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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu yang ada berkaitan dengan judul “pengaruh game online 

terhadap tingkat konsumtif mahasiswa IAIN kendari” adapun 

referensi adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian (Wijaya, 2106) Akbar Nugroho Wijaya, Dini 

Turipanam Alamanda/ Jurnal e-Proceeding of Management : 

Vol.3, No.1 April 2016. Dengan judul penelitian Kajian Teori 

Nilai Konsumsi Terhadap Pembelian Barang Virtual Pada 

Game Online Moba. Metode analisis penelitian ini adalah 

statistik deskriptif yang berupa angka-angka yang dianalisis 

menggunakan tabel distribusi frekuensi, rata-rata, dan 

persentase. hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemain game 

online memiliki dorongan yang tinggi pada saat melakukan 

pembelian virtual goods. Mereka mengetahui bahwa karakter 

dalam permainan game online memiliki bentuk / style yang 

kurang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka 

melakukan pembelian guna meningkatkan status karakter 

mereka dalam permainan game online.  

Persamaan: Dalam penelitian Akbar Nugroho Wijaya (2016), 

terdapat persamaan penelitian yaitu tentang teori nilai konsumsi 

tehadap Pembelian Barang Virtual Pada Game Online. 
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Perbedaan Penelitian : Sedangkan perbedaannya dengan 

penelitiaan tersebut  yaitu pada jenis Game yang dimainkan dan 

populasi yang di teliti. 

2. Penelitian (ASIH et al., 2019) dengan judul penelitian Perilaku 

Pemain Game Online Mobile Legends di Kalangan Mahasiswa 

Kota Tanjung pinang. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil 

penelitian terhadap dampak dari game online Mobile Legends, 

yaitu bermain dalam waktu berlebihan memiliki pengaruh 

terhadap munculnya perilaku kecanduan game online, perilaku 

malas melakukan aktitifas perkuliahan, boros dan berbohong 

dalam menggunakan uang kiriman orang tua, dan perilaku anti 

sosial tidak lagi memperdulikan hal yang terjadi dilingkungan 

sekitar.  

Persamaan: Dalam penelitian Asih Ria Andini, Nanik 

Rahmawati (2017), terdapat persamaan penelitian yaitu tentang 

Perilaku Pemain Game Online Di kalangan Mahasiswa. 

Perbedaan Penelitian : Sedang perbedaannya dengan 

penelitian tersebut yaitu pada  jenis game yang di mainkan dan 

metodologi penelitiaanya. Dimana pada penelitiannya 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. 

3. Penelitian (Mahfuz, 2021) dengan judul penelitian Pengaruh 

Game Online Terhadap Hasil Belajar Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui pengaruh antara intensitas bermain game dengan 

hasil belajar siswa MIN 1 HSS. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

Ex Post Facto yaitu penelitian yang dilakukan setelah setelah 

suatu kejadian itu terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV,V,VI.MIN 1 HSS, dengan sampel sebanyak 34 

siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teori dari 

burhan bugin yaitu dengan (pusposive sampling) pengambikan 

sample dengan mencari informan kunci. Teknik pengumpulan 

data menggunakan hasil angket, dan dokumentasi. 

Persamaan: Dalam penelitian Mahfuz mahfuz (2021), terdapat 

persamaan penelitian yaitu tentang Pengaruh Game Online. 

Perbedaan Penelitian: Sedangkan perbedaan dari penelitian 

tersebut yaitu variabel yang dipengaruhi. Sehingga menjadi 

acuan bagi peneliti untuk meneliti variable yang tidak masuk 

dalam penelitian sebelumnya. 

4. Penelitian (Susanti et al., 2018) dengan judul penelitian 

“Hubungan Kecanduan Bermain Game Online Pada 

Smartphone (Mobile Online Games)”. Kemudahan untuk 

mengakses game online didukung dengan kehadiran 

smarthphone. Metode penelitian ini adalah case control yang 

merupakan penelitian epidemiologic analitik non-ekperimental 

yang mengkaji hubungan antara efek dengan factor resiko. Hasil 

menunjukkan dari 40 responden dengan pola makan buruk yang 

mengalami kecanduan bermain game online pada smarthpone 
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sebanyak 30 responden (75%) dan yang tidak mengalami 

kecanduan bermain online pada smarthphone sebanyak 10 

responden (25%). 

Persamaan: Dalam penelitian Melty Mulya Susanti tahun 2018 

terdapat persamaan penelitian yaitu tentang Pengaruh Game 

Online.  

Perbedaan Penelitian : Sedangkan perbedaan dari penelitian 

tersebut yaitu variabel yang dipengaruhi. Sehingga menjadi 

acuan bagi peneliti untuk meneliti variable yang tidak masuk 

dalam penelitian sebelumnya. 

