk 

mencari data. 

Alasan peneliti memilih lokasi 

Universitas di Surabaya karena lokasi 

tersebut terdapat remaja-remaja wanita 

yang eksis pada zamannya, informan 

tersebut merupakan teman dari peneliti 

sehingga peneliti memilih lokasi 

Universitas Airlangga untuk tujan awal 

penelitian. Informan tersebut tentunya 

memiliki perilaku komsumtif dan 

mempekerjakan dirinya demi 

memenuhi keperluan hidupnya sendiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yakni, pengamatan 

di lapangan,  dan wawancara 

mendalam , dan bukti foto selama 

kegiatan pengumpulan data 

berlangsung. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan observasi 

partisipasti yang dimana peneliti harus 

mengerti keadaan objek yang akan 

dikaji. Peneliti melakukan observasi 

dan wawancara di tempat tersebut 

untuk mendapatkan data dan informasi 

yang valid dalam laporan kegiatan 

observasi dan wawancara. 

Hal yang dapat menentukan 

bahwa informan tersebut cocok untuk 

dijadikan subyek adalah informan 

harus bersangkutan dan sedang 

menjalani profesi sebagai model 

endorse dan memasuki kriteria yang 

telah ditentukan peneliti yaitu makna 

konsumerisme bagi wanita endorse 

online shop di Surabaya. Ketersediaan 

informan menjadi hal yang penting 

untuk melakukan wawancara sehingga 

peneliti bisa mendapatkan informasi 

dengan lengkap oleh informan 

Ada beberapa kriteria dalam memilih 

informan yaitu: 

1. Pemilik online shop yang akan di 

wawancarai mengenai pemilihan 
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model endorse. Berikut nama 

pemilik online shop yang akan di 

wawancarai Anggia Witantri 

dengan nama online shop 

@mooiashop. 

2. Informan yang selaku 

wanita endorse akan di 

wawancarai mengenai makna 

konsumerisme. Pada tahap Teknik 

analisis data, semua data sudah 

terkumpul mulai dari observasi, 

waawancara, dan teknik penentuan 

informan yaitu pemilik online shop 

dan wanita endorse.  

Penelitian yang menggunakan 

metode kualitatif lebih 

mengandalkan kekuatan panca 

indera (observasi) dan wawancara 

karena peneliti lebih cenderung 

merefleksikan fenomena budaya 

dan lebih melihat perubahan 

budaya seiring perubahan zaman 

(Endraswara, 2003 : p. 15). Pada 

saat melakukan penelitian di 

lapangan ditinjau kembali waktu, 

biaya, serta kemampuan agar 

penelitian cepat selesai dan 

mendapatkan hasil yang 

memuaskan (Nasution, 1992 : p. 

23) . Salah satu yang terpenting 

pada saat wawancara adalah 

bahasa yang digunakan karena ini 

juga dapat mempengaruhi dalam 

proses awal perkenalan pada 

informan (Spradley, 1997). Hal 

yang harus dilakukan selanjutnya 

oleh peneliti adalah menganalisis 

data yang sudah diperoleh tersebut. 

Analisis data juga suatu proses 

mengkategorikan data, dan 

mengkaitkan dengan teori 

modernism, teori gaya hidup, teori 

konsumerisme. 

Bogdan dan Taylor (Moleong, 

2005) mengatakan bahwa analisis 

data kualitatif merupakan proses 

yang dilakukan untuk 

mengkategorisasikan data dan 

memilih data agar dapat 

menemukan data yang penting 

untuk dipelajari dan dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

 

Hasil Penelitian 

Berikut ini merupakan temuan data 

selama penelitian, temuan data ini 

dibedakan berdasarkan kategorisasi. 
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Kepemilikan Barang Branded 

Pada jaman sekarang ini 

masyarakat yang memiliki 

perilaku konsumtif membutuhkan 

kebutuhan yang lebih dikarenakan 

tidak pernah puas dengan apa 

yang sudah mereka miliki. 

