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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh modernisasi sangat besar dampaknya pada kehidupan manusia, 

pengaruh yang ditimbulkan bisa langsung bisa juga tidak langsung. Ide-ide ataupun 

fenomena kehidupan dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku seseorang. 

Berbagai kemajuan modernisasi memaksa seseorang untuk memenuhi kebutuhan agar 

selaras dengan kondisi yang dihadapinya. Kebutuhan adalah suatu dorongan yang 

terjadi di dalam diri individu untuk mewujudkan suatu tindakan tertentu yang didasari 

oleh perasaan kekurangan dan keinginan akan sesuatu baik secara psikologis maupun 

fisiologis.  Kehidupan bermasyarakat modern yang semakin kompleks secara tidak 

langsung mempengaruhi individu untuk menunjukkan siapa dirinya dengan berbagai 

cara, salah satunya dengan gaya hidup yang ditunjukkannya dengan membeli dan 

memiliki barang yang dianggap dapat meningkatkan citra dirinya (Setiawan, 2002). 

Seiring dengan kemajuan tekhnologi dan globalisasi ini maka peranan 

komunikasi bisa dikatakan sangat penting. Di segala aspek kehidupan di berbagai 

sektor atau bidang komunikasi sangat dibutuhkan bagaimanapun caranya. Keadaan 

ini memotivasi industri telekomunikasi meningkatkan tekhnologinya dengan 

menciptakan alat telekomunikasi seefisien mungkin. Salah satunya adalah telepon 

seluler atau marak disebut telepon genggam. Saat ini telepon genggam sedang marak 
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dan banyak digemari karena selain praktis disana juga banyak fasilitas yang 

ditawarkan (Setiawan, 2002). 

Telepon genggam tidak hanya digunakan oleh businessman saja tapi sudah 

merambah di semua kalangan. Adanya barang-barang baru beredar di pasaran telah 

menarik perhatian remaja  untuk menggunakannya. Hal ini sering kali terjadi karena 

remaja  dipengaruhi oleh kata-kata dan gambar yang menarik dari sebuah iklan, 

seperti iklan telepon gengggam dengan merk Nokia menggunakan model seorang 

gadis remaja  yang sedang memegang dua buah telepon genggam merk Nokia yang 

terbaru dengan mengatakan “nggak pede kalau nggak pakai telepon 

genggam”(Seluler, Edisi X/2/2002). Corak dan warna yang ditawarkan pun saat ini 

sesuai dengan selera remaja, tentunya dengan begitu remaja sebagai konsumen akan 

berusaha mengidentifikasi dirinya dengan model tersebut, dengan  cara memakai 

produk yang sama.  

Semakin tinggi kualitas dan semakin lengkap fasilitas yang ditawarkan oleh 

telepon genggam menjadi salah satu sebab tingginya kecenderungan pengambilan 

keputusan membeli telepon genggam pada seseorang. Pengambilan keputusan 

konsumen pada masa sekarang ini lebih komplek dibandingkan sebelumnya. 

Konsumen diserang dengan berbagai macam iklan, direct mailing, personal selling 

sehingga mereka memiliki informasi yang cukup melimpah. Peningkatan jumlah 

keragaman produk, produk dengan multi komponen, store, shopping mall dan 

pembelian melalui media elektronik juga memperluas kesempatan konsumen untuk 

memilih produk yang ia inginkan. Fenomena ini mengakibatkan konsumen lebih sulit 
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membuat keputusan dalam membeli suatu produk (Halfstrom, dkk. dalam Hadi. 

2004).  

Mowen (1987) berpendapat bahwa keputusan membeli merupakan perilaku 

yang ditunjukkan oleh seseorang mulai dari merencanakan barang, membeli, dan 

akhirnya menggunakan barang tersebut. Hiam dan Schewe (1994) mendefinisikan 

perilaku membeli sebagai tindakan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan yang 

belum terpenuhi dengan cara pertukaran.  

