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ABSTRAK 
 

Santi Mariana Ulfah: Budaya Konsumtif pada Masyarakat Perkotaan Menurut 

Etika Epikuros (Studi Kasus Pengunjung Paris Van Java Mall Bandung) 

Dibangunnya Paris Van Java Mall Bandung, tidak lepas dari tata letak 

wilayah itu yang strategis sehingga mudah untuk diakses oleh Masyarakat kota. 

Salah satu daya tarik Masyarakat Kota saat ini yaitu gaya hidup yang konsumtif. 

Hal ini merupakan sesuatu yang sesuai apabila berbelanja untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, namun menjadi tidak sesuai jika kegiatan konsumsi disalah 

artikan membentuk Budaya konsumtif, karena konsekuensinya dapat 

membahayakan bagi pelaku dan orang yang berada di sekitarnya akibat perilaku 

konsumtif berupa hal-hal negatif. 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai motif 

pengunjung dalam melakukan belanja atau berkunjung ke PVJ Mall,  memberikan 

penjelasan mengenai opini tentang sikap konsumerisme pengunjung PVJ Mall, 

dan memberikan solusi bagi permasalahan gaya hidup konsumtif yang semakin 

meluas di tengah masyarakat. 

Ajaran Etika Epikuros dapat dijadikan suatu solusi dalam mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh gaya hidup konsumtif, yaitu pentingnya 

menerapkan pola hidup sederhana, bijaksana dan selektif dalam memilih antara 

keinginan dan kebutuhan serta pengendalian diri agar dapat mencapai ketenangan 

jiwa. 

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan menggunakan analisis 

kualitatif. Yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat realitas 

perilaku konsumtif di PVJ Mall. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, 

pengamatan langsung ke lapangan, mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan etika Epikuros, internet dan lain sebagainya.Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa,: (1) Motif perilaku Konsumtif pada pengunjung PVJ Mall 

yang saya teliti menunjukkan bahwa pengunjung Masyarakat kota lebih hedonik 

dibandingkan utilitarian. Pengunjung PVJ Mall mempunyai kecenderungan kuat 

perilaku konsumif idak lagi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tetapi sebagai 

pemuasan hasrat untuk memperoleh kesenangan. (2) Opini tentang sikap 

konsumerisme pengunjung PVJ Mall menunjukkan bahwa sebagian besar 

pengunjung PVJ Mall menyadari perlunya hidup sederhana, tetapi sebagian dari 

responden menjelaskan bahwa responden belum bisa bijaksana dalam mengambil 

keputusan, sehingga membawa mereka pada budaya konsumtif. (3) Kesenangan 

sebagai tujuan hidup manusia menurut Epikuros yaitu kesenangan rohani yang 

menghasilkan kenikmatan jangka panjang. Bila ditinjau dari etika Epikuros, 

penerapan perilaku konsumtif seharusnya menimbulkan kesenangan jangka 

panjang yang pada akhirnya tidak akan menimbulkan penderitaan saat ini maupun 

dikemudian hari.



 

 

  



 

 

 