5. Penelitian (Andriyani, 2018) dengan judul penelitian Pengaruh 

Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa 

Pengguna Game Online. Penelitian ini menggunakan  

pendekatan kuantitatif dengan tipe komparatif. Tingkat 

kecanduan Game Online siswa SMAN 1 dan SMAN 2 

Palembang adalah sebesar 46,17% dan tergolong “Cukup” 

berdasarkan interprestasi skor. Sedangkan Tingkat pengaruh 

Game Online terhadap perilaku konsumtif siswa pengguna 

Game Online SMAN 1 dan SMAN 2 Palembang sebesar 

48,13% dan berdasarkan interprestasi skor tergolong “Cukup”.  

Persamaan: Dalam penelitian Yusnizal firdaus (2018). 

Terdapat persamaan penelitian yaitu tentang Pengaruh Game 

Online terhadap Perilaku Konsumtif. 

Perbedaan Penelitian : Sedangkan perbedaan dari penelitian 

tersebut yaitu populasinya siswa sedangkan penelitian saya 
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populasinya Mahasiswa. Sehingga menjadi acuan bagi peneliti 

untuk meneliti Populasi yang tidak masuk dalam penelitian 

sebelumnya.  

2.2 Unsur Kebaharuan Penelitian 

Unsur Pada penelitian ini adalah terdapat variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel yang di 

maksud adalah Game Online terhadap tingkat konsumtif 

mahasiswa. Variabel-variabel tersebut belum pernah dibahas 

secara bersamaan pada peneliti terdahulu dan tidak se-spesifik 

dengan judul penelitian ini dengan mengunakan aplikasi SPSS 

versi 25 untuk menganalisis data pada penelitian ini. Selanjutnya, 

pada penelitian ini menggunakan Analisis Penelitian berupa 

Observasi, Kuisioner dan Dokumentasi. Sehingga, penelitian ini 

belum pernah dibahas atau diteliti oleh penelitian terdahulu. 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Game Online 

Secara terminologi game online berasal dari dua kata, yaitu 

game dan online. Game adalah permainan dan online adalah 

terhubung dengan internet. Jadi, dapat disimpulkan game online 

adalah game yang terhubung dengan koneksi internet atau LAN 

sehingga pemainnya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang 

memainkan permainan yang sama. 

( http://hpacorpored.blogspot.com/2010/02) 

http://hpacorpored.blogspot.com/2010/02
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1) Menurut Chen & Chang dalam Nikmah (2015), aspek 

kecanduan game online hampir sama dengan jenis kecanduan 

yang lain, akan tetapi  kecanduan game online dimasukkan 

kedalam golongan kecanduan psikologis dan bukan kecanduan 

secara fisik. Sedikitnya ada empat aspek kecanduan game 

online.(Bai,Fransisca Gradistia.2015). Keempat aspek tersebut 

adalah:  

a. Compulsion (kompulsif/dorongan untuk melakukan secara 

terus menerus) Merupakan suatu dorongan atau tekanan kuat 

yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu 

hal secara terus menerus, dimana dalam hal ini merupakan 

dorongan dari dalam diri untuk terus-menerus bermain game 

online.  

b. Withdrawal (penarikan diri) Merupakan suatu upaya untuk 

menarik diri atau menjauhkan diri dari satu hal. Yang 

dimaksud penarikan diri adalah seseorang yg tidak bisa 

menarik dirinya untuk melakukan hal lain kecuali game 

online.  

c. Tolerance (toleransi) Toleransi dalam hal ini diartikan 

sebagai sikap menerima keadaan diri kita ketika melakukan 

suatu hal. Biasanya toleransi ini berkenaan dengan jumlah 

waktu yang digunakan atau dihabiskan untuk melakukan 

sesuatu yang dalam hal ini adalah bermain game nline. Dan 

kebanyakan pemain game online tidak akan berhenti bermain 

hingga merasa puas. 
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d. Interpersonal and health-related problems (masalah 

hubungan interpersonal dan kesehatan) Merupakan 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi kita 

dengan orang lain dan juga masalah kesehatan. 

3. Menurut Aji Chandra Zebeh. Game online adalah suatu bentuk 

permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game 

online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan, game 

online bisa  dimainkan di komputer, laptop, dan perangkat 

lainnya, asal gadget tersebut terhubung dengan jaringan 

internet. Beberapa dampak positif bermain game online adalah: 

a. Lebih berkosentrasi.  

b. Memotivasi mahasiswa. 

c. Meningkatkan kecepatan dalam mengetik.  

d. Melatih kerjasama.  

e. Menghilangkan Stress.( Aji, Chandra Zebeh. 2012) 

4. Menurut Winn dan Fisher (2004:33) dalam santoso (2017) 

mengatakan game online merupakan pengembangan dari game 

yang dimainkan satu orang, dalam bagian yang besar 

menggunakan bentuk yang sama dan metode yang sama serta 

melibatkan konsep umum yang sama seperti semua game lain 

perbedaannya adalah bahwa untuk multiplayer game dapat 

dimainkan oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Adapun 

upaya untuk mengatasi kebiasaan bermain game online adalah 

sebagai berikut:  
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a. Bersungguh-sungguh (niat).  

b. Mempunyai pikiran hemat.  

c. Mencari aktivitas lain.  

d. Membatasi waktu bermain game online.  