Hal ini didukung pendapat Markin (Suntara, 1998) minat membeli merupakan 

aktivitas psikis yang timbul karena adanya perasaan (afektif) dan pikiran (kognitif) 

terhadap sesuatu barang atau jasa yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi 

keputusan membeli seseorang adalah kepercayaan pada barang atau jasa yang 

diinginkanya. Keadaan ini dapat menimbulkan prestisius pada pemiliknya, sehingga 

minat seseorang untuk kebutuhan ini dimotivasi oleh pertimbangan emosional, yaitu: 

kesenangan / nilai estetis, seperti prestise dan status yang akan didapat. 

Menurut Triratnawati (2003) pada saat konsumen menampakkan perilaku 

membeli pada suatu produk, hal itu juga disebabkan oleh faktor-faktor yang 

mendasari produk tersebut. Sekian banyak studi dan penelitian perilaku konsumen 

yang telah dilakukan maka diketahui bahwa perilaku membeli yang ditampakkan 

konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi perilaku membeli terhadap suatu produk adalah citra diri. 
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Adanya sarana komunikasi dapat menyebabkan individu mengenali 

kebutuhannya misalnya kebutuhan untuk berkomunikasi, setelah individu mengenali 

kebutuhan atau keinginannya kemudian individu mencari informasi tentang berbagai 

alternatif  yang ada untuk memuaskan kebutuhannya, misalnya dengan melihat iklan-

iklan di televisi atau dengan mencari sumber-sumber informasi produk yang berasal 

dari kegiatan para pemasar telepon genggam yang mempromosikan produknya 

tersebut. Setelah mendapatkan informasi dan  merancang sejumlah pertimbangan dari 

produk alternatif yang ada kemudian individu siap untuk menampakkan perilaku 

membeli, yaitu perilaku membeli telepon genggam. Seperti dikatakan oleh Schiffman 

dan Kanuk (1987) bahwa perilaku membeli merupakan perilaku yang ditunjukkan 

oleh konsumen mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai dan mengatur 

barang, perbaikan dan gagasan di mana mereka berharap pada kebutuhan barang yang 

dapat memuaskan mereka.  

Telepon genggam sebagai benda budaya telah berubah menjadi sebuah image 

budaya bagi pemakainya. Melalui iklan dan promosi besar-besaran, yang di dalamnya 

terdapat konsumsi tanda atau aspek simbolik, benda-benda menjadi sumber kepuasan 

utama yang diperoleh pemakainya. Oleh karena itu, sebetulnya selalu ada pesan atau 

tanda dari pemakai telepon genggam kepada orang lain tempat ia ingin menunjukkan 

sebuah gengsi atau status sosial tertentu dari pemakainya (Triratnawati,  2003). 

Kaum muda dianggap sebagai pengguna terbesar telepon genggam. Teknologi 

informasi yang masuk ke Indone- sia sekitar 10 tahun terakhir ini langsung mendapat 

tempat di hati masyarakat luas. Di Indonesia tercatat sekitar 7,3 juta pengguna 
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telepon genggam dan 56% di antaranya adalah kelompok muda, di bawah umur 20 

tahun (Kompas, 2002:40). Sejumlah 3% penduduk Indonesia yang menggunakan 

telepon genggam, mereka memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dalam memakai 

alat ini. Ada pelbagai fungsi dan simbol yang muncul berkaitan dengan penggunaan 

alat ini. Semua benda selalu terdapat dua makna pokok dari benda itu, yaitu makna 

yang kelihatan dan makna yang tidak kelihatan atau tersamar. Pada telepon genggam, 

makna yang kelihatan adalah  benda itu merupakan rangkaian hasil teknologi manusia 

yang berfungsi sebagai sarana atau media untuk komunikasi antara satu orang dan 

orang lainnya. Teknologi itu terkandung simbol-simbol berupa kode-kode, bunyi/ 

suara, gambar, tanda, bahkan bahasa, sebagai perintah utama. 

Apabila dilihat fungsi utamanya, bisa dipastikan semua orang sepakat bahwa 

telepon genggam merupakan teknologi komunikasi yang memenuhi kebutuhan 

manusia sehingga semua urusan menjadi lebih lancar, nyaman, efisien, dan mudah. 

