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Abstrak 
 
 

 Penelitian mengenai gaya hidup pengguna telepon genggam ini bertujuan 
untuk mengetahui tentang motivasi berganti-ganti handphone dengan merk yang 
sama pada masyarakat Surabaya dalam kajian kali ini peneliti fokus kepada 
pengguna handphone dengan merk Nokia dimana pemakai mengganti dengan 
model terbaru walaupun fasilitas yang digunakan tidak memperlihatkan 
perubahan yang signifikan pada produk tersebut, sementara pengguna sendiri 
tidak menggunakan fasilitas yang ada pada ponsel itu secara maksimal. 

 Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasar pada kriteria, yaitu 
pengguna handphone Nokia dengan tipe model terbaru keluaran 4 bulan terakhir 
dimana tipe tersebut termasuk handphone yang harganya mahal masuk dalam 
kategori kelas tinggi atau disebut high – N (high-Nokia), dan dalam kurun waktu 
4 bln itu mereka mengganti handphone lebih dari 2 kali, mereka adalah orang 
yang dipilih karena mengetahui dan memberikan informasi tentang perilaku 
pengguna handphone nokia termasuk kebiasaan mereka dalam mengganti 
handphone.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan seseorang untuk 
mengganti handphone berdasarkan gaya hidup yang mereka pilih. Adanya 
keinginan untuk diakui, atau kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan sosial 
mereka juga merupakan faktor dominan yang memotivasi mereka dalam 
mengganti handphone. Sedangkan pada faktor social, seperti coba-coba dan hanya 
sekedar mengikuti kebiasaan teman-teman dalam komunitas mereka. Alasan lain 
yang membuat peneliti tertarik dan khususnya menjadi alasan informan laki-laki 
dalam berganti handphone adalah untuk dapat berkenalan dengan Sales Promotion 
Girl (SPG) counter handphone. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kata Kunci: Berganti Handphone, Alasan, Gaya Hidup. 
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BAB 1 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi adalah satu kata yang mungkin paling banyak dibicarakan 

orang selama beberapa tahun terakhit ini. Globalisasi sendiri merupakan topik 

yang amat luas untuk dibicarakan. Namun, apa yang dipahami dengan istilah 

globalisasi membawa kita pada suatu pemahaman bahwa semua penghuni bumi 

ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan begitu saja satu sama lain walau ada 

rentang jarak yang membentang. 

Pemahaman akan globalisasi menjadikan kita memandang dunia sebagai 

satu kesatuan dimana semua manusia di muka bumi ini terhubung satu sama lain 

dalam jaring-jaring kepentingan yang amat luas dimana tehnologi merupakan 

salah satu faktor pendukung berkembangnya era globalisasi. 

Tehnologi sendiri secara umum mengalami perkembangan yang terdiri 

dari beberapa fase dimana menurut Adlin (152-153) dibagi dalam beberapa fase, 

yaitu: 

1. Fase penggunaan otot (kurang lebih 1 juta tahun yang lalu), alat yang 

dihasilkan berupa batu, tombak, palu, busur dan lain-lain. 

2. Fase penggunaan binatang, budak, air, angin (kurang lebih 3000 SM – 1700 

M), alat yang dihasilkan berupa pembajak, gerobak, kincir, perahu layar, huruf 

dan percetakan. 
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3. Fase penggunaan uap, pembakaran, listrik atau revolusi industri (kurang lebih 

1700 M – 1940 M), alat yang dihasilkan adalah listrik, mesin uap atau bakar, 

pesawat terbang, foto dan film. 

4. Fase penggunaan nuklir, elektronik, matahari (kurang lebih 1940-an M – 2000 

M), menghasilkan pesawat ruang angkasa, televisi, nuklir, komputer. 

5. Fase tehnoligi informasi (abad 21), menghasilkan cyberspace seperti internet, 

telepon genggam, dan lain-lain. 

 Berbicara mengenai teknologi, maka akan muncul anggapan bahwa 

teknologi adalah netral dan bebas nilai. Hal tersebut disebabkan karena kita 

melihat teknologi dari wujud fisiknya, tapi bila dilihat dari pengguna atau 

pemakainya dapat dilihat bahwa budaya mempengaruhi penggunaan teknologi. 

