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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perilaku konsumen terhadap produk yang ditawarkan dapat 

memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan 

usaha yang terjadi. Apabila konsumen memberikan tanggapan secara positif 

atas produk yang ditawarkan maka produk dapat diterima atau sesuai dengan 

harapan konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan perusahaan 

dalam menghadapi persaingan yang terjadi, upaya ini dapat dilakukan melalui 

analisis terhadap perilaku konsumen. Salah satu bentuk analisis terhadap 

perilaku konsumen yaitu denganai analisis faktor pribadi. 

Faktor pribadi merupakan faktor internal konsumen yang memberikan 

dukungan terhadap keputusan yang akan dilakukan. Salah satu faktor tersebut 

adalah mengenai gaya hidup, faktor tersebut memberikan dukungan dalam 

upaya untuk memberikan dukungan untuk melakukan pembelian. Selain itu 

gaya hidup juga akan mempengaruhi sesorang untuk menentukan pilihan-

pilihan konsumsinya. 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 dapat memberikan gambaran mengenai 

nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.  
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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.Kondisi ini 

menjadikan perusahaan harus benar-benar mengikuti perubahan gaya hidup 

yang terjadi sehingga mampu bertahan dari kondisi persaingan yang semakin 

ketat. Analisis terhadap gaya hidup konsumen dapat memberikan suatu 

gambaran mengenai sejauh mana produk atau jasa yang ditawarkan dapat 

diterima oleh konsumen.  Kemampuan perusahaan untuk memahami gaya 

hidup konsumen akan memberikan dukungan dalam upaya menentukan produk 

yang akan ditawarkan kepada konsumen dan sesuai dengan harapan konsumen. 

Gaya hidup konsumen juga berdampak pada perubahan atau perkembangan 

industri telekomunikasi. 

Perkembangan industri telekomunikasi Indonesia saat ini menjadi 

segmen industri yang tumbuh besar dan berkembang pesat.Sektor 

telekomunikasi telah ikut andil dalam memberikan kontribusi pada pendapatan 

ekonomi negara. Sarana komunikasi yang semula hanya berupa telepon rumah 

(fix line) telah bergeser menjadi telepon seluler (mobile phone) atau biasa 

disebut telepon genggam  (handphone). Sesuai dengan namanya handphone 

adalah alat komunikasi yang bentuknya tidak lebih besar dari telapak tangan 

dan dapat dibawa kemana saja, dan kini telah menjadi suatu kebutuhan primer 

bagi masyarakat.Fungsinya sebagai alat komunikasi jarak jauh, benar-benar 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk melakukan berbagai 

macam transaksi tanpa dipengaruhi oleh waktu dan tempat. 
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Perkembangan jumlah penduduk selalu menjadi peluang perusahaan 

untuk mengembangkan usahanya, demikian pula halnya untuk perusahaan 

yang bergerak dalam bidang teknologi komunikasi. Perusahaan banyak 

membidik kelompok masyarakat remaja, dimana kelompok tersebut memiliki 

aktivitas yang tinggi sehingga keberadaan telepon genggam (handphone) 

menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Dimanapun dan kapanpun 

mereka membutuhkan informasi, mereka hanya tinggal saling menghubungi 

melalui ponsel. 

Pada awal kemunculannya ponsel menjadi  suatu barang mewah, yang 

hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu karena harga  per-unitnya mahal 

sehingga ponsel dulu hanya digunakan oleh orang dewasa yang telah bekerja 

(25 tahun keatas). Tapi saat ini dengan berkembangnya industri  ponsel di 

Indonesia, makin banyak ponsel dengan harga murah yang dipasarkan sehingga 

pengguna ponsel merambah ke usia remaja (13-15 tahun). Teknologi dalam 

telepon seluler atau yang dikenal smartphone merupakan salah satu daya tarik 

konsumen untuk  melakukan pembelian. Desain atau model yang unik serta 

teknologi yang digunakan seperti kamera, akses internet merupakan daya tarik 

untuk mempengaruhi perilaku konsumen. 