Lewat komunikasi dengan telepon genggam, jarak, tempat, dan waktu menjadi    

tanpa batas sehingga sesibuk apa pun manusia tetap bisa dihubungi. Selain itu,   

semua bentuk komuni-kasi dengan siapa pun dapat terjadi setiap saat, mudah         

dan akrab asalkan ada alat ini. Alat ini dipandang sangat menghemat waktu karena 

orang tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung. Kondisi tersebut sangat cocok 

dengan masyarakat yang makin maju, di mana orang saling berjauhan jarak tempat 

tinggal. Namun, semua hal bisa dikomunikasikan lewat telepon genggam. 

Komunikasi yang perlu dijalin atasan-bawahan, pedagang-relasi, orang tua-anak, 
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dokter-pasien, sesama teman, dan pihak lainnya, baik yang terkait dengan pekerjaan, 

informasi, maupun hubungan keluarga, bisa tetap berlangsung melalui alat ini. 

Karena pentingnya sarana komunikasi itu bagi masyarakat maju, seperti dialami 

masyarakat kita dewasa ini, fungsi telepon genggam sebagai alat penyampai pesan 

tidak lagi bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekarang ini.  

Pemakaian telepon genggam dalam masyarakat sudah dianggap hal biasa. Hal 

ini disebabkan jumlah pemakai alat ini makin meluas dan terus bertambah jumlahnya. 

Sementara itu, tingginya angka permintaan telah mendorong banyak produsen alat ini 

secara besar-besaran mengiklankan produk- nya sehingga harga yang dahulunya 

mahal sekarang menjadi semakin terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, semakin 

banyaknya penyedia jasa layanan juga mempengaruhi meningkatnya produksi. 

Persaingan yang semakin ketat antarpara produsen menjadikan semakin banyaknya 

pilihan produk bagi pemakainya. Benda berteknologi canggih ini pun semakin 

banyak dijual dalam bentuk bekas pakai. Dengan cara ini, harga yang tinggi bisa 

ditekan menjadi lebih rendah dan kalangan yang mampu membeli semakin 

bertambah. Di sisi lain, daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke atas juga 

semakin tinggi sehingga merek dan jenis terbaru dari produk ini selalu saja diserbu 

oleh penggunanya.  

Pengguna telepon genggam, terutama dari kelompok tua menyatakan bahwa 

penggunaan dan pemilikan telepon genggam ini bersifat biasa saja. Artinya bahwa 

pemakainya tidak akan naik gengsi maupun status-nya. Pada kelompok ini mereka 

lebih menitikberatkan benda itu berdasarkan fungsinya bukan status atau gengsinya. 
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Sementara itu, pada kelompok muda, selain menekankan pada aspek fungsi juga 

gengsi menjadi pertimbangan kepemilikan barang tersebut.Hal ini tidak terlepas dari 

sifat kelompok muda yang biasanya selalu ingin berbeda, mengikuti mode sehingga 

telepon genggam pun akan diberi hiasan atau aksesoris menurut selera pemiliknya 

yang berjiwa muda. Pada kelompok tua, umumnya telepon genggam itu tidak 

berwarna mencolok, bentuk sederhana, aksesoris tidak begitu ditonjolkan. Pada 

pemilik telepon genggam dari kelompok tua, misalnya kaum profesional, 

kepemilikan akan alat itu lebih ditekankan pada fungsinya yang vital atau tersedianya 

fitur-fitur  yang lebih lengkap yang sangat mereka butuhkan dalam bekerja.     

Namun, pada kaum muda bentuk lebih menjadi pertimbangan pokok daripada fungsi. 

Berkaitan dengan gengsi, ada dua hal yang dikemukakan responden 

sehubungan dengan pemilikan telepon genggam. Pertama, mereka menganggap 

bahwa dengan memiliki benda ini maka pamor dan gengsinya sebagai orang yang 

memiliki barang canggih nan kecil ini akan naik. Artinya, bahwa dengan memiliki 

benda itu sebenarnya ia sedang berkomunikasi lewat barang itu; ia ingin 

memperlihatkan miliknya terhadap orang lain, baik kepada sesama pemakai maupun 

orang lain yang tidak memiliki. Pada cara ini, pemilik ingin memperlihatkan siapa 

dirinya, status ekonomi nya, atau kelasnya. Kedua, dengan memiliki telepon genggam 

dengan merek termahal dan seri terbaru, serta dering lagu tertentu, si pemilik ingin 

memperlihatkan kelas sosial nya karena biasanya merek, seri terbaru.  