5. Menurut Kusumawardani (2015:156) Game Online adalah game 

atau permainan digital yang hanya bisa dimainkan ketika 

perangkat terhubung dengan jaringan internet memungkinkan 

penggunanya untuk dapat berhubungan dengan pemain-pemain 

lain yang mengakses game tersebut di waktu yang sama.  

a. Mereka mendapat kesenangan dan hiburan 

b. Mendapatkan banyak teman baru 

c. Mahir berbahasa inggris 

d. Kemampuan konsentrasi yang baik; serta  

e. Mengikuti perkembangan teknologi. 

6. Menurut Ulfa (2017:4) games online adalah sebuah permainan 

yang dimainkan dengan sambungan internet melalui jaringan 

komputer (computer network), bisa menggunakan PC (personal 

computer), atau konsol game biasa, dan biasanya dimainkan 

oleh banyak pemain dalam waktu yang bersamaan dimana antar 

pemain bisa saling tidak mengenal.merupakan bagian dari 

internet yang sering dikunjungi dan sangat digemari dan biasa 

menyebabkan kecanduan yang memiliki intensitas yang sangat 

tinggi. Perilaku negatif dan positif mereka rasakan karena selalu 
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bermain game online merupakan dampak dari konsumsi 

berlebihan. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah: 

a. Menimbulkan efek ketagihan.  

Efek ketagihan game merupakan suatu keadaan 

seseorang yang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan 

tidak bisa lepas untuk bermain game, dari waktu ke waktu 

akan terjadi peningkatan frekuensi. Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda : 

نِ   ْ ِنن     ِ ْ   ِ ِمْس    َِ ْر ر   ِِ  ك  َِ م ُر ْر ر   ار    ِرِهِْ 

   

Terjemahnya: “di antara tandan kebaikan dalam islam adalah 

meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya” (HR. 

ahmad dan tirmidzi) 

 

b. Mengganggu kesehatan.  

Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting, ia 

merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap 

hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: 

فراغ صحة وال ناس ال ري من ال ث ام ك هي بون ف غ تان م عم  ن

Terjemahnya : “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh 

kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang” 
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(HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 

4170). 

c. Pemborosan.  

Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya 

konsumerisme yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang 

berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan manfaat. 

Disebutkan dalam Q.S. Al-Isra(17) ayat 26-27:  

ِريَْن ََكنُْو   ْر تَْبِذيًْرا ِانَّ الُْمَبذ ِ ِبْيِل َوََل تَُبذ ِ َواَن ﴿َوٰاِت َذا الُْقْرٰٰب َحقَّٗه َوالِْمْسِكْْيَ َواْبَن السَّ ْْ ا ِا

ْيٰطُن  ٰيِطْْيِ َۗوََكَن الش َّ ٖه َكُفْوًرا ﴾الش َّ  ِلَرب ِ

Terjemahnya : “ (26) Dan berikanlah kepada keluarga-

keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya. 

 

d. Lupa segala hal.  

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili juga mempunyai 

pandangan yang sama dengan pendapat di atas, dalam kitab 

Fatawa Mu’ashirah menjelaskan, yaitu: 
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ن ان ا  ىل ال دم ر ع يوت ب كوم ضار ال قل جدا  ع ل ظر ل ن ه وال ي ضعف ف  ي

واس ري احل يف واخل تدال  ن .ال ع هر أ دى وا  س ىل ال ر ع يوت ب كوم ىل ال  ا

ع ي ي ض ضة ت ري صالة ف بح ال ص ريه اكل صار وغ هر  س  حراما ال

Terjemahnya : “Sesungguhnya, kecanduan pada komputer 

sangat berbahaya bagi akal, melihatnya bisa melemahkan 

pancaindra (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang-

sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer 

sampai menyebabkan terbengkalainya shalat fardhu, seperti 

subuh dan yang lain, maka hukumnya haram” 

 

e. Berkurangnya sosialisasi.( Ambarwati, Sonia. 2014) 

