
I. Pendahuluan

I.1 Latar belakang

Perkembangan dunia telekomunikasi dari waktu ke waktu memberikan

kemudahan dari para konsumen, terlebih dengan kehadiran produk telepon seluler

yang dapat menyatukan berbagai orang dengan satu komunikasi yang mudah dan

cukup sederhana. Menjadi sarana penghubung dimanapun berada, itulah yang

menjadi prinsip para produsen telepon seluler sehingga mendapat apresiasi dari

banyak konsumen di dunia.

Besarnya antusias masyarakat terhadap alat komunikasi dan juga bisa dibilang alat

hiburan yang cukup ringan ini membuat terus menerusnya terjadi penambahan

fitur-fitur demi mendapatkan pangsa pasar ponsel itu sendiri. Penggunaan

teknologi internet pun mulai merambah pasar ponsel itu sendiri. Hingga

dinamakan mobile-internet atau intenet yang dapat diakses cukup melalui ponsel

atau telepon genggam yang dimiliki sehingga tidak perlu lagi repot untuk

mengakses internet dengan media komputer. Setiap ponsel dengan fitur ini pun

cukup dapat menarik hati para konsumen. Perilaku manusia yang tidak pernah

puas dari satu era ke era lainnya, satu masa ke masa lainnya menyebabkan para

produsen sibuk memikirkan teknologi baru apa yang akan ditanamkan pada

produk ponselnya , hingga timbul ide untuk membuat telepon genggam yang
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fungsinya bukan hanya sekedar menerima telepon dengan panggilan suara saja,

namun juga dengan panggilan video atau yang biasa disebut dengan video call.

Telepon genggam yang sedang beredar dengan fitur yang lengkap saat ini, yaitu

BlackBerry. BlackBerry selaku produsen ponsel asal Kanada mulai mencoba

untuk memasuki pasar ponsel dengan menghadirkan fitur multimedia yang

berintegrasi dengan fitur unggulan seperti email dan fitur-fitur canggih lainnya.

Lalu tanpa dirasa semakin hari demam kebutuhan BlackBerry pun makin

meningkat. Sehingga fenomena BlackBerry sudah dapat dikategorikan sebagai

kejadian 'luar biasa'. Meluasnya penggunaan internet di masyarakat menjadi

pemicu meluasnya pengunaan Blackberry. Fitur unggulannya adalah layanan push

e-mail, yang membuat penggunanya tak harus membuka komputer atau mampir

ke warnet hanya untuk mengecek email yan masuk. Push e-mail adalah alasan

utama mengapa banyak pengguna ingin mengggunakan Blackberry, karena

dengan keberadaan fitur push e-mail setiap email yang masuk ke account akan

diteruskan ke handset sehingga bisa dibaca dan dibalas langsung seperti layanan

pesan singkat atau short message service.

Blackberry secara fungsi dan fitur  sesungguhnya tidak lebih canggih dibanding

dengan alat komunikasi merk lain. Kecuali, fasilitas chatting gratis sesama user,

bahkan dengan tampilan menu yang standar dibandingkan dengan produk

pesaingnya dan kondisi baterai yang lemah dirasa akan kalah dalam pasar

persaingan ponsel. Lantas apa yang membuat ponsel rilisan Research In Motion

ini begitu menggemparkan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.
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Jawabannya bisa sangat bervariasi tergantung dari masing-masing individunya.

Namun secara umum, faktor lifestyle mendominasi pertimbangan saat seseorang

hendak membeli BlackBerry. Kemudahan akses ke dunia maya juga termasuk ke

dalam faktor yang menentukan. Kemanapun anda pergi, khususnya di berbagai

tempat di Jakarta, tentunya akan melihat hampir setiap orang menggenggam

BlackBerry, di kantor-kantor, di salon, di mall bahkan sampai ke sekolah dasar

dasar. Jika disadari, kehadiran BlackBerry saat ini telah menjadi kecendrungan

dan berangsur-angsur bergeser menjadi kebutuhan komunikasi di abad ini.

Apapun latarnya, komunitas pengguna BlackBerry disinyalir akan terus

menggerogoti ceruk pasar smartphone di tanah air.