 Fungsi dari teknologi itupun akhirnya menjadi luas seperti menjadi simbol 

status sosial, menunjukan kemampuan pemilik dalam menggunakannya, sehingga 

teknologi tidak bisa lagi dibilang netral dan pada akhirnya teknologi telah menjadi 

bagian dari gaya hidup dan nilai 

Teknologi Informasi (TI) yang sekarang telah berkembang dengan pesat 

telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi. 

Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat dunia terasa makin 

kecil dan ruang seakan menjadi semakin sempit dan tidak berjarak lagi yang 

akhirnya berdampak pada perubahan cara pandang terhadap dunia. 

Teknologi informasi dan perubahan cara pandang itu telah merupakan 

awal terjadinya berbagai perubahan lain yang ada disekitar kita serta berdampak 

pada kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari teknologi 
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informasi yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga 

internet dan telepon gengam yang digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk 

mendapatkan informasi yang mengalir dengan sangat cepat.  

Perubahan di dunia telekomunikasi sedemikian cepat pada beberapa tahun 

terakhir mi. Kita sudah lupa bahwa teknologi yang lalu sudah tidak layak dan bisa 

dimanfaatkan untuk aplikasi yang dibutuhkan sekarang. Telepon genggam atau 

yang biasa kita sebut handphone contohnya, teknologi dari alat komunikasi ini 

mengalami kemajuan yang amat pesat dan semakin variatif baik dari merek, 

bentuk, ukuran maupun menu dan fitur yang dimiliki. 

Teknologi yang digunakan pada handphone sekarang sudah memakai 

jaringan broadband 3G1 dan EDGE2 dimana para pemakai sudah bisa 

memanfaatkan handphone untuk kebutuhan multimedia, jadi bukan hanya untuk 

kemudahan menelpon seseorang dimana saja dan kapan saja, tetapi juga untuk 

bisa men-download jadual acara, email atau cuma sekedar browsing baik anda 

berhenti maupun sedang bergerak atau mobile. 

Handphone juga sudah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang 

digunakan secara umum oleh masyarakat, dapat kita mulai dari kalangan 

profesional, birokrat, selebriti, elite politik, karyawan, atau mahasiswa telah 

memakai handphone, bahkan sekarang handphone sudah mulai diperkenalkan dan 

digunakan kepada anak-anak sekolah yang dari segi umur masih belum masuk 

kategori dewasa. Dengan adanya hal tersebut dan banyaknya variasi dari 

 
1 3G merupakan teknologi ….. 
2 EDGE merupakan teknologi….. 
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handphone menjadikan masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki handphone 

yang menurut mereka paling maju dan paling baru. 

Setiap kali kita mengetahui suatu perubahan atau inovasi baru dari sebuah 

produk dan berpikir bahwa perubahan tersebut adalah yang tercanggih, ternyata 

umur kecanggihan itu hanya bersifat sementara, sesuatu yang lebih canggih akan 

muncul di arena teknologi, dan muncul di pasar sebagai produk yang disediakan 

untuk masyarakat umum sehinga memicu kita untuk membeli dan mencobanya.  

John Walker (dalam Adlin: 164) membedakan dua kelompok konsumen 

yang pada umumnya dikenal dalam masyarakat kapitalis barat, yaitu: 

1. User, yang membeli dan memakai suatu produk dengan melihat fungsi guna 

sebagai yang terpenting dimana konsumen hanya mengkonsumsi untuk aspek 

kegunaannya saja. 

2. Consumer, yang membeli dan memakai suatu produk dengan sangant 

memperhatikan maknanya dimana konsumen disini mau membeli apa pun 

demi mode dan selalu mengikuti tren yang terus berubah-ubah. 

 Berdasarkan fenomena yang ada, saat ini konsumen cenderung menjadi 

kelompok consumer dimana tren atau mode menjadi faktor pertama dalam 

pemilihan atau penggunaan suatu barang bukan karena kebutuhan atau kegunaan 

suatu barang itu saja. model, desain, atau tehnologi terbaru adalah beberapa 

kriteria yang digunakan para consumer dalam memilih barang. 

Gaya hidup yang bersitat ‘instan’ ini tidak bisa dibendung, demikian juga 

dengan pesatnya telekomunikasi teknologi yang memicu para produsen alat 

komunikasi seperti Nokia, Samsung, Siemens, dan perusahaan pembuat 
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handphone lain untuk memunculkan produk-produk baru dipasar yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan pasar dan akhirnya menciptakan tren baru untuk 

konsumen-nya. 