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satu kegiatan 

seorang manusia kecuali kegatan tersebut terkait dengan 

kegiatan orang lain. Tidak ada seorang diantara kita dalam 

hidup ini yang tidak membutuhkan orang lain. Tidak bisa 

kita hidup menyendiri untuk kelangsungan dan memelihara 

misi hidup. ( HR Ibnu Majah dalam sunannya no: 4032 kitab 

al-fitan, Imam Ahmad dalam musnadnya 2/43 dan imam 

Tirmizi dalam sunannya, lihat Faidhul Qodir al-Munawi 

6/255). 
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 َ ِ ن بن ه  ون ىِل يِض عنلنيم ولِض ي  صن بِض َ قنالن رن ا قنالن ِضمن هللام ن يِض عن  ُ رن رن ن نِض  عنن  اسمن  هِض م  ْم الممِض

ال ذِض  ن َِض ُ لن  ن  اِل  م  ْم نن الممِض ا م  رى َم مِض أذ ظن م أذعم ُِض ا َن َِض عنىلن أذ ا  ينصم ال ذِض النِاسن ون ن َِض  ُ اِل 

ِض عنىلن أذ  ا  نصم لن ي َُ النِاسن ون م  م  م َأ  ال ندِض ون ا ِض أذام من ال  هم ون اجن هِض اسمنِض من جن رن م ْ أذلم ُِض ا َن  ) 

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dari 

‘siksa mereka’ lebih besar pahalanya dari pada mukmin 

yang tidak bergaul dan tidak sabar dari ‘siksa mereka’  

 

2.3.2. Teori Perilaku Konsumtif 

1) Menur Robbers dan Jones (Naomi dan Mayasari 2008) 

berpendapat bahwa perilaku konsumtif yang ditunjukkan 

dengan perilaku berbelanja yang  berlebihan telah membawa 

dampak buruk bagi lingkungan hidup. 

a) Pertama, dari segi input dalam memproduksi suatu produk 

berarti penggunaan sumber daya yang boros, karena 

melebihi takaran yang seharusnya diperlukan.  

b) Dampak kedua adalah tingginya aktifitas terakhir perilaku 

konsumsi yaitu disposisi sebuah produk. Artinya 

pembuangan produk yang dilakukan oleh konsumen telah 

berlebihan sehingga lingkungan harus menerima buangan 

pemakaian produk yang cukup tinggi. 
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2) Menurut Ancok (1995), menjelaskan secara lebih spesifik 

bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang tidak 

dapat menahan keinginannya untuk membeli barang yang 

tidak dibutuhkan tanpa melihat fungsi utama dari barang 

tersebut. Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu yang 

berperilaku konsumtif akan cenderung membeli barang 

berdasarkan keinginan daripada kebutuhan. Dampak negatif 

perilaku konsumtif lainnya yaitu: 

a) Terjadinya pemborosan, hal ini disebabkan individu selalu 

merasa adanya tuntutan untuk membeli barang yang 

diinginkannya akan tetapi kegiatan pembelian tidak ditunjang 

dengan finansial yang memadai sehingga timbulnya rasa 

cemas karena keinginannya tidak terpenuhi 

Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya 

konsumerisme yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang 

berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan manfaat. 

Disebutkan dalam Q.S. Al-Isra(17) ayat 26-27:  

ِريَْن ََكنُْو   ْر تَْبِذْيًرا ِانَّ الُْمَبذ ِ ِبْيِل َوََل تَُبذ ِ ا ﴿َوٰاِت َذا الُْقْرٰٰب َحقَّٗه َوالِْمْسِكْْيَ َوابَْن السَّ

ٖه َكُفْوًرا ﴾ ْيٰطُن ِلَرب ِ ٰيِطْْيِ َۗوََكَن الش َّ َواَن الش َّ ْْ  ِا

Terjemahnya : “ (26) Dan berikanlah kepada keluarga-

keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
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saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya. 

 

Berlebih-lebihan (al-Tabdzir) termaksud sesuatu yang sangat 

direntang oleh islam, hal ini terbukti dengan pemakaian kata-

kata (ikhwan al-shayatin) yang berarti saudara setan. 

Menurut Muhammad Hasan al-Hamshi, pemborosan itu 

sangat terkkait dengan kadar ketaatan kita kepada Allah. 

Semakin boros seseorang maka semakin lemah tingkat 

ketaatannya kepaada Allah, demikian pula sebaliknya. Itulah 

sebabnya orang yang boros disebut sebagai saudara setan, 

karena setan tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Pendapat 

Al-Hamshi tersebut berarti bahwa orang yang boros berada 

dalam jalan yang sama dengan setan. Keduanya berada pada 

jalur pembangkang terhadap Allah. 

b) In-efisiensi biaya, Secara psikologis perilaku konsumtif 

menyebabkan seseorang mengalami kecemasan dan rasa 

tidak aman karena tidak dapat menahan keinginannya untuk 

membeli barang yang tidak dibutuhkan tanpa melihat fungsi 

utama dari barang tersebut. 