Menurut penelitian dari Hermawan Kertajaya dalam bukunya Markplus on

Strategy pada tahun 2009, di dunia saat ini telah terdapat 20 juta pemakai

BlackBerry hingga pertengahan tahun 2009. Angka itu masih jauh dari jumlah

pemakai Nokia yang menguasai 30% market share ponsel dunia. Saat ini

diprediksi lebih dari satu miliar unit ponsel yang beredar secara global. Di

Indonesia sendiri pertumbuhan akan layanan BlackBerry di Indonesia terus

meningkat signifikan akhir-akhir ini. Informasi dari Research in Motion (RIM)

selaku penyedia teknologi BlackBerry menyatakan bahwa pertumbuhan

penggunaan layanan tersebut di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara

negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik. Lagi menurut penelitian dari

MarkPlus pada pertengahan tahun 2009 dalam setahun belakangan diketahui

sekitar 500.000 unit telah beredar di pasaran dengan laju pertambahan 3.000

pemakai baru per hari di Indonesia. Jumlah tersebut sangat mencengangkan
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mengingat harga perangkat ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan perangkat

seluler lainnya., seperti terlihat apda gambar 1 terlihat produk Blackberry berada

di posisi sepuluh besar yang berarti kehadiran ponsel merek ini mampu bersaing

dengan merek lainnya.

Gambar 1. Sepuluh Teratas Pangsa Pasar Produsen Telepon Seluler

(sumber : www.idc.com)

Banyaknya penggunaan layanan BlackBerry tentunya juga tidak terlepas dari

berbagai upaya yang dilakukan oleh tiga operator tersebut. Tidak hanya dari sisi

fungsionalnya saja, tetapi juga upaya dari operator yang menjadikan penggunaan

BlackBerry sebagai bagian dari gaya hidup. Hal ini sudah terbukti nyata.

Pemakaian BlackBerry sudah tidak mengenal batas usia, pekerjaan,  ataupun

atribut-atribut status sosial lainnya. Apalagi sejak operator mampu menyediakan

inovasi layanan BlackBerry dengan basis tarif yang kian terjangkau.
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Penggunaan dan kegiatan pengonsumsian produk Blackberry yang semakin

meningkat dari waktu ke waktu sangat memberikan keuntungan kepada

perusahaan, dan pada dasarnya yang dilakukan oleh perusahaan Research In

Motion ini adalah kegiatan pokok yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam

usaha mencari keuntungan demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan, yaitu pemasaran. Jika aktivitas pemasaran ini dapat dilaksanakan

dengan baik oleh perusahaan, maka tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai.

Definisi Pemasaran yang diberikan oleh Kotler (2000:8)

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya
individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan
inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan
produksian yang bernilai dengan pihak lain.

Keberhasilan kegiatan pemasaran suatu perusahaan sangat ditentukan oleh

kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan

konsumen serta peran serta seluruh karyawan perusahaan.

Pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan konsumen dapat dilakukan dengan

mengetahui faktor-faktor perilaku konsumen yaitu :

1. Faktor Ekstern terdiri dari : budaya, kelas sosial, kelompok referensi,

dan keluarga.

2. Faktor intern terdiri dari : motivasi, persepsi, pembelajaran, konsep diri

dan sikap.

Selain itu dalam kegiatan pemasaran dipengaruhi juga oleh faktor perilaku

konsumen.
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Fenomena di atas pernah dilakukan penelitian Taufik Dian Permana pada tahun

2007 tentang adanya pengaruh Faktor Budaya dan Kelas sosial terhadap

keputusan membeli telepon seluler merek Nokia pada mahasiswa Universitas

Negri Malang. Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda diperoleh

temuan secara parsial terdapat pengaruh positif antara variabel budaya sebesar

28,8% dan kelas sosial sebesar 29,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain

diluar penelitian.

Didik Sofian H pada tahun 2006 menganalisis tentang pengaruh kelompok acuan

dan kelas sosial terhadap keputusan pembelian ponsel di kecamatan Banyumanik,

Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok acuan dan kelas sosial

baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Kelompok acuan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap keputusan

pembelian ponsel yaitu sebesar 41,6% sedangkan pengaruh pengaruh kelas sosial

terhadap keputusan pembelian ponsel sebesar 42,5%, sisanya ditentukan oleh

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut

kemungkinan berasal dari kepribadian, motivasi, pekerjaan, usia, gaya hidup,

persepsi, sikap, dan kepercayaan konsumen.