Contohnya adalah di dalam 

fashion, sekarang ini pakaian 

menjadi kebutuhan yang paling 

penting dibandingkan kebutuhn 

lainnya. Karena di zaman saat ini 

memakain pakaian yang modis 

dapat menimbulkan rasa percacya 

diri yang lebih pada asaat bertemu 

dengan orang lain dan dapat lebih 

di hargai orang lain jika kita 

memakai pakaian yang rapid an 

modis. Pakaian juga dapat 

memperlihatkan karakter bagi 

pemakainya dan dapat 

menunjukan status social yang 

dapt dilihat dari brand yang 

menjadi pilihannya.  

Gaya hidup merupakan suatu 

kegiatan yang diciptakan oleh individu 

itu sendiri akibat perkembangan zaman 

dalam berbagai daya cipta yang telah 

berkembanga di era sekarang ini. Gaya 

hidup merupakan suatu perilaku 

individu yang meruapakan poal 

konsusmsi yang menjadikan kebiasaan 

mengkonsumsi sejumlah kebutuhan 

hidupnya. Dalam perkembangannya, 

pola gaya hidup manusia akan 

mengikuti jaman dan kebudayaan yang 

ada karena pengaruh lingkungan dan 

kemajuan ilmu dan teknologi. 

Dari hasil data yang diperoleh 

wawancara para informan, mereka 

lebih memilih barang branded karena 

barang branded memiliki nilai yang 

lebih tinggi, seperti kualitas bahannya 

yang bisa bertahan lama sehinga dapat 

digunakan dengan jangka waktu yang 

cukup lama. Karena fashion 

merupakan suatu hal yang penting bagi 

individunya karena dapat merubah 

penampilan mereka sehari-hari. Begitu 

pun juga model endorse online shop 

Surabaya yang sangat menggemari 

barang branded tersebut. seperti apa 

yang di katakan oleh Ayu bahwa 

barang branded pada saat ini bukan 

hanya untuk kebutuhan tapi lebih 

untuk penampilan karena dilingkungan 
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mereka yang hedonis membuat mereka 

gengsi jika tidak memakai barang 

branded. 

 

Cara Memperoleh Barang Branded 

Dalam penelitian ini, peneliti juga 

mendapatkan informasi tentang 

bagaimana cara wanita endorse 

memiliki barang branded tersebut 

dengan mudah. Setelah melalkukan 

penelitian, peneliti mendapatkan 

informasi bahwa wanita endorse 

tersbut memiliki di acara agar bisa 

mendapatkan barang branded yang 

diingingkan oleh mereka, yaitu dengan 

cara menabung dan mengikuti 

informasi sale di toko brand yang 

mereka inginkan. 

Pada wanita endorse online shop 

Surabaya memberikan informasi 

bahwa menabung adalah kegiatan yang 

haru dilakukan agar mereka dapat 

mendapatkan barang yang mereka 

inginkan seperti baju, sepatu, 

aksesoris, dan gadget yang mereka 

inginkan. Seperti apa yang dilakukan 

oleh para wanita endorse online shop 

Surabaya, mereka menabung uang 

hasil dari fee mereka menjadi model 

endorse. Mereka menabungnya di 

bank sehingga pada saat ia ingin 

membeli suatu barang yang diinginkan 

mereka bisa membelinya tanpa 

membebankan ke orangtua. 

Diskon sering diadakan dipusat 

perbelanjaan dan sewaktu pada hari-

hari tertentu semisal, di hari raya idul 

fitri dan natal, sehingga moment 

tersebut sangat dimanfaatkan oleh para 

wanita endorse online shop untuk 

mendapatkan barang-barang branded 

seputar kebutuhan kerja sebagai model 

yang mereka inginkan dengan harga 

yang relative murah dan terjangkau. 

