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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Seiring berkembangnya zaman, handphone tidak hanya digunakan 

untuk berkomunikasi via telepon atau SMS, namun konsumen menginginkan 

lebih sehingga fitur Handphone pun semakin beragam. Sejak internet mulai 

booming di Indonesia, internet menjadi fitur yang wajib ada dan berubah 

menjadi fungsi dalam handphone itu sendiri selain digunakan untuk telepon 

dan SMS. Maka takheran bila dengan harga handpone paling murah wajib 

memenuhi tiga syarat yaitu dapat digunakan untuk telepon, SMS, dan internet 

(Prasetyani 2012). 

Tingginya penetrasi internet di Indonesia terutama akses jejaring sosial 

sehingga konsumen ingin selalu connect dimanapun untuk mendapat 

informasi dan hiburan menjadi salah satu faktor tingginya kebutuhan akan 

smartphone. Kebutuhan dan gaya hidup konsumen yang semakin kompleks, 

menuntut semua fitur dan fungsi serba canggih dapat terintegrasi dalam satu 

gadget, muncullah produk smartphone untuk menjawab kebutuhan tersebut. 

Smartphone sebagai handphone pintar focus pada pengembangan 

konektivitas internet, multimedia performance, hingga fitur-fitur seperti GPS 

dan kamera. Fitur-fitur lengkap dan harga yang bervariasi dari ponsel pintar 

inilah yang menjadi incaran konsumen yang semakin menyukai teknologi. 

Persaingan yang ketat memberikan keuntungan bagi konsumen untuk 

menentukan pilihan yang sesuai. Pilihan produk dengan merek ternama 
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merupakan pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan membeli 

smartphone (Frost and Sullivan, 2011).  

Samsung Android misalnya, di tengah derasnya angka pemasaran 

smartphone di Indonesia, Samsung mengklaim telah meraih puncak pasar 

ponsel di Indonesia. Beberapa pakar menilai, Samsung secara mengejutkan 

mampu menarik konsumen di Indonesia dengan kombinasi penjualan 

smartphone dan fitur-fitur aplikasi yang melebihi kompetitornya.  Seperti 

diberitakan detikInet, Kamis (2/5), Vice President Mobile Phone Samsung 

Electronics Indonesia Andreas Rompis mengatakan sejak tahun 2012 Samsung 

telah bertengger di puncak penjualan berdasarkan hasil riset dari GFK. 

Android menguasai 52 persen penjualan smartphone atau ponsel cerdas dalam 

satu tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 115,2 juta unit.  

Fenomena keberadaan telepon genggam smartphone saat ini merupakan 

tuntutan masyarakat yang cenderung dalam berkomunikasi dengan produk 

telepon yang berkualitas, bervariasi, penyampaian informasi yang dimiliki 

produk mudah diterima. Oleh karena itu pemasar perlu memahami bagaimana 

perilaku konsumen dalam usaha memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang 

mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, mencari, menggunakan 

barang dan jasa sehingga memuaskan kebutuhan. Dimana tujuan utama 

promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk pembeli 

untuk belanja, serta meningkatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan. 
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Pada dasarnya pemasar produk dengan keterlibatan tinggi harus 

memahami keterlibatan yang tinggi dengan perilaku pengumpulan informasi 

dan evaluasi konsumen. Pemasar perlu mengembangkan strategi yang 

membantu pembeli mempelajari atribut-atribut produk dan tingkat 

kepentingan relatif mereka, serta menarik perhatian pada reputasi merek 

perusahaan dala atribut-atribut yang lebih penting.  

Kaitannya dengan pemilihan Samsung Android, seseorang lebih 

memilih Samsung Android  yang sedang trend saat ini untuk mengikuti 

(lifestyle) gaya hidup. Menurut Kasali (2001:91), gaya hidup merupakan pola 

konsumsi yang mencerminkan pilihan seseorang terhadap berbagai hal serta 

bagaimana menghabiskan waktu dan uangnya. Dalam hal ini gaya hidup 

mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan seseorang 

bagaimana ia menggunakan waktu dan uang. Sedangkan konsep yang terkait 

gaya hidup adalah psikografik, dimana psikografik merupakan suatu 

instrumen untuk mengukur gaya hidup yang memberikan pengukuran 

kuantitatif. “Psikografik sering dikaitkan sebagai pegukuran AIO ( Activity, 

Interest, Opinion) yang mengacu pada pengukuran kegiatan, minat, dan 

pendapat” (Sumarwan, 2002:58).  

Pernyataan lain mengenai gaya hidup dikemukakan oleh Silvya L. 

Mandey (2009) dalam penelitiannya mengatakan bahwa gaya hidup 

merupakan bagian dari perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi 

tindakan konsumen dalam melakukan pembelian. Keputusan pembelian 

konsumen tidak terlepas dari gaya hidup mereka yang ingin membeli produk 
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yang bermanfaat dan mempunyai kualitas yang baik. Keanekaragaman 

konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh karakteristik gaya 

hidup yang diukur berdasarkan aktivitas di mana seseorang melakukan 

kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya seperti pekerjaan, hobi, belanja, 

hiburan, olahraga, dan minat seseorang berdasarkan keinginan terhadap 

produk yang dinginkan, serta pendapat seseorang terhadap produk yang akan 

dibeli sehingga dapat mempengaruhi perilaku keputusan konsumen. 

Rao, Kim dan Cho (2000) dalam penelitian Long-Yi Lin dan Hsing-Yu 

Shih (2012) juga menjelaskan bahwa gaya hidup memiliki peran penting 

dalam keputusan pembelian konsumen. Konsumen termotivasi untuk membeli 

produk dalam rangka mempertahankan atau mengejar gaya hidup tertentu 

Selain dari faktor gaya hidup, keputusan konsumen dalam membeli produk 

handphone juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kelompok acuan. Bearden 

dan Etzel (1982) dalam penelitian Jiaqin Yang et al (2007) mengatakan bahwa 

kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kelompok 

acuan akan mempengaruhi seseorang dalam memilih produk atau merek, 

karena komunitas tersebut sangat dipercaya sarannya, karena ia memiliki 

pengetahuan yang lebih baik (dalam Sumarwan,2004:308).  

Meengacu pada uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai keputusan pembelian yang berdasarkan kebutuhan dan 

gaya hidup dengan judul ANALISIS KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP 

KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SAMSUNG 

ANDROID (SMARTPHONE) (Studi di Universitas Muhammadiyah Malang) 



5 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, apakah kebutuhan dan gaya hidup berpengaruh 

terhadap Keputusan konsumen untuk membeli smartphone Samsung Android? 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini, populasinya adalah konsumen yang 

menggunakan Samsung Android pada kalangan Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Malang kampus 3. Agar tidak melebar dari pembahasan maka 

penelitian ini dibatasai hanya pada kebutuhan dan gaya hidup sejaligus teori yang 

di gunakan adalah teori gaya hidup di ambil dari teori VALS 2. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kebutuhan 

dan gaya hidup berpengaruh terhadap Keputusan konsumen untuk membeli 

smartphone Samsung Android.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami keputusan pembelian yang 

berdasarkan kebutuhan dan gayahidup terhadap pembelian Samsung 

Android 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi bagi 

peneliti lain yang mempunyai pandangan sama untuk dikembangan lebih 

lanjut.  

 

  

 

 

 