Para produsen memanfaatkan desain untuk memancing konsumen semakin 

konsumtif dan menjadikan para konsumen semakin terkotak-kotak melalui 

barang-barang yang diproduksi karena barang-barang tesebut bersifat individual 

atau menunjukkan suatu identitas tertentu yang pada akhirnya menimbulkan 

prestise atau menempatkan pemakainya kedalam status sosial tertentu. 

 

1.2 Perumusah Masalah 

 

 Dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

 Apakah Alasan Masyarakat Surabaya berganti-ganti Handphone 

dengan merk yang sama? 

dalam kajian kali ini peneliti fokus kepada pengguna handphone dengan merk 

Nokia dimana pemakai mengganti dengan model terbaru walaupun fasilitas yang 

digunakan tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan pada produk tersebut, 

sementara pengguna sendiri tidak menggunakan fasilitas yang ada pada ponsel itu 

secara maksimal 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian tentang gaya hidup pengguna handphone ini dilakukan dengan 

maksud untuk: 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai gejala dan fenomena sosial 

budaya yang ada dalam masyarakat, terkait dengan fenomena sosial yang ada 

di dalam masyarakat pengguna handphone khususnya merk Nokia di World 

Trade Centre Surabaya yang mengganti handphone yang dimiliki dengan 

handphone keluaran terbaru dimana penambahan atau teknologi yang tidak 

banyak berbeda dengan yang dipakai sebelumnya. 

2. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

tambahan wacana bagi masyarakat. 

3. Membuka peluang diadakannya penelitian sejenis sebagai pengembangannya. 

Penelitian tentang gaya hidup pengguna handphone ini secara teoritik 

bertujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran atau deskripsi dari sudut pandang antropologi 

mengenai lifestyle atau gaya hidup pengguna handphone khususnya merk 

Nokia yang mengganti handphone yang dimiliki dengan handphone keluaran 

terbaru dimana penambahan atau teknologi yang tidak banyak berbeda dengan 

yang dipakai sebelumnya. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Suatu masyarakat mempunyai norma—norma yang mengikat anggota 

masyarakatnya, yang didalamnya terdapat aturan-aturan (rules) yang mengatur 

setiap individu dalam berperilaku. 

Aturan dan norma yang hidup dalam masyarakat ini tentu saja tercipta dari 

proses belajar yang kemudian diinterpretasikan dalam bentuk perilaku yang 

diwariskan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya agar tetap lestari 

dan :tetap menjadi suatu hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh 

anggota masyarakatnya. 

Definisi kebudayaan menurut Antropologi adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan juga hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan melalui proses belajar 

(Koentjaraningrat, 1981:193). Kebudayaan adalah jalinan makna dimana manusia 

menginterpretasikan pengalamannya dan selanjutnya hal itu akan menuntun 

tingkah lakunya. 

 Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat dan Geertz, 

dapat dilihat bahwa kebudayaan selalu merupakan sistem makna  yang menuntun 

tindakan manusia, yang dijadikan milik diri manusia dan diperoleh melalui proses 

belajar dan dapat dipahami dengan cara memahami pikiran/gagasan dari individu 

pelaku kebudayaan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, aturan/norma yang berlaku tersebut 

kemudian menjadi suatu pola kebudayaan yang bersifat umum dan membawa 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Gaya hidup pengguna .... Ajeng Novridha F.



I - 8 
 

dampak besar terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Kebudayaan 

tentu saja tidak bersifat statis, tetapi kebudayaan itu selalu berubah mengikuti 

zaman seiring adanya perubahan pola perilaku masyarakatnya. 

Adanya perubahan dan perkembangan di dalam masyarakat sangat 

dipengaruhi pula oleh kebudayaan sebagai pembawa arus utama (mainstream) 

yang menjadi sebuah kebudayaan dominan dalam masyarakatnya, pesatnya arus 

informasi dari luar sebagai dampak dari globalisasi mengakibatkan terjadinya 

gesekan antar kebudayaan membawa pengaruh dalam perkembangan kebudayaan, 

sehingga nilai-nilai budaya baik yang berasal dari luar maupun lokal membaur 

yang sedikit banyak telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. 

