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1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini semakin maju. Inovasi 

dianggap sebagai suatu jawaban untuk menjaga bisnis tetap berjalan dan 

maju (Kearley, 2011). Solusi dan inovasi terus menerus dikembangkan 

dan tanpa terasa saat ini kita pun dapat turut merasakan hasil dari 

pengembangan teknologi tersebut. Saat ini hampir semua perusahaan 

menerapkan inovasi, salah satu contoh perkembangan dan inovasi adalah 

smartphone. 

Smartphone menurut sebuah organisasi T38 dan DuPont Global 

adalah mobile device atau peranti mobile (bergerak). Peranti mobile ini 

sering disebut sebagai telepon genggam atau komputer genggam. Peranti 

mobile ini terdiri dari 2 bagian, yaitu touch screen display dan non-touch 

screen display. Non-touch scren display ini dimaksudkan adalah layar 

display sebagai media pengeluaran dan keyboard sebagai masukan. 

Sedangkan untuk yang touch screen dimaksudkan layar display berfungsi 

sebagai 2, yakni sebagai output dan input (Zaki, 1999). Selain itu menurut 

Zaki (1999) secara harafiah smartphone didefinisikan sebagai telepon 

seluler yang memiliki kemampuan seperti komputer walaupun terbatas. 

Ditinjau dari pendapat ahli lain smartphone ini didefinisikan sebagai 

peralatan teknologi baru yang menyerupai Personal Digital Assistant 
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(PDA) dan memiliki berbagai fitur yang khusus dirancang guna 

kemudahan internet (Phillipi dan Wyatt, 2011) 

Berdasarkan survey yang dilakukan di USA negara produsen 

teknologi terbesar, sebagian besar brand smartphone yang digunakan 

berasal dari besutan perusahaan Apple dan Blackberry (BB). Survey ini 

juga mempertegas dengan hasil yang mengatakan bahwa vendor terbesar 

smartphone US adalah Apple dan BB (Himmelsbach, 2011). Selain itu 

survey lain yang serupa mengatakan bahwa jumlah pengguna smartphone 

di US telah mengalami peningkatkan yang cepat, dikatakan bahwa pada 

akhir tahun 2011 setengah dari populasi US telah menggunakan 

smartphone (Cummiskey, 2011). Hal ini membuktikan bahwa dari negara 

yang paling maju sekalipun tetap menggunakan kedua merk smartphone 

ini, tentunya ini akan membawa dampak bagi negara-negara lainnya untuk 

menggunakan kedua merk tersebut selama beberapa tahun ke depan. 

Pada saat ini jika kita menilik negara Indonesia yang sedang 

berkembang, pertumbuhan pengguna smartphone di Indonesia juga 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dinyatakan oleh Djatmiko 

Wardoyo (dalam Prihadi, 2013, Detik.com) di tahun 2008 jumlah 

pengguna smartphone di Indonesia hanya 2% kemudian pada tahun 2009 

meningkat 2 kali lipat menjadi 5%, setelah itu tepatnya pada tahun 2010 

meningkat 2 kali lipat lagi menjadi 13%. Tahun 2011 pengguna 

smartphone mencapai titik 17%, dan tahun 2012 ini jumlahnya mencapai 

28%. Data ini menunjukkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia 

terus meningkat dari tahun ke tahun.  
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Dari data yang dilansir oleh SWA mengatakan pertumbuhan 

pemakai smartphone di Indonesia diprediksi meningkat dari 6% di 2011 

menjadi 22% di tahun 2012, naik hampir 4 kali lipat. Menurut data, 

sebagian besar masyrakat Indonesia menggunakan smartphone untuk 

mengirim pesan teks (92%), telepon (71%), dan kegiatan sosial (57%) 

(Panji, 2012). Selain itu, Jakarta merupakan kota terbesar ke 2 di dunia 

sebagai pengguna jejaring sosial Facebook (Intana dalam Swa, 2012). 

