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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada awalnya, para pengguna telpon genggam yang berfasilitas internet 

hanyalah di gunakan untuk membuka jejaring sosial sepereti FB, friendster 

dan lain-lain, selain itu yang banyak di gunakan adalah google untuk mencari 

sesuatu yang mereka butuhkan. Namun, seiring dengan perkembangan gaya 

hidup manusia yang dituntut untuk serba cepat mudah dan praktis fungsi 

internet pada telpon genggam tidak hanya digunakan untuk browsing namun 

digunakan untuk chating sebagai pengganti dari sms yang mana chating 

melalui jaringan internet lebih irit pulsa, dan lebih cepat dibandingkan sms. 

Perkembangan teknologi di pasar telpon genggam semakin meningkat, 

mulai dari penyempurnaan fitur multimedia hingga penambahan koneksi 

internet yang berbasis HSDPA untuk GSM, dan EVDO untuk CDMA. Hal ini 

sangatlah menarik bagi para konsumen yang memanfaatkan internet di telpon 

genggam dengan memanfaatkan multimedia sebagai alat pengambil objek dan 

internet sebagai wadah untuk membagikannya. 

Pada pertengahan 2004, pasar telpon genggam dengan fasilitas internet 

terbaik dipegang oleh merek Blackberry. Blackberry memang dibuat untuk 

bagi para pecinta dunia internet karena Blackberry mempunyai pusat jaringan 

sendiri dan memiliki perpesanan instatan yang dinamakan Blackberry 

Messanger yang dapat digunakan oleh sesama pengguna Blackberry. Dengan 
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menggunakan blackberry messanger konsumen dapat dengan mudah dan cepat 

membagikan foto, video, suara, dan berbagai macam berkas ke kontak atau 

teman. Selain blackberry messanger, jejaring sosial seperti facebook, twitter, 

dan yahoo messanger juga menjadi andalan di Blackberry. Jejaring-jejaring 

sosial tersebut yang awalnya berfungsi untuk berkomunikasi namun skarang 

sudah bertambah fungsi yaitu digunakan untuk berdagang secara online yang 

skarang dikenal dengan online shop. Beberapa pengguna blackberry ada yang 

menggunakannya untuk hanya sekedar bergaya namun ada pula yang 

menggunakannya untuk memudahkan mreka dalam berkomunikasi secara 

mudah dan cepat serta menggunakannya sebagai sarana bisnis, tergantung dari 

gaya hidup mereka dan kebutuhan mereka. 

Gaya hidup konsumen yang gemar dengan internet dan kemajuan 

teknologi khususnya pada telpon genggam mempengaruhi meningkatnya 

penjualan Blackberry terutama di Matahari Singosaren Surakarta yang 

merupakan pusat dari jual beli telpon genggam. 

Telpon genggam Blackberry nampaknya skarang memang sudah 

menjadi tuntutan bagi para pecinta dunia internet, pecinta telpon genggam 

terbaru dan pengikut perkembangan teknologi telpon genggam. Melihat 

keadaan ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang gaya hidup konsumen 

yang menjadi dasar pengembangan teknologi pada telpon genggam terhadap 

hasil penjualan Blackberry yang ada di matahari singosaren Surakarta 

sehingga dapat diketahui apa saja alasan-alsan konsumen memilih telpon 

genggam bermerek Blackberry. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh gaya hidup konsumen terhadap hasil penjualan 

Blackberry? 

2. Apakah ada pengaruh kemajuan teknologi terhadap hasil penjualan 

Blackberry? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh gaya hidup konsumen terhadap hasil penjualan 

Blackberry. 

2. Mengetahui pengaruh kemajuan teknologi terhadap hasil penjualan 

Blackberry. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para 

pelaku bisnis untuk mengembangkan pasar Blackberry yang memiliki nilai 

konsumsi tinggi. 

2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, gambaran pembahasan masing-masing 

bab adalah sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan dijelaskan tentang berbagai teori yank relevan 

dengan penelitian yaitu pengertian gaya hidup konsumen, teknologi 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. 

BAB III  :   METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, populasi, 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV  :   ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menerangkan gambaran umum obyek pnelitian, 

gambaran populasi dan responden, analisis data, dan pembahasan 

dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti. 

BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 




