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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Teknologi saat ini semakin berkembang, yang disebabkan adanya 

permintaan dari masyarakat terhadap teknologi yang semakin canggih. Melihat 

perkembangan permintaan pasar terhadap teknologi membuat para produsen 

menciptakan berbagai inovasi. Salah satunya adalah perkembangan mengenai 

perangkat komputasi.  

Perkembangan teknologi saat ini membawa pengaruh luar biasa bagi 

gaya hidup setiap orang. Terutama dibidang teknologi informasi baik segi 

perangkat keras maupun perangkat lunak. Tidak dipungkiri lagi perkembangan 

komputer cukup mengesankan, dahulu komputer yang hanya digunakan untuk 

keperluan kantor, sekarang berkembang ke berbagai bidang seperti design, 

game, dan hiburan. Pada awal-awal pertamanya komputer hanya dapat 

digunakan terbatas di meja saja atau yang sering disebut sebagai komputer 

desktop (komputer duduk). Dengan terus berkembangnya pola pikir dan 

peradaban manusia, muncul konsep atau ide bahwa komputer tidak hanya 

digunakan sebatas di atas meja saja, tetapi harus dapat digunakan untuk 

berpindah-pindah tempat (mobile), dan pada akhirnya terdapat produk 

komputer jinjing atau yang biasa disebut dengan laptop.  
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Kehidupan yang serba modern seperti sekarang ini menuntut orang agar 

dapat berinteraksi sekaligus mengakses informasi dengan cepat dan mudah. 

Kebutuhan akan perangkat komputasi semakin tinggi dengan banyaknya 

aktivitas yang dilakukan. Perangkat komputasi yang telah ada saat ini adalah 

berupa komputer desktop, laptop, dan komputer tablet. Saat ini orang 

membutuhkan perangkat komputasi yang lebih personal dan multimedia yang 

canggih.  

Di Indonesia peminat komputer cukup tinggi, hal itu disebabkan hampir 

semua pekerjaan membutuhkan komputer untuk membantu mempermudah dan 

mempercepat penyelesaiannya. Dengan bantuan komputer, pekerjaan yang 

dahulu sulit untuk dikerjakan sekarang dapat semakin mudah untuk dikerjakan 

dan diselesaikan. Oleh karena kebutuhan itulah, tingkat permintaan komputer 

menjadi semakin tinggi. Penjualan komputer di Indonesia pada tahun 2011 

mencapai 4,5 juta unit (Dolorosa,2012). Bukan hanya penjualan komputer 

secara keseluruhan saja, namun penjualan komputer jenis tablet khususnya juga 

mengalami perkembangan. Penjualan komputer tablet pada tahun 2011 

mencapai 430.000 unit dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 

angka 860.000 unit atau 100%(Wahyudi,2012). Data tersebut menunjukkan 

bahwa pasar komputer tablet di Indonesia memiliki peminat yang sangat 

banyak sehingga penjualannya pun terus mengalami peningkatan.  

Komputer tablet pertama kali memasuki pasar Indonesia pada akhir 

tahun 2010 tepatnya kuartal ketiga. Komputer tablet adalah komputer portable 

yang berbentuk buku. Memiliki layar sentuh atau teknologi tablet digital yang 
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memungkinkan pengguna komputer mempergunakan stylus atau pulpen digital 

selain keyboard ataupun mouse komputer(wikipedia). Komputer tablet sangat 

ringan, memiliki bentuk yang tipis sehingga mudah dibawa kemana–mana, 

memiliki akses yang cepat saat mengaktifkan fungsi–fungsi di dalamnya, dan 

yang paling menarik adalah adanya fitur layar sentuh. Pengguna tidak perlu 

lagi menggunakan keyboard atau mouse, hal inilah yang membuat para 

penggunanya merasa senang.   

Meskipun masih baru memasuki pasar Indonesia namun komputer 

tablet telah menarik minat konsumen untuk membeli dan menggunakannya 

dalam aktivitasnya sehari - hari. Salah satu pendorong utama pertumbuhan 

bisnis tablet di Indonesia adalah adanya pergeseran gaya hidup masyarakat 

yang semakin tinggi memakai internet.  

Diantara perusahaan produksi komputer tablet yang ada di Indonesia, 

salah satunya ada produsen komputer tablet terkemuka yaitu perusahaan 

Samsung. Samsung mengeluarkan produk komputer tablet yang berbasis 

android dengan merek Samsung Galaxy Tab. Indonesia menempati posisi 

keenam di dunia soal besarnya konsumsi tablet buatan Samsung. Posisi enam 

besar diisi berturut turut oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, China, Jepang, 

Brazil kemudian Indonesia. Penjualan Samsung Galaxy Tab di Indonesia pada 

tahun 2011 mencapai 215.000 unit (Wahyudi,2012).  

