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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada prinsipnya gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola 

waktu dan menentukan pilihan-pilihan konsumsinya. Gaya hidup akan 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Gaya hidup ditunjukkan 

oleh perilaku seseorang yang menganut nilai-nilai dan tata hidup yang hampir 

sama. Gaya hidup secara luas diartikan bagaimana orang menghabiskan 

waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam 

lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri 

mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya. Gaya hidup yang berkembang di 

masyarakat merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. 

Gaya hidup seseorang akan berbeda dengan seseorang yang lainnya. Bahkan 

dari masa ke masa gaya hidup suatu individu tertentu akan bergerak dinamis 

dan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya (Sutisna, 2003:145). 

Gaya hidup seseorang akan menentukan atas keputusan pembelian 

yang akan dilakukan, dimana gaya hidup menentukan perilaku konsumen 

sehingga suatu keputusan dapat terbentuk. Demikian pula halnya dengan gaya 

hidup pengguna produk smartphone, dimana produk yang ditawarkan 

perusahaan selalu berupaya mengikuti gaya hidup konsumen, demikian pula 

dengan produk smartphone merek Asus. Secara tampilan fisik smartphone ini 

menawarkan produk yang memiliki desain yang indah, material berkualitas 
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tinggi, serta menawarkan berbagai pilihan warna sehingga dapat mengikuti 

gaya hidup konsumen saat ini. Keberadaan kamera belakang yang 

mencapai16 mega piksel serta kamera depan yang mencapai13 mega 

piksel,membuat konsumennya siap untuk mengambil gambar dengan jelas 

dengan resolusi yang tinggi dan akan mendukung trend yang sedang terjadi 

dalam hal ini melakukan foto selfie.( Sumber : www.hariangadget.com ) 

Gaya hidup memberikan dukungan terkait atas upaya konsumen untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harapan masing-masing 

konsumen. Jadi dengan demikian gaya hidup seseorang memberikan 

dukungan terkait dengan keputusan pembelian yang akan ditetapkan.  Pada 

sisi yang lain minat konsumen merupakan suatu peluang bagi perusahaan 

untuk dapat meningkatkan produksinya guna dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Perusahaan dalam mengelola usahanya bertujuan agar dapat 

mempertahankan posisi pasarnya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan 

yang memproduksi produk sejenis, maka perusahaan harus memperhatikan 

kualitas produk yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan dituntut siap untuk 

mengandalkan produk yang dihasilkan yang terkait secara langsung dengan 

kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan konsumen 

sebagai pengguna produk adalah sebagai penentu atau yang membuat 

keputusan akhir terhadap mutu produk meskipun produsen memutuskan 

ketepatan tujuan untuk apa hasil atau produk tersebut dimaksudkan. 

Gaya hidup diartikan sebagai cara seseorang menggunakan waktu 

yang mengacu pada aktifitas, apa yang dipertimbangkan sebagai hal yang 

http://www.hariangadget.com/
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penting di lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia 

disekitarnya (Assael, 2001). Variabel gaya hidup juga dikenal sebagai 

karakteristik psikografis karena aktifitas, minat dan opini merupakan variabel 

orientasi psikografi yang dapat dikuantifikasi. Faktor-faktor gaya hidup 

relevan bagi pemasar dapat dilihat dari dua level. Pertama, gaya hidup secara 

luas cenderung mengalami perubahan. Kedua, gaya hidup dapat dijadikan 

dasar penentuan produk spesifik. 

Persepsi merupakan aktivitas aktif yang melibatkan pembelajaran, 

pembaharuan cara pandang, dan pengaruh timbal balik dalam pengamatan. 

Perspesi kualitas produk pada dasarnya merupakan cara pandang konsumen 

mengenai keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan 

konsumen yang secara nilai produk sudah dapat diterima sesuai dengan 

harapan. Kualitas produk dapat memberikan jaminan atas kondisi produk 

yang menunjukkan keunggulan produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

Adanya perbedaan atas kualitas produk yang ditawarkan perusahaan secara 

langsung memberikan suatu persepsi atas tanggapan konsumen terhadap nilai 

suatu produk yang ditawarkan. Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa 

persepsi kualitas produk merupakan salah satu faktor utama yang 

dipertimbangkan konsumen atas jaminan nilai produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan, dan hal tersebut merupakan cara terbaik bagi perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggan secara terus-menerus mencari jalan untuk 

memberi kepuasan kepada pelanggan.  
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Asus merupakan ponsel pintar terbesar ketiga di Indonesia setelah 

Samsung dan Smartfren. Hanya dalam waktu tiga kuartal saja, Asus 

Indonesia berhasil mendongkrak penjualan dan menaikkan market share, dari 

posisi ke sembilan, menjadi ke posisi ketiga. 