Berdasarkan data yang di rilis oleh W&S GROUP INDONESIA, 

dengan melalukan survey online terhadap 1.115 responden di kota malang , 

dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan 7 Merek Smartphone Penjualan Terbaik 

Tahun 2015 

Merek Prosentase Penjualan 

Samsung 26,2% 

Asus 18,4% 

Oppo 16,9% 

Lenovo  15,7% 

Sony  12,8% 

Iphone 5,5% 

Blackberry 4,5% 

Sumber: id.techinasia.com  

Tabel 1.1 menunjukkan prosentase penjualan 1.1.hasilnya samsung 

merupakan merek terpopular dan paling banyak penggunanya selain harga 

yang terbilang terjangkau namun memimiliki kwalitas yang bagus, 

selanjutnya disusul oleh asus karena asus memiliki harga yang relatif lebih 

murah dan kwalitasnya lumayan bagus dan disusul oleh beberapa merek 

smartphone ternama lainnya, dalam penelitian ini W&S  menemukan bahwa 

pengguna smartphone di kota malang merupakan tipe pengguna yang 

konsumtif dan gemar berganti-ganti smartphone sebanyak 59,9%. demikian 

kondisi ini menjadikan persaingan pasar smartphone semakin ketat. Kondisi 

ini terjadi karena jika awalnya pengguna smartphone ini adalah para pejabat 

atau karyawan swata, wanita karir juga eksekutif muda, terutama khususnya 

kaum dewasa,  lalu beralih ke remaja hingga anak-anak bahkan anak usia 

dini. Biasanya kaum dewasa menggunakan smartphone bertujuan untuk 

menambah relasi bisnis, menjalin kontak dengan relasi, keluarga, tutor, 

murid, pasangan dan sebagainya.  
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Kondisi persaingan smartphone Android di Kota Malang ditahun 

2015 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 2014. Masing-masing 

produk smartphone siap memasarkan produknya dengan spesifikasi terbaik 

untuk menjatuhkan lawan-lawannya.Samsung menghadirkan Smartphone 

Android terbaik di tahun kemarin, mereka merilis Samsung Galaxy S6 dan 

Galaxy S6 Edge yang membewa spesifikasi canggih. Selain itu merek Asus, 

oppo, lenovo, Sony, dan iPhone juga menjadi ancaman bagi merek tersebut 

(http://malangcorner.com). Selain itu pengguna smartphone Android adalah 

kelompok  remaja yang rata-rata berusia 13- 15 tahun. 

Kelompok remaja dengan menggunakan smartphone lebih bertujuan 

menambah teman baru atau bergabung dengan kumpulan group yang ada di 

sosial media. Kenyatan ini menjadikan keberadaan  smartphone bukan lagi 

menjadi produk yang mahal atau mewah melainkan menjadi suatu kebutuhan 

bagi masyarakat dan lebih jauh lagi keberadaan smartphone telah menjadi 

bagian dari gaya hidup seseorang.Gaya hidup dalam penggunaan smartphone 

menjadikan keberadaan produk tersebut menjadi hal penting atau 

utama.Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik diteliti mengenai gaya 

hidup konsumen maka mengambil judul “Gaya Hidup Remaja Pengguna 

Smartphone di Kota Malang” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah adalah:  

Bagaimana gaya hidup remaja pengguna Smartphone di Kota Malang? 

http://malangcorner.com/
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan dapat terarah maka penelitian 

ini hanya dibatasi pada kelompok remaja pengguna  Smartphone dari usia 13 

sampai 15 tahun di Kota Malang. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis gaya hidup remaja pengguna 

Smartphone di Kota Malang. 

2. Kegunaan Peneliti 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan perusahaan dalam mengembangkan produk Smartphone 

yang dihasilkan dan disesuaikan dengan gaya hidup konsumen. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya 

dalam bidang pemasaran dalam hal ini adalah analisis kebutuhan dan 

gaya hidup konsumen. 