Selain itu menurut data Frost & Sullivan salah satu lembaga yang 

melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi perusahaan 

menyatakan penjualan smartphone di Indonesia pada tahun 2009 telah 

terjual sebanyak 1,2 juta dan diprediksi pada tahun 2015 total penjualan 

smartphone di Indonesia akan tembus ke angka 18,7 juta (Nugraha, 2011) 

Jenis smartphone yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah 

BB. Berdasarkan penelitian Ericsson ConsumerLab (Dalam Panji, 2012) 

yang dirilis agustus 2012, mencatatkan bahwa negara Indonesia sebagai 

negara dengan pengguna BB terbanyak di kawasan Asia Pasifik. Selain itu 

BB merupakan salah satu perangkat smartphone yang menduduki sebagai 

market – leader sebagai penjual smartphone di Indonesia (Nugraha, 2011).  

Menurut Hasnul Suhaimi (dalam Yoga, 2013) sebagai presiden 

direktur XL Axiata mengatakan pangsa pasar BB di tahun 2013 menurun 

hingga 30 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketatnya 

persaingan harga dengan smartphone android dan hadirnya layanan BBM 

(Blackberry Messenger) pada perangkat Apple dan Android. Meskipun 

demikian masih banyak pengguna BB yang masih setia, berikut adalah 
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wawancara dengan Dewa (nama samaran, 21 tahun) salah seorang 

mahasiswa  Universitas X yang masih menggunakan BB meskipun 

layanan BBM sudah aktif di perangkat lainnya. 

Ya aku makai BB masihan, soalnya kalau makai BB di Sony Ericson 
ku selalu boros batrainya, jadi ya aku pindahin ke BB lagi 

 
Selain itu terdapat juga hasil wawancara serupa, Berikut ini 

merupakan wawancara dengan Ana (nama samaran, 21 tahun) BB lainnya 

Tetep pakai BB karena khusus untuk jualan online, karena kalau 
dipasang di Apple atau Android batrainya cepat habis dan ada batasan 
untuk pasang foto barang dagangan bahkan aku niatnya nambah BB 
satu lagi untuk menampung data-data jualanku 
 

Selain itu pernyataan dari wawancara diatas diperkuat berdasarkan 

berita yang dilansir oleh Ikhsan Nathabradja (2013) bahwa ada 5 resiko 

memiliki aplikasi BBM di produk iPhone dan Android seperti baterai 

semakin boros, kuota internet semakin boros, broadcast message 

blackberry yang akan mengakibatkan baterai boros, gangguan jaringan 

yang sering terjadi, dan pesan yang tertunda atau yang biasa disebut 

sebagai pending message. 

Dengan demikian, dapat diketahui meskipun tingkat penjualan BB di 

tahun 2013 agak menurun, namun tetap banyak masyarakat atau kalangan 

tertentu yang masih setia menggunakan perangkat BB. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa alasan tertentu seperti tetap menggunakan BB karena alasan 

bisnis ataupun hemat batrai. 

Dengan fitur khasnya yaitu Blackberry messenger yang 

memudahkan kita untuk berbagi pesan singkat, video dan tentunya dengan 

harga yang relatif terjangkau. Menurut Juju dan Sulianta (2010) alasan 
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seseorang membeli dan menggunakan BB ada beberapa yaitu karena gaya 

hidup, layanan internet, push mail, dan blackberry messenger. Menurut 

Prayogi (2013) salah satu alasan mengapa orang Indonesia masih setia 

menggunakan BB, karena BB memiliki fitur BB grup dimana aplikasi 

tersebut memudahkan kita untuk saling berkomunikasi dengan banyak 

orang dalam satu waktu. BB menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena 

menyediakan paket konektivitas dengan harga yang terjangkau (Prayogi, 

2013). 

Untuk mengetahui BB digemari oleh remaja maka peneliti 

melakukan survei singkat pada beberapa pengguna BB di kalangan 

universitas X. Sebagian besar mahasiswa universitas X yang 

menggunakan BB mengatakan mereka menggemari BB karena dapat 

digunakan sebagai media marketing dan promosi yang murah melalui 

blackberry broadcast message selain itu BB bagi kalangan remaja dapat 

juga digunakan untuk ajang bersosialiasi dan menyebarkan informasi 

secara cepat. Banyaknya pengguna BB di Indonesia merupakan hasil dari 

adanya peningkatan keterlibatan keputusan membeli BB. Seperti yang 

dikatakan oleh Kotler dan Keller (2009) proses keputusan membeli adalah 

sebuah tahapan dimana melibatkan pengenalan masalah terhadap 

konsumen, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif hingga akhirnya 

sampai pada keputusan pembelian. 