Contohnya adalah fanny, fanny adalah 

seorang wanita endorse online shop 

Surabaya. Fanny mengatakan bahwa 

Barang yang branded yang memiliki 

harga yang cukup mahal bisa dibilang 

bukan barang yang murah dan 

gampang untuk didapatkan di mall-mal 

yang berada di Surabaya. Fanny 

memberikan informasi bahwa ia 

memiliki teman yang bekerja di toko 

favoritnya, maka dengan mudah fanny 

mendapatkan informasi kapan toko 

tersebut mengadakn sale disetiap 
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tahunnya, dengan begitu fanny bisa 

menabung dijauh hari jika 

menginginkan barang impiannya 

tersebut. Barang yang paling banyak 

dipakai oleh para wanita endorse 

online shop adalah Pakaian, sepatu, 

dan aksesosoris pendukung lainnya. 

Dari hasil data yang didapat oleh 

peneliti dengan cra mendatangi 

langsung store yang disuka para 

wanita endorse tersebut, harga pakaian 

minimal seharga Rp. 200,000 sepatu 

seharga Rp 500.000, dan perlengkapan 

tambahan seperti kalung atau gelang 

dengan harga Rp 100,000. Tetapi 

dengan harga tersebut tidak 

mewurungkan nianya untuk membeli 

barang tersebut 

 

Cara Mengetahui TrenTerbearu 

Fashion menjadi suatu bagian 

yang tidak dapat ditinggalkan di jaman 

modern saat ini. Fashion bukan hanya 

untuk aksesoris tubuh, ,elainkan unutk 

identitas diri untuk mengetahui 

karakter masing-masing individunya. 

Setiap individu pasti memiliki karakter 

yang berbeda-beda, dengan kita 

memakai fashion yang kita inginkan 

orang bisa mengetahui seperti apa 

karakter kita. 

Fashion bisa menjadi cermin diri 

seseorang untuk orang lain. Fashion 

merupakan sutau bentuk karakter 

seseorang yang akan dinilai disetiap 

pengamatnya. Fashion pada saat ini 

menjadi suatu alat ntuk 

mengekspresikan diri seseorang. 

Dijaman sekarang manusia berdandan 

untuk mejadika dirinya sosok yang 

layak dipandang oleh orang bukanlah 

hal baru. Jauh sebelum jaman modern 

saat ini, upaya untuk menjadikan diri 

manusia terlihat menarik untuk 

dipandang sudah dilakukan pada 

zaman dulu dan masih ada hingga saat 

ini.  

Menurut pandangan Chaney, 

dunia luar menjadi salah satu 

pandangan yang penting untuk gaya 

hidup. Barang yang terlihat menarik 

dalam foto promosi akan lebih 

menarik perhatian. Model desain dari 

sebuah barang akan menjadi salah satu 

tujuan unutk dimiliki meskipun barang 

tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan 

sehari-harinya. Pemasaran barang yang 
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ada di pasaran luar dan mengikuti 

trennya akan menjadi peluang bisnis 

besar untuk gaya hidup. Dengan 

memasarkan barang yang dijual dan 

memanipulasi citra dengan begitu baik 

akan membuat harga jual yang akan 

menarik para pembeli. Seperti yang 

dikatakan Chaney, public figure akan 

terus memanipulasi gaya hidup mereka 

agar tetap mendapatkan dukungan. 

(Chaney,2004). 

 

 

 

Makna Komsumenrisme Bagi 

Wanita Endorse Online Shop 

Perilaku konsumtif juga ditandai 

dengan semakin banyaknya pusat 

perbelanjaan yang dibangun dan 

memberikan fasilitas berbelanja di 

shopping mall yang menyajikan 

barang-barang terbaik. Tempat 

penginapan mewah seperti hotel yang 

di menyediahkan fasilitas kolam 

renang dan restoran. Hingga restoran 

cepat saji atau fast food dengan 

penawaran jasa antar atau delivery 

hanya menunggu di dalam rumah 

makanan akan datang. Oleh karena 

masyarakat semakin bergantung pada 

fasilitas-fasilitas yang disediakan. 