Penelitian lain yang dilakukan Imam Mahmudi pada tahun 2002 disebutkan

bahwa kebutuhan ponsel pada anak muda sudah mengarah pada gaya hidup yang

selanjutnya akan menentukan pilihan-pilihan konsumsinya yang kemudian akan

menjadikan seseorang berubah menjadi konsumtif, karena pada dasarnya gaya

hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Kini

ponsel telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari bagi sebagian anak muda
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dan remaja sesuai dengan alat uji yang digunakan, maka dapat diketahui faktor

gaya hidup yang meliputi variabel aktivitas, minat dan pendapat berpengaruh

terhadap keputusan pembelian ponsel dengan persentase sebesar 78,7%, dengan

demikian hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

Penelitian lain juga dilakukan Muhammad Gigih pada tahun 2009 dilakukan

penelitian mengenai tentang pengaruh faktor pembelajaran terhadap keputusan

pembelian telepon genggam, dan berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa unsur

variabel pembelajaran berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan

persentase sebanyak 41,1 % sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak

dibahas dalam penelitian ini.

Implikasi dari ketiga penelitian di atas yaitu bahwa:

1. Adanya pengaruh faktor budaya dan kelas sosial terhadap putusan pembelian

ponsel dengan persentase sebesar 28,8% dan 29,5%.

2. Selain itu ditemukan juga penelitian tentang adanya pengaruh kelompok acuan

dan kelas sosial terhadap keputusan pembelian telepon seluler dengan

persentase masing-masing sebesar 41,6% dan 42,5%.

3. Disisi lain faktor gaya hidup cukup mempengaruhi konsumen akan pembelian

sebuah ponsel dengan persentase sebesar 78,7%.

4. Ditemukan juga penelitian tentang adanya pengaruh faktor pembelajaran

terhadap keputusan pembelian telepon genggam, sehingga jika keadaan

tingkat persentase antara faktor kelas sosial, faktor gaya hidup dan

pembelajaran seperti itu maka dapat dikatakan pengaruh gaya hidup lebih

besar dibandingkan dengan faktor kelas sosial terhadap putusan pembelian
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sebuah telepon seluler. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul ” Pengaruh Faktor Kelas Sosial, Gaya Hidup dan Pembelajaran

terhadap Keputusan Pembelian Telepon Seluler Merek Blackberry”

I. 2 Permasalahan

Penggunaan jenis ponsel yang semakin lama semakin terasa pesat teknologinya

terasa mengatur perilaku konsumen terhadap pembelian akan produk tersebut.

Terlebih juga dengan kehadiran produk telekomunikasi selular asal Kanada yaitu

Research in Motion ( RIM ) yang mengeluarkan produk mutakhirnya yaitu

BlackBerry. Produsen pesaingnya seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Motorola

juga seakan ikut dalam kompetisi pasar produk Smartphone dengan memproduksi

produk yang mengungguli dan bahkan beberapa produk pesaing mulai mencoba

meniru produk Blackberry dengan mengeluarkan ponsel dengan keypad Qwerty.

Produsen ponsel lainnya sebenarnya tidak perlu khawatir akan berkurangnya

konsumen, karena sudah ada pangsa pasar tersendiri.

Perkembangan Blackberry yang terasa amat pesat terutama di negara-negara Asia

bahkan Indonesia di klaim sebagai negara dengan pengguna Blackberry terbanyak

di kawasan Asia-pasifik (sumber: detik.com) Pengguna produk ini beragam mulai

dari kaum muda hingga orang-orang pekerja kantoran. Namun tak dirasa fitur-

fitur yang ditawarkan Blackberry terkesan merujuk pada segmen pasar kaum

muda, terbukti dengan fitur social networking yang sekarang ini lagi menaik

tajam. Ini di luar dari fungsi asli Blackberry yaitu push email dan apikasi
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kantoran. Kaum muda serasa diberi produk yang sangat menjawab kebutuhan

social networking seperti Facebook, Myspace, Twitter dan YahooMessenger.