Sebelum terjadinya keterlibatan keputusan pembelian seseorang 

akan termotivasi oleh lingkungan budaya seseorang, bagaimana cara 

seseorang memproses informasi, dan keputusan apa yang dibentuk (Hoyer 
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& Macninnis, 2010). Usia, jenis kelamin, kelas sosial, etnis, keluarga, 

teman dan faktor lain yang mempengaruhi gaya hidup dan, penyebab 

keputusan yang konsumen buat (Hoyer & Macinnis, 2010). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa keterlibatan keputusan pembelian seseorang 

merupakan representatif dari gaya hidup seseorang. Gaya hidup adalah 

bagaimana cara seseorang menggunakan waktu, tenaga dan uang mereka 

(Mardani, 2011). Gaya hidup itu sendiri terdapat 8 tipe antara lain 

Innovators, thinkers, achievers, experiencers, believers, strivers, makers 

dan survivors.  

Dibalik semua ini fenomena meningkatnya keputusan membeli BB 

ini adalah cermin dari gaya hidup yang dianut seseorang. Gaya hidup 

adalah bagaimana cara seseorang mengunakan waktu, tenaga dan uang 

mereka (Mardani, 2011). Selain itu gaya hidup merupakan suatu sistem 

psikografis yang menghubungkan pola demografis dan minat pembelian 

degan sikap psikologis seseorang (Kotler & Armstrong, 2001). Dengan 

kata lain gaya hidup merupakan gambaran bagaimana cara seseorang 

menggunakan apa yang dimiliki untuk mendapatkan seseuatu.  

Menurut SRI BI Gaya hidup terbagi dalam 2 tingkatan, yaitu high 

resources dan low resources. Di bagian high resources terdapat  4 tipe, 

yaitu thinkers, achievers, experiencers, innovators. Yang tergolong di 

bagian low resources adalah tipe believers, strivers, dan makers, dan 

survivors. Dari ke delapan tipe ini mereka memiliki motivasi utama yang 

berbeda, yaitu motivasi ideals, motivasi achievements dan motivasi self-

expression yang dibagi . Di bagian motivasi ideals terdapat 2 gaya hidup 
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yaitu thinkers dan believers. Di bagian motivasi utama achievement 

terdapat 2 golongan yaitu achievers dan strivers. Di bagian motivasi utama 

Self-Expression terdapat 2 golongan yaitu experiencers dan makers. Gaya 

hidup thinkers sangat dekat kaitannya dengan keterlibatan membeli bertipe 

prudence karena dengan memiliki motivasi utama ideal atau sesuai dengan 

apa yang dicita-citakan. 

Melalui studi deskripsi gaya hidup (VALS) dan keterlibatan 

keputusan pembelian BB, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang 

gaya hidup dan keterlibatan keputusan membeli BB di kalangan 

Universitas X. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini 

adalah sebagai berikut : 

Bagaimana gambaran gaya hidup mahasiswa dengan keterlibatan 

keputusan pembelian BB di Universitas X ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Mengetahui gaya hidup mahasiswa dengan keterlibatan keputusan 

pembelian BB di Universitas X. 

 

 

 



	   8	  

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari diadakan penelitian ini ada 2, antara lain : 

1. Manfaat teoretis 

a. Memberi tambahan pengetahuan terhadap perkembangan 

ilmu psikologi khususnya pada psikologi bisnis yang 

mengacu pada perilaku konsumen / consumer behavior. 

b. Secara teoretis pengetahuan terhadapan psikologi perilaku 

konsumen / consumer behavior dapat digunakan untuk 

membantu para entrepreneur untuk memahami bagaimana 

cara konsumen dalam mengambil keputusan dalam 

membeli suatu barang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi entrepreneur, penelitian ini berguna untuk menjadi 

acuan menemukan segmentasi pasar dalam melakukan 

penjualan BB secara tepat khususnya pada mahasiswa di 

Universitas X. 

b. Bagi marketers, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk mempersiapkan strategi marketing 

yang cocok berdasarkan gaya hidup yang paling banyak 

dianut mahasiswa di Universitas X 

	  