Perilaku tersebut tidak hanya terjadi 

pada beberapa orang dewasa saja 

tetapi juga dialami oleh remaja yang 

memiliki sifay konsumtif karena 

lingkungan mereka yang mendukung 

perilaku tersebut. 

Secara singkat, para remaja 

melakukan itu semua semata hanya 

ingin menunjukan bahwa mereka layak 

disebut dewasa dan layak untuk bergal 

dengan orang dewasa yang memiliki 

selera fashion yang modern dan 

kekinian, padahal tersebut tidak semua 

orang menganggapnya positif lantaran 

mereka belum cukup umur untuk 

bergaya seperti orang dewasa dan 

menghamburkan ang yang bukan hasil 

keringat mereka sendiri. Tetapi 

akibatnya perilaku konsumtif ini akan  

menjadi kebiasaan gaya hidup remaja 

di Indonesia yang akan datang. 

 Faktor lain yang sangat 

mendukung adanya pola gaya hidup 

hendonisme tersebut adalah 

munculnya social media yang saat ini 

sering memunculkan tren gaya hidup 

artis, sehingga hal tersebut dapat 
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mempengaruh emosi para remaja. Dari 

majalah tersebut para remaja 

mengikuti gaya hidup idolanya dan 

mendukung perilaku konsumtifnya. 

Dengan begitu remaja akan berlomba 

untuk memenuhi gaya hidupnya 

tersebut agar dinilai modern dan tidak 

ketinggalan zaman.  

Jika kita memahami bagaiamana 

pola gaya hidup masyarakat modern 

saat ini, arus konsumerisme inilah 

yang menyebabkan pola hidup boros. 

Di kalangan remaja dimana masa yang 

sangat boros akan uang untuk 

memenuhi nafsu konsumtifnya dengan 

cara berbelanja berlebihan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Masyarakat khususnya remaja saat ini 

sangat dibutakan oleh gaya hidup 

dalam masyarakat konsumerisme. Di 

dalam budaya konsumerisme ini, 

masyarakat sebagai masyarakat 

konsumerisme, di mana masuk dalam 

jaringan modernisasi yang menjaring 

dan mengkonsumsi apa pun yang ada 

di hadapan mereka. Masyarakat dibuat 

tidak berdaya dan boros dikarenakan 

pasar pada saat ini terus menerus 

menawarkan produk terkininya yang 

mengakibatkan boros. 

 

Makna Endorse Bagi Mahasiswi di 

Surabaya 

Endorse memilik makna tersendiri 

bagi mahasiswi yang berada di 

Surabaya. Endorse sendiri memiliki 

arti yaitu promosi atau meminta 

dukungan kepada para model agar 

barang tersebut dapat terjual dengan 

skala yang cukup banyak. Endorse 

adalah bagian dari marketing untuk 

para pemilik dagangan namun tidak 

memiliki toko. Mereka bisa 

memanfaatkan jasa endorse tersebut 

agar barang yang mereka jual dapat 

dikenal orang dan orang dapat tertarik 

untuk membelinya. 

 Endorse merupakan sebuah 

pengenalan dan promosi produk 

melalui perantara. Seperti pebisnis 

berbasis online yang mencoba 

memasarkan produk yang dijualnya 

melalui orang lain. Tentu saja promosi 

tersebut memiliki kriteria ditentukan 

agar menarik pembeli. Konteks 

endorse seperti ini tidak hanya 

menawarkan kemudahan saja, namun 
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menawarkan media-media aru dalam 

bentuk pemasaran secara online. 

Konteks endorse pada saat ini 

memberikan media-media baru utuk 

memasarkan dalam bentuk foto yang 

di unggah dalam social media. 

 

Dampak Positif dan Negatif 

Konsumerisme 

Budaya konsumtif di masyarakat 

bukan hanya terjadi para orang 

dewasa, budaya konsumtif sekarang 

ini mengakar pada semua usia dari 

anak kecil hingga orang tua sekali pun 

terdampak akan hal ini. Pasar pun 

mendukung dengan membangun pusat 

perbelanjaan yang semakin tahun 

semakin bertambah jumlahnya. Namun 

usia remaja merupakan usia yang 

paling banyak dalam perilaku 

konsumtif ini. 