Kebutuhan ponsel pada anak muda sudah mengarah pada gaya hidup yang

selanjutnya akan menentukan pilihan-pilihan konsumsinya yang kemudian akan

menjadikan seseorang berubah menjadi konsumtif, karena pada dasarnya gaya

hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Kini

ponsel telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari bagi sebagian kalangan

terutama kalangan mahasiswa, sedangkan bagi pekerja kantoran atau orang

dewasa lainnya, penggunaan handset Blackberry dapat dirasa mampu

meningkatkan starata sosial atau kelas sosial dalam lingkungan mereka, dan juga

adanya respon atau pengaruh lingkungan sekitar atau pembelajaran konsumen

juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Blackberry . Faktor

gaya hidup mahasiswa dan kelas sosial dalam masyarakat serta faktor

pembelajaran konsumen akan pemilihan dan penggunaan ponsel merek

BlackBerry seakan mengalami perubahan sehingga dilakukan penelitian yang

memfokuskan pada ”Apakah Faktor Kelas Sosial, Gaya Hidup dan Pembelajaran

Berpengaruh Terhadap Keputusan Konsumen membeli Telepon Seluler Merek

Blackberry".

I.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor kelas sosial, gaya

hidup dan pembelajaran terhadap keputusan pembelian produk BlackBerry.
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1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi atau bahan masukan yang berguna bagi perusahaan

Research in Motion dalam merumuskan strategi pemasaran yang tepat.

2.   Mmberikan tambahan informasi kepada konsumen dalam pengambilan

keputusan pembelian ponsel Blackberry.

3. Sebagai bahan referensi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

I.5 Kerangka pemikiran

Tujuan didirikan suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus menjurus pada satu arah

yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan. Agar tujuan ini dapat dicapai, maka

perusahaan harus mampu melakukan kegiatan pemasaran yang baik dan

berkesinambungan.

Beberapa diantaranya adalah konsep yang berorientasi penjualan, produk, dan

konsumen. Manajer dalam perusahaan yang berorientasi penjualan mengira bahwa

konsumen tidak akan membeli produk atau jasa perusahaan kecuali bila ada

promosi yang gencar atau usaha untuk menjual produk atau jasa yang dihasilkan

perusahaan. Orientasi pada produk digunakan para manajer yang mengira bahwa

konsumen akan membeli produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan bilamana

perusahaan tersebut menyediakan produk yang menawarkan mutu dan kinerja

yang terbaik. Sedangkan orientasi konsumen dianut oleh para manajer yang

berada dalam sebuah perusahaan dimana perusahaa tersebut berusaha
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menghasilkan apa yang diinginkan oleh konsumen penggguna barang dan jasa

tersebut.

Orientasi konsumen erat kaitannya dengan pemahaman tentang perilaku

konsumen. Para manajer harus mampu mengantisipasi segala bentuk perubahan

yang terjadi pada konsumennya, jika keinginan konsumen dapat dipenuhi oleh

perusahaan, maka perusahaan tersebut juga akan untung.

Menurut Engel (1994:48). Perilaku Konsumen, berfokus pada faktor-faktor yang

mendasari proses keputusan pembelian. Faktor-faktor tersebut adalah: (1)

Pengaruh lingkungan dan (2) Perbedaan individual.

Berikut adalah definisi dari variabel yang mempengaruhi perilaku

pembelian konsumen diatas:

Faktor internalnya, meliputi :

a. Motivasi

Motif adalah keadaan dalam pribadi sesorang yang mendorong keinginan individu

untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai sesuatu tujuan. Swastha dan

Handoko T.Hani, (2000:77)

Motif  yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku yang

diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Tiap kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang itu didorong oleh semua kekuatan dari dalam diri orang

tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut motif.

b. Sikap

Menurut Swastha dan Handoko T.hani (2000:94)

Sikap adalah suatu kecendrungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap
produk dalam masalah-masalah yang baik maupun yang kurang baik
secara konsekuen.
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Sikap ini dilakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan

proses belajar baik dari pengalaman atau dari yang lain, sikap konsumen bisa

sikap positif atau sikap negatif terhadap produk-produk tertentu, dengan

mempelajari keadaan jiwa dan keadaan pikir dari sikap seseorang diharapkan

dapat menentukan perilaku seseorang.

c. Pembelajaran

Belajar adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil akibat dari

adanya pengalaman. Swastha dan Handoko T.Hani (2000:86)

Pengalaman belajar akan mempengaruhi tindakan dan proses pembelian, oleh

karena itu perusahaan perlu memberikan kesan baik dan kepuasan terhadap

konsumen.

d. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seorang individu memilih,

mengorganisasi, dan mengintepretasikan, masukan-masukan informasi untuk

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Kotler dan Armstrong (2001:26)

e. Konsep diri

Konsep diri merupakan individu yang diterima oleh individu itu sendiri dalam

kerangka kehidupannya dalam suatu masyarakat yang menentukan.