Telepon genggam telah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini. Individu 
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yang merasa tidak ingin ketinggalan zaman akan menggunakan alat ini. Kaitannya 

dengan kepemilikannya para pengguna merasa bertambah percaya diri         

dihadapan orang lain. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam keputusan membeli 

telepon genggam,  salah satunya yaitu citra diri. 

Citra diri menjadi bagian yang penting pada individu karena citra diri 

merupakan sebagian dari konsep diri yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik atau 

psikologis atau penerimaan terhadap dirinya baik fisik, psikologis maupun sosial. 

Apabila didalam kehidupannya, individu banyak mengalami keberhasilan dalam 

usahanya, semakin lama akan tumbuh kepercayaan bahwa dirinya cukup mempunyai 

arti. Semakin banyak pengalaman keberhasilan dan kegagalan, maka bahan untuk 

mengamati citra diri nya semakin banyak pula demikian individu yang memiliki citra 

diri positif akan tampak percaya diri, aktif dan berani dalam menghadapi sesuatu 

(Hurlock, 1990) 

Citra diri merupakan gambaran seseorang tentang dirinya sendiri. Pandangan 

seseorang mengenai dirinya yang akan membentuk gambaran diri akan berkaitan 

dengan penilaian terhadap kemampuan dalam melakukan suatu tugas, kondisi fisik, 

apa yang dirasakan serta bagaimana ia menjalin relasi dengan orang lain (Jersild 

dalam Ratnawati dan Sinambela, 1996).  

Citra diri merupakan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan individu 

melaui bermacam-macam jenis atribut yang digunakan dan disusun oleh konsep diri. 

Citra diri itu terjadi dari (a) self image merupakan faktor dari luar diri individu yang 

timbul dalam interaksinya pada peran sosial, dan (b) self conception yang merupakan 
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faktor dari dalam individu seperti kemampuan, aspirasi dan nilai-nilai yang dianut 

individu agar timbul harga dirinya, yakni melalui penghargaan dari orang lain, maka 

individu selalu berusaha memperhatikan penampilannya. Remaja akan tertarik 

terhadap benda-benda yang dapat menaikkan harga dirinya, salah satunya dengan 

cara memperbaiki penampilannya dengan memakai telepon genggam sehingga 

persaingan berlangsung dengan suburnya, individu ingin menunjukkan kekuatan 

ekonominya dengan membeli semua barang yang diinginkannya tanpa 

mempertimbangkan kondisi keuangan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah ada hubungan antara citra diri dengan keputusan membeli telepon genggam. 

Berlandaskan dari rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk menguji 

secara empirik dengan melakukan penelitian berjudul: Hubungan antara Citra diri 

dengan Keputusan Membeli Telepon Genggam Nokia.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara citra diri dengan keputusan membeli telepon 

genggam nokia. 

2. Mengetahui sumbangan atau peranan antara citra diri terhadap keputusan 

membeli telepon genggam nokia 

3. Mengetahui tingkat citra diri dan keputusan membeli telepon genggam 

nokia. 



 10

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis,  

a. Bagi ilmuwan dan memperluas cakrawala pengetahuan pada umumnya 

dan psikologi industri khususnya mengenai citra diri dengan keputusan 

pembelian telepon genggam nokia. 

b. Bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan oleh peneliti lain yang 

hendak meneliti hal yang sama sehingga mampu melihat fungsi dan 

peranan keputusan membeli telepon genggam ditinjau citra diri serta 

dapat dipakai  sebagai bahan untuk menyempurnakan penelitian 

selanjutnya 

2. Secara praktis, jika penelitian ini terbukti, maka:  

a. Bagi remaja, penelitian ini akan memberi sumbangan informasi mengenai 

keterkaitan antara citra diri dengan keputusan pembelian telepon 

genggam sehingga dapat dijadikan sebagai masukan bagi remaja dalam 

mengambil keputusan sebelum membeli telepon genggam nokia.. 

b. Bagi produasen telepon genggam, penelitian ini diharapkan dapat 

membantu memahami perilaku konsumen sehingga lebih mudah lagi 

dalam memasarkan maupun mengkomunikasikan produknya yang sesuai 

dengan harapan serta kebutuhan konsumen. 
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