 Remaja merupakan pasar 

potensial bagi para pebisnis fashion, 

gadget, atau pun makanan-makanan 

untuk meraup keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan sifat remaja sendiri yang 

masih ingin menjadi yang terbaik 

diantara yang lainnya dan juga karena 

adanya gengsi sosial yang 

menyebabkan para remaja berlomba-

lomba memiliki hal yang paling 

terbaru atau yang sedang menjadi 

trend sekarang ini. Budaya konsumtif 

sendiri sebenarnya bukan hal baru 

untuk para remaja di Indonesia, yang 

membedakan adalah sekarang ini 

fasilitas untuk mendapatkan barang-

barang yang diinginkan sangat mudah 

meskipun barang tersebut berada di 

luar negeri. Hal tersebut tidak lepas 

dari perkembangan zaman yang 

sekarang ini memasuki era digitalisasi 

sehingga memudahkan siapa pun 

mengakses apa pun diselurah dunia ini 

dengan mudah. Hal tersebut tidak 

disia-siakan oleh pasar dan akhirnya 

terciptalah “e commerce” yang 

memudahkan siapa pun membeli atau 

menjual melalui pasar di dunia digital. 

Tidak hanya masyarakat di kota-kota 

besar seperti Surabaya yang dapat 

menikmati layanan pasar digital ini, 

masyarakat di pedesaaan pun dapat 

dengan mudah menikmatinya asal 

tersambung oleh koneksi internet. 

Hal diatas merupakan sebuah 

gambaran kecil akan fenomena budaya 



14 
 

konsumtif yang ada sekarang ini. 

Sebagai fenomena sosial di 

masyarakat, perilaku konsumtif 

semacam itu merupakan gaya hidup 

seseorang guna memenuhi 

kebahagiaan akan kepemilikan barang 

tertentu dam juga sebagai simbol akan 

status seseorang tersebut. Tentunya 

memiliki pola gaya hidup tersebut 

mempunyai dampak positif dan juga 

negatif. Salah satu dampak positifnya 

adalah barang-barang yang ada di 

pasaran menjadi lebih bervariasi dan 

stocknya tidak terbatas, serta harganya 

pun terjangkau karena stocknya 

melimpah. Dampak negatifnya salah 

satunya adalah kriminalitas meningkat 

akibat tuntutan untuk pemenuhan akan 

suatu hal yang semakin hari semakin 

banyak sehingga banyak juga orang 

yang menghalalkan segala cara untuk 

memenuhinya. 

 

Simpulan 

Para wanita endorse online shop 

di Surabaya, memilih barang-barang 

branded guna untuk melengkapi 

kebutuhan mereka sehari-harinya 

sebagai wanita modern untuk 

kelengkapan mereka bekerja sebagai 

model. Konsumerisme merupakan pola 

gaya hidup hedonism dengan cara 

melampiaskan kebahagiaannya dengan 

adanya materi lebih yang mereka 

miliki. Perkembangan hedonism 

dikalangan masyarakat berawal dari 

masyakarat yang memiliki materi 

berlebih dan membelanjakan uangnya 

dengan membeli barang-barang 

branded untuk menyenangkan dirinya. 

Wanita endorse memiliki gaya hidup 

yang hedonism karena ia memiliki 

uang dari hasil kerja mereka sebagai 

model dan membelanjakannya untuk 

kebutuhan kerja, namun saat ini 

hedonism tidak hanya dinikamti oleh 

kalangan atas saja, siapapun dapat 

dikatakan hedonism apabila gaya 

hidup mereka yang konsumtif jika ia 

bisa memenuhi kebutuhannya sendiri 

seperti mahasiswa yang memiliki kerja 

sampingan untuk mencukupi 

kebutuhannya sehari-hari.  
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