Faktor Eksternal, meliputi:

a. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas pada keinginan

dan perilaku konsumen. Faktor budaya meliputi:
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a. Budaya

Menurut Peter dan Olson (2000: 30),

Budaya adalah makna yang dimiliki bersama oleh (sebagian besar)
masyarakat dalam suatu kelompok sosial.

b.   Subkebudayaan

Menurut Kotler dan Armstrong ( 2001 : 198 )

Subkebudayaan adalah sekelompok orang dengan sistem nilai
bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama.

c.  Kelas sosial

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard, (1995: 681)

Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan
permanen didalam suatu masyarakat dimana keluarga-keluarga
dan individu dibagi menurut persamaan nilai-nilai, gaya hidup,
minat dan perilaku.

b).  Faktor Sosial, meliputi:

a.  Kelompok acuan

Menurut Kotler (2000:187).

Kelompok acuan adalah semua kelompok yang mempunyai
pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau
perilaku seseorang.

b. Keluarga

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (1995: 194).

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih
orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau
adopsi dan tinggal bersama.

c.  Peran dan status

Menurut Kotler dan Armstrong (2001: 206)

Peran adalah kegiatan-kegiatan yang diharapkan dilakukan
seseorang menurut orang-orang yang ada disekitar mereka
sedangkan status adalah
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pencerminan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada
seseorang.

c).   Faktor-Faktor Pribadi meliputi :

a.  Usia dan Tahap Daur Hidup

Pembelian  seseorang  terhadap  barang  dan  jasa   akan  berubah-ubah

selama  hidupnya.  Demikian  halnya  dengan  selera  seseorang

berhubungan

dengan usianya.

b.  Pekerjaan

Dengan  adanya  kelompok-kelompok  pekerjaan, perusahaan  dapat

memproduksi  produk  sesuai  dengan  kebutuhan  kelompok  pekerjaan

tertentu.

c.  Keadaan Ekonomi

Keadaan  ekonomi  seseorang  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendapatan

yang dapat berpengaruh terhadap pilihan produk.

d.  Gaya Hidup

Gaya  hidup  seseorang  adalah  pola  hidup  seseorang  yang  turut

menentukan perilaku pembelian.

d).  Kelas sosial

Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa struktur kelas sosial. Kelas sosial

akan mempengaruhi jenis produk dan merek yang dikonsumsi oleh konsumen.

Konsumen juga mempunyai persepsi mengenai kaitan antara satu jenis produk

atau sebuah merek dengan kelas sosial konsumen.

Berikut adalah beberapa definisi kelas sosial :

a.  Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan permanen

didalam suatu masyarakat dimana keluarga-keluarga dan individu dibagi

menurut persamaan nilai-nilai, gaya hidup, minat dan perilaku.
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Pengelompokkan individu ini mengacu pada persamaan perilaku mereka

berdasarkan posisi ekonomi mereka didalam pasar (Engel, Blackwell, dan

Miniard, 1995: 681).

b.  Menurut Peter dan Olson (2000: 92), kelas sosial adalah sebuah hirarki

Status nasional dimana kelompok dan individu dibedakan dalam hal

gengsi dan nilai diri.

c.  Menurut Kotler (2000: 186), kelas sosial adalah pembagian masyarakat

yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan

yang anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang serupa.

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelas sosial adalah kelompok

yang relatif homogen dan permanent didalam suatu masyarakat dimana keluarga-

keluarga dan individu dibagi menurut persamaan nilai-nilai, gaya hidup, minat

dan perilaku. Engel, Blackwell, dan Miniard (1995:681) mengemukakan

pengelompokkan individu ini mengacu pada persamaan perilaku berdasarkan

posisi ekonomi setiap individu didalam pasar.

Kelas sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu (Kotler dan Susanto,1999:

226):

1.  Orang-orang dalam masing-masing kelas sosial cenderung untuk berperilaku

yang lebih mirip daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda.