Tabel 1.1 

Penjualan Handphone Android Tahun 2014 

 

Merk  

Handphone 
UNIT % 

Samsung 6.757.262 24,8 

Smartfren 2.553.543 12,6 

Asus 1.408.151 12,5 

( Sumber :www.cnnindonesia.com ) 

Dilihat dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Asus berhasil menduduki 

posisi ketiga pasar Smartphone Android Indonesia. Adapun selisihnya dengan 

produsen yang berada di posisi kedua hanya terpaut 0,1 persen saja. Kondisi 

ini juga ditentukan oleh sejauh mana atas keunggulan yang dimiliki oleh Asus 

sebagai salah satu merek yang sudah terkenal dengan berbagai keunggulan 

yang dimiliki. Keunggulan tersebut yaitu meliputi : 

(1) Asus memiliki desain premium dan kinerja bagus serta berbagai fitur di 

harga yang terjangkau. 

(2) Asus juga menerima masukan dari pengguna. Sejumlah perbaikan dan 

fitur-fitur baru dihadirkan berdasarkan feedback dari pengguna. 

(3) Sistem operasi Android Asus terus ditingkatkan. Mulai dari Jelly Bean, 

sampai ke KitKat, bahkan rencananya kita akan hadirkan pula update ke 

Android Lollipop. 

http://www.cnnindonesia.com/
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Adanya respon yang baik dari masyarakat menjadikan merek tersebut 

memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi di Indonesia, hal ini dapat 

mencerminkan semakin kuatnya keberadaan produk dalam mempengaruhi 

bentuk keputusan pembelian. Kemampuan produk dalam memperngaruhi 

keputusan pembelian ditentukan oleh kemampuan produk dalam 

mempengaruhi atau mengikuti gaya hidup konsumen, sehingga produk benar-

benar sesuai dengan harapan konsumen.  

Keputusan pembelian seorang konsumen ditentukan oleh budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis, diantaranya mengenai gaya hidup menjadi 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi dapat dikatakan bahwa 

dengan melakukan analisis terhadap gaya hidup maka dapat memberikan 

dukungan dalam melakukan analisis terhadap keputusan pembelian yang akan 

dilakukan oleh seorang konsumen. Apabila dikaitkan dengan persepsi 

konsumen dalam hal ini mengenai kualitas produk perusahaan, maka dengan 

adanya jaminan kualitas yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang 

diharapkan pelanggan maka akan menjadi pertimbangan dalam proses 

keputusan pembelian yang akan dilakukan. Melalui analisis terhadap persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk dan gaya hidup konsumen maka dapat 

diketahui sejauh mana peranan kedua hal tersebut dalam usaha untuk 

mempengaruhi keinginan konsumen dalam menetapkan pembelian suatu 

produk. 
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Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian yang akan diambil 

dalam penelitian ini yaitu:  Pengaruh Gaya Hidup dan Persepsi Kualitas 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Android Merek Asus (Studi di 

Kelurahan Merjosari Kota Malang) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Apakah gaya hidup dan persepsi kualitas secara parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk android merek Asus? 

2. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian produk android merekAsus? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui  dan menganalisis gaya hidup dan persepsi kualitas 

secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk android merek Asus. 

b. Untuk mengetahui variabel yangmempunyai pengaruh dominan 

terhadap keputusan pembelian produk android merek Asus. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 

melakukan penelitian mengenai topik yang sama. 
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b. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan yang telah 

ada dan sebagai acuan kepeda peneliti yang hendak melakaukan 

penelitian yang bahannya sama di masa mendatang. 

c. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

dalam upaya untuk meningkatkan keputusan pembelian. 

 


