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BAB 5  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, temuan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perilaku konsumtif pengguna media sosial Instagram di kalangan mahasiswa 

Purwokerto didasarkan pada adanya pembelanjaan online di Instagram secara 

berlebihan, dimana belanja online ini hanya untuk memenuhi keinginan yang 

bersifat semu bukan untuk memenuhi kebutuhan sehingga membuat mereka 

menjadi boros dan konsumtif. Mahasiswa rela membelanjakan uangnya secara 

berlebih karena mementingkan keinginan, kesenangan, prestise, dan menunjang 

penampilannya. Perilaku konsumtif mahasiswa Purwokerto ini ditunjukkan 

dengan adanya intensitas pembelanjaan online di Instagram secara berlebihan 

dan tidak wajar, dengan rata-rata pengeluaran setiap bulannya yaitu diatas Rp. 

200.000. Dimana pengeluarannya digunakan untuk membeli barang yang kurang 

penting dan sudah dimiliki sebelumnya, seperti membeli pakaian, tas, kerudung, 

aksesoris, dan lain sebagainya hanya sebagai penunjang penampilannya bukan 

sebagai penunjang kebutuhan kuliah. Sesuai dengan teori konsumsi Jean P. 

Baudrillard, bahwa saat ini mahasiswa mengonsumsi suatu barang bukan lagi 

karena adanya nilai guna tetapi karena adanya nilai tanda atau simbol yang 

terletak pada barang tersebut. Tanda atau simbol disini ditujukkan pada adanya 

prestise yang muncul, gaya, gengsi, dan mengikuti tren agar dipandang tidak 

ketinggalan jaman. Perilaku mahasiswa Purwokerto juga masuk ke dalam aspek-

aspek perilaku konsumtif, yaitu pembelian secara impulsif atau membeli secara 

tiba-tiba karena keinginan sesaat tanpa berfikir jangka panjang, membeli barang 

secara berlebihan dan terjadi pemborosan, serta adanya kesenangan ketika 

melakukan belanja online di Instagram. Selain itu, adanya selebgram di Instagram 

juga memicu mereka untuk berbelanja secara berlebihan dan adanya tren yang 
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membuat mahasiswa ingin terus mengikuti perkembangannya agar terlihat 

modis sehingga muncul perilaku konsumtif. Bahkan dalam memenuhi keinginan 

dan kepuasannya, mahasiswa Purwokerto rela berhutang kepada temannya agar 

bisa membeli barang yang diinginkannya dan rela cepat-cepat berebut barang 

secara online di Instagram dengan orang lain agar mendapatkan barang yang 

diincarnya di Instagram. 

2. Alasan yang mendasari mahasiswa Purwokerto memilih media sosial Instagram 

menjadi rujukan belanjanya adalah Instagram memudahkan mahasiswa dalam 

hal berbelanja, kemudahan ini terletak pada adanya fitur di Instagram seperti 

Toko, Instagram Story, feed, IGTV, Reels, Explore, yang bisa menampilkan beragam 

barang dari tiap online shop dan adanya promosi iklan juga memudahkan 

mahasiswa Purwokerto untuk mengetahui barang tertentu dan membelinya, 

belanja online di Instagram juga dianggap lebih efektif dan efisien, foto dan video 

barang di Instagram yang menarik juga mendorong mahasiswa Purwokerto 

untuk melakukan pembelanjaan di Instagram, Instagram juga menjual barang 

yang diproduksi secara terbatas, dan adanya testimoni yang meyakinkan 

mahasiswa dalam melakukan pembelanjaan serta adanya promosi di Instagram.  

Dengan demikian, perilaku konsumtif mahasiswa Purwokerto sebagai pengguna media 

sosial Instagram sudah menjadi sebuah gaya hidup yang sulit untuk dihindari, mereka 

akan selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya setiap kali mereka melihat barang 

yang ada di Instagram, terlebih penggunaan barang yang mereka beli memiliki sebuah 

tanda atau simbol yang dimana hal ini akan terus memicu mahasiswa Purwokerto untuk 

terus mengonsumsi barang yang bukan merupakan kebutuhannya. 

B. Rekomendasi 

a) Bagi Informan Penelitian 

Diharapkan untuk lebih dapat menahan diri dan mengontrol perilaku dalam melakukan 

belanja khususnya belanja online seperti di Instagram, lebih memperhatikan manfaat 

sebelum berbelanja, menghilangkan sikap emosional dalam mengonsumsi barang 

sehingga dapat berfikir secara panjang dengan lebih selektif dalam mengonsumsi dan 
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mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan agar tidak timbul pengeluaran uang 

secara berlebihan dan menjadi konsumtif. 

b) Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman agar pembaca memperhatikan 

kebutuhan daripada keinginan sebelum mengonsumsi suatu barang, dan mengonsumsi 

barang berdasarkan pada manfaat sehingga tidak mengambur-hamburkan uang untuk 

hal yang kurang bermanfaat. 

c) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan, pengetahuan, dan menjadi bahan 

bacaan dalam melakukan penelitian mengenai perilaku konsumtif pengguna media sosial 

Instagram. 
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