Sejatinya semenjak awal perkembangan Islam, Nabi 

SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu 

mengerjakan segala pekerjaan (amal) seefektif dan seefisien 

mungkin. Dengan pelbagai pemahaman dari beliau sendiri 

hingga para sahabat mengerti bagaimana meletakkan kata 
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(efisien) ini pada tempatnya. Sebagai contoh, nabi 

Muhammad telah memperlihatkan kewibawaanya yang 

tinggi dengan menekankan pada ihsan (kemurahan hati) dan 

itqan (kesempurnaan). Beliau bersabda bahwa “Allah SWT 

telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu”, dan bahwa 

“Allah SWT mencintai seseorang apabila ia mengerjakan 

sesuatu, ia melakukannya dengan sempurna (itqan).”16 

Bahkan Nabi SAW meletakan nilai keislaman seseorang 

tatkala seorang muslim mampu mengoptimalkan pribadinya 

se-efisien mungkin, arti efisien dalam konteks ini pastinya 

adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan 

meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan 

tidak bermanfaat. Sebagaimana HR. Ahmad, Abu ya’la dan 

Tirmidzi (dikutip dari kitab Al-Maqasid Al-Hasanah 

karangan As-Sakhowi, Juz I, hal. 227) ; 

 

Artinya “Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, 

jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat 

baginya”.  

Dari hadis di atas, nampak bahwa yang menentukan kualitas 

keislaman seorang adalah kemampuannya untuk memilah-

milah pekerjaan, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang 

tidak dengan seefesien mungkin. Namun arti efisien di sini 

tetaplah dalam koridor syari’at yang ada dan sebagaimana 
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unsur yang membangun efisiesi yang islami sebagaimana 

dijelaskan di atas, yaitu unsur kebaikan (ihsan) dan 

kesempurnaan (itqan). 

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada Al-Qur’an 

dan Hadis, Islam juga memberikan tuntunan pada seluruh 

aspek kehidupan.Islam mengartikan agama tidak hanya yang 

berkaitan dengan spiritualitas maupun ritualitas, namun 

Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan 

aturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan 

manusia. Lebih dari itu, Islam mengartikan agama sebagai 

sarana kehidupan yang melekat pada setiap aktivitas 

kehidupan, baik ketika manusia berhubungan Tuhan maupun 

berinteraksi dengan sesama manusia. Islam memandang 

keseluruhan aktivitas manusia dibumi ini sebagai sunatullah, 

termasuk didalamnya aktivitas ekonomi, ia menempatkan 

kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk 

mendapatkan kemuliaan, olehnya itu kegiatana ekonomi, 

seperti halnya kegiatan lainnya perlu dikontrol dan dituntun 

agar sejalan dengan tujuan Syariah. (Muhalling, 2017) 

3) Menurut Sumartono (2002), bahwa perilaku konsumtif adalah 

aktivitas membeli suatu barang dengan pertimbangan yang tidak 

masuk akal dan tidak berdasarkan pada kebutuhan. Perilaku 

konsumtif merupakan suatu aktivitas membeli barang-barang 

yang kurang atau tidak diperlukan sama sekali sehingga sifatnya 
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menjadi mubazir. Dengan perilaku berbelanja yang berlebihan  

telah membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup.  

a) Pertama, dari segi input dalam memproduksi suatu produk 

berarti penggunaan sumber  daya yang boros, karena 

melebihi takaran yang seharusnya diperlukan.  

b) Kedua adalah tingginya aktifitas terakhir perilaku konsumsi 

yaitu disposisi sebuah produk. Artinya pembuangan produk 

yang  dilakukan oleh konsumen telah berlebihan sehingga 

lingkungan harus menerima buangan pemakaian produk yang 

cukup tinggi 

4) Menurut Piliang, Heni (2013).   Perilaku konsumtif merupakan 

suatu dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan konsumsi 

yang tak terbatas. Dimana individu mengutamakan keinginan 

terlebih dahulu daripada kebutuhan. Perilaku tersebut berupa 

membeli suatu barang yang tidak terlalu bernilai dan hanya 

mementingkan kesenangan duniawi tanpa memikirkan di masa 

mendatang. Dampak perilaku konsumtif: 

a) Pemborosan 

b) Berbohong. 

c) Tidak punya tabungan 

d) Merugikan diri sendiri. 