2.  Orang-orang dipandang mempunyai posisi yang lebih tinggi atau rendah

menurut kelas sosialnya.



16

3.  Kelas sosial seseorang ditandakan oleh sejumlah variabel seperti pekerjaan,

penghasilan, kekayaan, pendidikan, dan orientasi nilai, dan bukan oleh salah satu

variabel tunggal tertentu.

4.  Individu-individu dapat bergerak dari satu kelas sosial naik atau turun yang

lain selama hidupnya.

Tipikal konsumen kawasan Asia, Indonesia pada khususnya terbiasa membeli

sesuatu hal yang dapat meningkatkan citra dirinya, ketimbang optimalisasi

dirinya. Hal ini dapat kita lihat dari media-media dalam memasarkan produk,

termasuk telepon genggam dengan sesuatu yang berbau trend dan fashionable

(Selular April 2005,64)

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian, seperti dikutip

diatas, yaitu :

1. Pengaruh lingkungan (eksternal)

Pengaruh lingkungan terdiri atas adanya pengaruh Budaya, kelas sosial,

pengaruh pribadi, dan pengaruh keluarga.

2. Pengaruh individual (internal)

Pengaruh individual terdiri atas pengaruh demografis, psikografis,

motivasi konsumen, pembelajaran, sikap dan kepercayaan konsumen.

Melalui kerangka pemikiran yang diulas secara singkat tadi dapat dilihat salah

satu faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen adalah faktor psikografis

yang terdiri atas kelas sosial dan gaya hidup dan juga faktor eksternal yang salah

satunya yaitu pembelajaran dikarenakan fenomena yang muncul saat ini seperti
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para kaum muda yang sangat membutuhkan suatu produk yang dapat menjawab

kebutuhan social networking seperti Facebook, Myspace, Twitter dan

YahooMessenger. Kebutuhan ponsel pada anak muda sudah mengarah pada gaya

hidup yang selanjutnya akan menentukan pilihan-pilihan konsumsinya yang

kemudian akan menjadikan seseorang berubah menjadi konsumtif, karena pada

dasarnya gaya hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan

uangnya, sedangkan bagi pekerja kantoran atau orang dewasa lainnya,

penggunaan handset Blackberry dapat dirasa mampu meningkatkan starata sosial

atau kelas sosial dalam lingkungan mereka, selain itu pengaruh dari faktor

pembelajaran itu sendiri. Empat komponen yang mempengaruhi faktor

pembelajaran yaitu: dorongan, yang merupakan rangsangan yang kuat dalam diri

sesorang yang memaksanya untuk berbuat; petunjuk, yang merupakan rangsangan

yang lemah yang menentukan dimana dan bagaimana tanggapan subyek

contohnya ajakan dari seorang teman atau keluarga, melihat iklan baik dari media

cetak maupun elektronik atau mendengar tentang penjualan harga khusus;

tanggapan, merupakan reaksi sesorang terhadap suatu kombinasi petunjuk;

penguat terjadi bila perilaku individu terbukti dapat memberikan kepuasan.

Kepuasan yang diperolehnya merupakan penguat bagi individu untuk

mengadakan tanggapan yang berulang.

Fenomena seperti diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh faktor Kelas

sosial yang memiliki 3 indikator yaitu variabel ekonomi, variabel interaksi, dan

politik (Sumarwan 2003 : 220 ) , pengaruh gaya hidup yang memiliki 3 indikator

yaitu variabel aktivitas, variabel minat, dan pendapat ( Engel, Blackward, Miniard

1995: 342) dan pengaruh faktor pembelajaran yang memiliki 4 indikator yaitu
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Variabel dorongan, variabel petunjuk, variabel tanggapan, dan variabel penguat

memiiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, atau dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

I.6 Hipotesis

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan dan kerangka pikir diatas, hipotesis

yang diajukan penulis yaitu ”Faktor kelas sosial , gaya hidup dan pembelajaran

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ponsel merek Blackberry.”

Kelas Sosial :
Variabel Ekonomi
Variabel Interaksi
Variabel Politik

Gaya Hidup :
Variabel Kegiatan

Variabel Minat
Variabel Pendapat

Keputusan
Pembelian

Pembelajaran :
Variabel Dorongan
Variabel Petunjuk

Variabel Tanggapan
Variabel Penguat