Pertimbangan peneliti dalam pemilihan pengguna komputer tablet 

Samsung Galaxy adalah melihat dari penjualannya yang begitu besar di 

Indonesia dan telah menguasai 50 persen dari pasar tablet nasional 
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(Wahyudi,2012). Samsung Galaxy Tab terlihat lebih unggul dalam spesifikasi 

hardware. Samsung Galaxy Tab menyediakan berbagai perangkat lunak yang 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasi. Di dalam Samsung Galaxy Tab 

juga didukung dengan Google Mobile Service termasuk Gmail, YouTube, 

Google Talk, yang menyediakan akses ke lebih dari 80.000 aplikasi. Selain itu 

yang disenangi oleh konsumen adalah bentuknya yang ultra tipis dan beratnya 

yang kurang dari 1 pon, sehingga erat kaitannya dengan keinginan konsumen 

untuk selalu membawa gadget kemanapun ia pergi dengan berat yang sangat 

ringan.  

Memegang gadget saat ini bukan hanya menjadi tren, namun bagi 

sebagian masyarakat telah menjadi sebuah gaya hidup. Mereka sangat aktif 

dengan gadgetnya kemanapun dan kapanpun. Sebagian dari masyarakat 

memiliki kecenderungan untuk membeli dan menggunakan komputer tablet 

sebagai penunjang penampilan dan gaya hidup, tidak terbatas fungsional.  

Gaya hidup merupakan salah satu unsur faktor pribadi, di mana gaya 

hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-

hari yang dinyatakan dalam aktivitas, minat dan pendapat (opini) yang 

bersangkutan terhadap keberadaan suatu produk. Gaya hidup ditunjukkan oleh 

perilaku sekelompok orang atau masyarakat yang menganut nilai–nilai dan tata 

hidup yang hampir sama. Gaya hidup yang berkembang di masyarakat 

merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri (Setiadi, 

2010: 82). Gaya hidup konsumen dapat berubah, akan tetapi perubahan ini 

bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. Perubahan itu terjadi karena 
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nilai-nilai yang dianut konsumen dapat berubah akibat pengaruh lingkungan 

(Prasetijo, 2005:56). Perubahan gaya hidup sekelompok masyarakat akan 

membawa implikasi yang luas bagi pemasar dan konsumen itu sendiri. Jika 

pemasar dapat mengidentifikasi gaya hidup sekelompok konsumen, maka 

berarti pemasar mengetahui satu segmen konsumen (Setiadi, 2010:85).  

Setiap orang memiliki selera yang berbeda- beda, begitu juga dengan 

gaya hidup masing-masing. Pada dasarnya gaya hidup konsumen dapat 

digunakan sebagai dasar seorang konsumen dalam pengambilan keputusan. 

Seseorang menggunakan konsep gaya hidupnya untuk menganalisa peristiwa 

yang terjadi disekitarnya atau lingkungan tempat tinggalnya serta 

menafsirkannya atau meramalkan peristiwa sehingga gaya hidup seseorang 

akan selalu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang berasal dari dalam 

dirinya dan dari luar dirinya.  

Konsumen dapat dibedakan menurut karakteristik-karakteristik 

demografi. Namun adakalanya pembagian ini tidak cukup. Marketer ingin tahu 

lebih jauh apa yang sebenarnya membuat orang-orang berbeda satu sama lain. 

Adakalanya, data demografi dan geografi saja tidak cukup untuk menjawab 

pertanyaan ini. Konsumen yang memiliki data demografi dan geografi yang 

sama ternyata bisa memiliki keinginan-keinginan yang berbeda. Dalam 

segmentasi pasar, gaya hidup dapat digunakan untuk mengelompokkan 

konsumen ke dalam segmen yang homogen. Dengan mengenali siapa mereka, 

seorang pemasar dapat memahami apa yang ada di kepala masing-masing 

konsumennya.  
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Malang adalah kota pelajar sekaligus kota bisnis yang sedang 

berkembang. Kebutuhan akan teknologi informasi di Malang juga berkembang 

pesat. Hampir semua instansi dan perusahaan menggunakan komputer, dimana 

orang-orang yang bekerja di dalamnya juga mengikuti kebutuhan tersebut 

sehingga mereka kebanyakan telah memiliki komputer sendiri dengan berbagai 

jenis seperti desktop, laptop, dan juga tablet bergantung pada kebutuhan 

masing-masing dan kemampuan mereka untuk membelinya. Sehingga sangat 

menarik untuk melakukan studi di kota Malang tentang analisis gaya hidup 

pengguna komputer tablet Samsung Galaxy Tab.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

permasalahan yaitu, Bagaimana gaya hidup konsumen komputer tablet 

Samsung Galaxy Tab? 

 
C. Batasan Masalah 

Agar hasil penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah maka 

pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada tiga dimensi gaya hidup yaitu; 

1) aktivitas (activity) dengan indikator hobi, hiburan, liburan, belanja, 2)minat 

(interest) dengan indikator keluarga, komunitas, media, prestasi, dan 3)opini 

(opinion) dengan indikator produk, ekonomi, bisnis.  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan gaya hidup konsumen 

komputer tablet Samsung Galaxy Tab.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Pemasar Produk Samsung Galaxy Tab 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan menetapkan 

strategi pemasaran khususnya yang berkaitan dengan segmentasi pasar. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan 

permasalahan yang sama.  

 

 

 

 

 