5) Menurut Wahyudi (2013) juga menjelaskan bahwa perilaku 

konsumtif merupakan perilaku seseorang yang tidak lagi 

berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang rasional. Akan 

tetapi, lebih kepada adanya kecenderungan matrealistik,  hasrat 
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yang besar untuk memiliki benda-benda yang mewah dan 

berlebihan, serta segala hal yang dianggap paling mahal hanya 

untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Dampak positif nya 

yaitu : 

a) Menghilangkan stress 

b) Untuk kepuasan diri sendiri. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumtif adalah aktivitas membeli suatu barang 

secara berlebihan. Di mana pembelian tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan yang tidak masuk akal dan lebih mengutamakan 

keinginan daripada manfaat atau kebutuhan dari barang tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Ancok 

(1995), menjelaskan secara lebih spesifik bahwa perilaku 

konsumtif adalah perilaku individu yang tidak dapat menahan 

keinginannya untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan tanpa 

melihat fungsi utama dari barang tersebut. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa individu yang berperilaku konsumtif akan 

cenderung membeli barang berdasarkan keinginan daripada 

kebutuhan. Teori tersebut juga mampu menggambarkan perilaku 

konsumtif secara lengkap dan spesifik, sehingga tepat digunakan 

untuk menjawab dan mendeskripsikan permasalahan dalam 

penelitian 

 

 



KAJIAN PUSTAKA 31 

 

 

2.4 Grand Theory  

Grand theory adalah landasan teoristis yang merupakan 

panduan guna mendapatkan arah yang tepat dalam melakukan 

suatu penelitian ilmiah, sehingga dlam menelaah pustaka yang ada 

akan mendapatkan teori dasar yang kuat untuk menyusun hipotesis 

dan pengembangan model penelitian yang diinginkan oleh peneliti. 

(https://magisterakuntansi.blogspot.com/2015). Grand theory 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Teori Game Online 

Menurut Ulfa (2017:4) games online adalah sebuah permainan 

yang dimainkan dengan sambungan internet melalui jaringan 

komputer (computer network), bisa menggunakan PC (personal 

computer), atau konsol game biasa, dan biasanya dimainkan 

oleh banyak pemain dalam waktu yang bersamaan dimana antar 

pemain bisa saling tidak mengenal.merupakan bagian dari 

internet yang sering dikunjungi dan sangat digemari dan biasa 

menyebabkan kecanduan yang memiliki intensitas yang sangat 

tinggi. Perilaku negatif dan positif mereka rasakan karena selalu 

bermain game online merupakan dampak dari konsumsi 

berlebihan. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah: 

a. Menimbulkan efek ketagihan.  

Efek ketagihan game merupakan suatu keadaan 

seseorang yang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan 

tidak bisa lepas untuk bermain game, dari waktu ke waktu 

https://magisterakuntansi.blogspot.com/2015
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akan terjadi peningkatan frekuensi. Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda : 

نم  ن   م  سم ال    حِض بم
 
ْ   ا رم كِضهِض  الممن ا تنرم ن يه   لن  من نعم  ي

   

Terjemahnya: “di antara tandan kebaikan dalam islam adalah 

meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya” (HR. 

ahmad dan tirmidzi) 

b. Mengganggu kesehatan.  

Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting, ia 

merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap 

hamba. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda: 

فراغ صحة وال ناس ال ري من ال ث ام ك هي بون ف غ تان م عم  ن

Terjemahnya : “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh 

kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang” 

(HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 

4170). 

c. Pemborosan.  

Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya 

konsumerisme yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang 

berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan manfaat. 

Disebutkan dalam Q.S. Al-Isra(17) ayat 26-27:  
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ِرْيَن ََكنُْو   ْر تَْبِذيًْرا ِانَّ الُْمَبذ ِ ِبْيِل َوََل تَُبذ ِ َواَن ﴿َوٰاِت َذا الُْقْرٰٰب َحقَّٗه َوالِْمْسِكْْيَ َواْبَن السَّ ْْ ا ِا

ٰيطِ  ْيٰطُن ِلَرب ِٖه َكُفْوًرا ﴾الش َّ  ْْيِ َۗوََكَن الش َّ

Terjemahnya : “ (26) Dan berikanlah kepada keluarga-

keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya. 

d. Lupa segala hal.  

Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili juga mempunyai 

pandangan yang sama dengan pendapat di atas, dalam kitab 

Fatawa Mu’ashirah menjelaskan, yaitu: 

ن ان ا  ىل ال دم ر ع يوت ب كوم ضار ال قل جدا  ع ل ظر ل ن ه وال ي ضعف ف  ي

واس ري احل تدال ف واخل ن .ال ع هر أ دى وا  س ىل ال ر ع يوت ب كوم ىل ال  ا

ع ي ي ض ضة ت ري صالة ف بح ال ص ريه اكل صار وغ هر  س  حراما ال

Terjemahnya : “Sesungguhnya, kecanduan pada komputer 

sangat berbahaya bagi akal, melihatnya bisa melemahkan 

pancaindra (mata), sedangkan yang baik adalah yang sedang-

sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer 
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sampai menyebabkan terbengkalainya shalat fardhu, seperti 

subuh dan yang lain, maka hukumnya haram” 

e. Berkurangnya sosialisasi.( Ambarwati, Sonia. 2014) 

Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satu kegiatan 

seorang manusia kecuali kegatan tersebut terkait dengan 

kegiatan orang lain. Tidak ada seorang diantara kita dalam 

hidup ini yang tidak membutuhkan orang lain. Tidak bisa 

kita hidup menyendiri untuk kelangsungan dan memelihara 

misi hidup. ( HR Ibnu Majah dalam sunannya no: 4032 kitab 

al-fitan, Imam Ahmad dalam musnadnya 2/43 dan imam 

Tirmizi dalam sunannya, lihat Faidhul Qodir al-Munawi 

6/255). 

 َ ِ ن بن ه  ون ىِل يِض عنلنيم ولِض ي  صن بِض َ قنالن رن ا قنالن ِضمن هللام ن يِض عن  ُ نرن رن ال ذِض  عنن  اسمن  هِض ن َِض  ُ نِض اِل  م  ْم الممِض

ِض عنىلن أذ  ا  لن ينصم ال ذِض النِاسن ون ن َِض ُ لن  ن  اِل  م  ْم نن الممِض ا م  رى َم مِض أذ ظن م أذعم ُِض ا َن َِض عنىلن أذ ا  ينصم م ْ النِاسن ون ُِض ا َن

 َُ م  م  م َأ  ال ندِض ون ا ِض أذام من ال  هم ون اجن هِض اسمنِض من جن رن  ( أذلم

Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: 

Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dari 

‘siksa mereka’ lebih besar pahalanya dari pada mukmin 

yang tidak bergaul dan tidak sabar dari ‘siksa mereka’  
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b) Teori Prilaku konsumtif 

Menurut Ancok (1995), menjelaskan secara lebih spesifik 

bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang tidak 

dapat menahan keinginannya untuk membeli barang yang tidak 

dibutuhkan tanpa melihat fungsi utama dari barang tersebut. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu yang berperilaku 

konsumtif akan cenderung membeli barang berdasarkan 

keinginan daripada kebutuhan. Dampak negatif perilaku 

konsumtif lainnya yaitu: 

a) Terjadinya pemborosan, hal ini disebabkan individu selalu 

merasa adanya tuntutan untuk membeli barang yang 

diinginkannya akan tetapi kegiatan pembelian tidak ditunjang 

dengan finansial yang memadai sehingga timbulnya rasa 

cemas karena keinginannya tidak terpenuhi 

Islam memberikan sikap yang tegas untuk budaya 

konsumerisme yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang 

berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan manfaat. 

Disebutkan dalam Q.S. Al-Isra(17) ayat 26-27:  

ْسك ْينََِِحقَّهِ ِاْلقُْرٰبىَِذاَِوٰاتِ ﴿ ب ْيلِ َِواْبنََِِواْلم  رَِِْوَلِِالسَّ ْيًراِتُبَذِّ ر ْينَِِا نَِِّتَْبذ  اِاْلُمبَذِّ َِكانُْوْٓ

ْينِ ِا ْخَوانَِ ٰيط  ْيٰطنَُِِوَكانَِۗ ِِالشَّ ِ﴾َِكفُْوًراِل َربِّهِ ِالشَّ

Terjemahnya : “ (26) Dan berikanlah kepada keluarga-

keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan 

orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
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saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 

Tuhannya. 

 

Berlebih-lebihan (al-Tabdzir) termaksud sesuatu yang sangat 

direntang oleh islam, hal ini terbukti dengan pemakaian kata-

kata (ikhwan al-shayatin) yang berarti saudara setan. 

Menurut Muhammad Hasan al-Hamshi, pemborosan itu 

sangat terkkait dengan kadar ketaatan kita kepada Allah. 

Semakin boros seseorang maka semakin lemah tingkat 

ketaatannya kepaada Allah, demikian pula sebaliknya. Itulah 

sebabnya orang yang boros disebut sebagai saudara setan, 

karena setan tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Pendapat 

Al-Hamshi tersebut berarti bahwa orang yang boros berada 

dalam jalan yang sama dengan setan. Keduanya berada pada 

jalur pembangkang terhadap Allah. 

b) In-efisiensi biaya, Secara psikologis perilaku konsumtif 

menyebabkan seseorang mengalami kecemasan dan rasa 

tidak aman karena tidak dapat menahan keinginannya untuk 

membeli barang yang tidak dibutuhkan tanpa melihat fungsi 

utama dari barang tersebut. 

Sejatinya semenjak awal perkembangan Islam, Nabi 

SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu 

mengerjakan segala pekerjaan (amal) seefektif dan seefisien 

mungkin. Dengan pelbagai pemahaman dari beliau sendiri 

hingga para sahabat mengerti bagaimana meletakkan kata 
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(efisien) ini pada tempatnya. Sebagai contoh, nabi 

Muhammad telah memperlihatkan kewibawaanya yang 

tinggi dengan menekankan pada ihsan (kemurahan hati) dan 

itqan (kesempurnaan). Beliau bersabda bahwa “Allah SWT 

telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu”, dan bahwa 

“Allah SWT mencintai seseorang apabila ia mengerjakan 

sesuatu, ia melakukannya dengan sempurna (itqan).” Bahkan 

Nabi SAW meletakan nilai keislaman seseorang tatkala 

seorang muslim mampu mengoptimalkan pribadinya se-

efisien mungkin, arti efisien dalam konteks ini pastinya 

adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan 

meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan 

tidak bermanfaat.  

Sebab mengidentifikasi ada tiga kelas ekonomidi 

masyarakat, yaitu: pertama, merekayang memiliki mental 

dan atau kekuatanfisik untuk menghasilkan lebihkebutuhan 

mereka, kedua, orang-orangyang mampu bekerja tapi hanya 

sebatasmemenuhi kebutuhan mereka,danketiga, mereka yang 

tidak memilikikekuatan mentalatau fisik untukbekerja secara 

produktif. (Kalsum, 2018) 

 

Sebagaimana HR. Ahmad, Abu ya’la dan Tirmidzi 

(dikutip dari kitab Al-Maqasid Al-Hasanah karangan As-

Sakhowi, Juz I, hal. 227) ; 
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Artinya “Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, 

jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat 

baginya”.  

Dari hadis di atas, nampak bahwa yang menentukan kualitas 

keislaman seorang adalah kemampuannya untuk memilah-

milah pekerjaan, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang 

tidak dengan seefesien mungkin. Namun arti efisien di sini 

tetaplah dalam koridor syari’at yang ada dan sebagaimana 

unsur yang membangun efisiesi yang islami sebagaimana 

dijelaskan di atas, yaitu unsur kebaikan (ihsan) dan 

kesempurnaan (itqan). 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah  yang penting.(Sugiyono
, 2011:60)

. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

yaitu internet telah berkembang begitu pesat dan meluas. Tidak 

dapat dipungkiri, saat ini kehidupan umat manusia sangat 

bergantung dengan kemajuan teknologi internet, seperti di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

Pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Game Online 

terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa IAIN Kendari (Angkatan 

2019/2020/2021)” peniliti memiliki beberapa langkah dalam 

menentukan apakah Game Online mempengaruhi Perilaku 
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Konsumtif  Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Kendari. Hubungan dari variabel yang dikemukakan, maka peneliti 

akan membuktikan korelasi antara variabel Game Online terhadap 

Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam IAIN Kendari. Seperti yang digambarkan dalam kerangka 

pikir terdapat variabel independen (Game Online) dan variabel 

dependen (Perilaku Konsumtif), kemudian dalam penelitian ada 

beberapa rumusan masalah yang terdapat didalamnya, untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut dapat dilakukan dengan 

metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian data yang berbentuk angka, atau data 

kuantitatif yang diangkakan (scoring). Serta dalam penelitian ini 

menggunakan populasi dan sampel dengan menggunakan rumus 

slovin. Kemudian penelitian ini menggunakan olah data 

menggunakan Statistical product and service (SPSS) versi 25.0 

untuk windows. Dalam mendapatkan temuan dari variabel Game 

Online dan Perilaku Konsumtif, setelah itu penulis menyimpulkan 

hasil dari apa yang telah diuji serta memberikan kesimpulan, saran 

dan rekomendasi kepada penulis selanjutnya yang akan meneliti.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini jika digambarkan 

dalam bentuk skema adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Sumber: Data diolah dilapangan (2022) 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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Sumber: Data diolah dilapangan (2022) 

Pengaruh  Game Online Terhadap Tingkat Konsumtif 

Mahasiswa IAIN KENDARI 

RUMUSAN MASALAH 

Variabel (Y) 

Tingkat konsumtif  

Variabel (X) 

Game Online  

Populasi & 

Sampel 

Jenis Penelitian  

Kuantitatif 

Metode penelitian 

Observasi  langsung 

 

Tehnik analis data 

1) Kuesioner 

2) Observasi 

3) Dokumentasi 

Temuan 

Variabel X, 

Variabel Y. 

Alat analisis data 

Windows SPSS v25 

 

HASIL PENELITIAN 

SARAN 

KESIMPULAN 

Rumus Slovin 

n =  N  

1+Ne
2 

 

 

REKOMENDASI 
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2.6 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah 

dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentang hubungan antar 

beberapa variabel atau lebih. Hipotesis juga merupakan dugaan 

sementara dari jawaban rumusan masalah.( Wiratna Sujarweni, 

2015:68) 

H0 : Diduga tidak ada pengaruh Game online Terhadap perilaku 

konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN 

Kendari (Angkatan 2019/2020/2021). 

H1 : Diduga ada pengaruh Game online Terhadap perilaku 

konsumtif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN 

Kendari (Angkatan 2019/2020/2021). 

 