Masyarakat sendiri merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu 

wilayah dimana didalamnya terdapat suatu hubungan timbal balik dan saling 

ketergantungan antara individu satu dengan individu yang lain serta memiliki 

karakteristik tertentu yang membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. 

Dalam suatu masyarakat, citra diri atau image merupakan hal yang penting. 

Citra diri atau image ini cenderung dapat membentuk identitas individual 

dan sosial. Budaya berbasis citra inilah yang cenderung mendominasi masyarakat 

konsumen. Dimana gaya menjadi segala-galanya atau hal yang sangat penting, 

dan segalanya adalah mengenai gaya, sehingga perburuan citra diri atau image ini 

cenderung akan masuk dalam permainan konsumsi (Chaney,1996:17). 

Produk yang dikonsumsi dijadikan suatu refleksi dari citra diri individu, 

produk - produk ini diproduksi dalam jumlah yang besar atau secara massal. 

Masalah dasar dalam hidup menurut Kluckhohn (1980:194) adalah pada 
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hakekatnya sebuah karya merupakan suatu orientasi nilai budaya dimana karya itu 

untuk kedudukan dan kehormatan yang artinya suatu produk tersebut mengandung 

nilai yang dianut masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan 

golongan – golongan masyarakat tertentu untuk menunjukkan eksistensi mereka 

yang akhirnya mengacu kepada status sosial dan berdampak pada gaya hidup yang 

mereka anut. 

Gaya hidup merupakan suatu cara terpola dalam penggunaan, pemahaman, 

atau penghargaan artefak-artefak budaya material untuk menegosiasikan 

permainan kriteria status dalam konteks sosial yang tidak diketahui, maksudnya 

yaitu makna simbolik dari artefak-artefak kebudayaan dimana artefak tersebut 

terlihat merepresentasikan tentang individu dan status sosial yang melebihi 

identitas mereka yang sebenarnya. Gaya hidup melengkapi seseorang dengan 

aturan, peranan dan kriteria  untuk menentukan kesuksesan dan kegagalan, 

sehingga individu tampil sebagai alternatif untuk bisa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial yang diinginkan (Chaney,1996:17). 

Alvin Toffler (dalam Aldin, tahun : 165) mendefinisikan gaya hidup 

sebagai alat yang dipakai oleh individu untuk mwnunjukkan identifikasi mereka 

dengan subkultur-subkultur tertentu dimana pada setiap gaya hidup disusun dari 

mosaik beberapa item, yaitu super product yang menyediakan cara mengorganisir 

produk dan ide. 

Berkembangnya gaya hidup merupakan adanya perluasan konsumsi yang 

diawali dengan produksi yang secara besar-besaran atau massalyang didalamnya 

terdapat unsur individualisme dimana produk baru yang muncul akan merangsang 
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maasyarakat untuk memilikinya dan meninggalkan yang lama dan proses tersebut 

dianggap oleh Adlin (TT : 167) bukan semata-mata proses produksi oleh industri 

melainkan juga proses produksi budaya, karenanya produksi massa yang 

diperuntukkan untuk khalayak umum menjadi suatu produk yang  populer di 

kalangan masyarakat. 

Konsumsi merupakan sebuah perilaku aktif dan kolektif, sebuah moral, 

dan merupakan sebuah institusi yang berarti keseluruhan nilai sebagai fungsi 

integrasi kelompok dan integrasi kontrol sosial. Masyarakat konsumsi juga 

merupakan masyarakat pembelajaran konsumsi yang didalamnya terdapat suatu 

pelatihan sosial yang merupakan sebuah cara baru dan spesifik bersosialisasi 

dalam hubungannya dengan munculnya kekeuatan-kekuatan produktif baru dalam 

sistem ekonomi pada tingkat produktifitas yang tinggi (Baudrillard, 2004:91). 

Pada tingkat produktifitas inilah, Budaya pop yang terlihat seperti 

pembandingan yang dilakukan untuk menjaga batasan-batasan yang baku dan 

mengarahkannya pada tingkat standart pasar komersial. Ini adalah murni 

perluasan sensibilitas dan emosional yang harus dilakukan, perluasan selera yang 

akan meningkatkan kesenangan. Hal - hal buruk yang terkatakan atau terekspose 

tidak lagi suatu hal yang lemah secara moral namun hal ini terlihat lebih simpel, 

banyak yang tidak bermutu tetapi itu ternyata bernilai baik (Storey,2003:94). 

Masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih akan teknologi 

masih tidak dapat meninggalkan tradisi ataupun aspek-aspek sosial disekitar 

mereka, dengan adanya  pandangan bahwa mutu atau kualitas tidak menjadi 

sesuatu yang penting lagi dalam pemilihan suatu produk, tetapi aspek sosial yang 
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ditimbulkan dari suatu produk tersebut yang memilki pengaruh besar pada gaya 

hidup masyarakat saat ini.  

Fenomena ini tidak hanya telah mengkonstruksi masyarakat yang hanya 

sekedar berbasis konsumsi tapi juga menjadikan artefak budaya sebagai produk 

industri dan tentu saja komoditas, kebudayaan inilah yang dimaksud dengan 

kebudayaan massa atau pop. 

Budaya pop adalah proses budaya yang berlangsung diantara masyarakat 

umumnya. Masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebudayaan massa, dimana 

proses, penyebarannya dan pembentukannya terkontruksi dari masyarakat 

(massa), dan budaya massa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, 

sebelum ia menjadi bagian masyarakat, pasti ada kelompok atau bagian 

masyarakat yang merancang atau memproduksi (Ibrahim,1997:XIX). 

Semua ini tidak terlepas dari peranan perkembangan teknologi. Berkat 

perkembangan teknologi pula produk budaya bisa disebarkan. Dan pertumbuhan 

teknologi pula yang merupakan hasil peradaban budaya manusia yang penting 

tidak hanya dalam menghasilkan produk budaya yang dibuat dalam jumlah besar. 

 Teknologi sendiri mempunyai beberapa definisi tergantung dari aspek 

mana kita melihatnya, seperti jika kita melihat tehnologi dari aspek tehnisnya 

umumnya yang terbayang dalam pikiran kita adalah segala yang berhubungan 

dengan aspek teknis (technical aspect) yaitu mesin, teknik, pengetahuan, dan 

segala aktivitas untuk membuat suatu hal bekerja (Djan dan Ruvendi, 2006). 

 Padahal teknologi tidak sepenuhnya hanya hal-hal teknis, dalam sebuag 

tehnologi terdapat nilai dalam diri pencipta dan pembuat yang mempengaruhi 
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proses pembuatan teknologi. Hal ini biasa dikategorikan sebagai aspek ideologi 

atau budaya (cultural aspect).  

 Selain aspek teknis dan budaya terdapat aspek lainnya yaitu aspek 

organisasi (organizational aspect). Aspek ini berkaitan dengan aktivitas ilmuwan 

pencipta teknologi, pengguna dan konsumen, dan hal lainnya yang berhubungan 

dengan manajemen teknologi. Berdasarkan ketiga aspek tersebut secara sederhana 

dapat kita definisikan tehnologi sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan. 

 Fashion dalam modernitas yang kita lihat disini merupakan hal yang 

cenderung dapat mempesonakan dan membuat proses perubahan yang cepat 

dalam masyarakat, sehingga simbol-simbol pameran yang sesuai dengan mode 

terakhir beredar tanpa logika apapun yang dapat membawa pengaruh besar pada 

masyarakat. 

 Kecenderungan kultural yang bersifat Fashion of style inilah kemudian 

muncul rangsangan untuk meniru, mencipta dan menemukan sesuatu yang serba 

baru sebagai upaya individu memperoleh kemampuan untuk mengekspresikan diri 

ditengah – tengah masyarakat melalui penampilan yang aktual, artinya masyarakat 

cenderung menerima atau melakukan perubahan tersebut dengan tidak 

mempertimbangkan nilai guna dan nilai ekonomis, dengan iklan yang persuasif 

dan berbagai strategi pemasaran agresif membuat masyarakat semakin dalam 

terjebak pada arus konsumtivisme atau kecanduan belanja yang sifatnya impulsif, 

bukan lagi rasional. 
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 Konsumtivisme sudah menjadi gaya hidup masyarakat kelas menengah 

perkotaan di Indonesia yang separuh lebih penduduknya masih miskin3 

(Kompas,2006:33). Konsumtivisme dapat pula memberikan perubahan budaya, 

karena budaya ini merupakan pengaruh dari kapitalisme. 

 Kapitalisme membutuhkan orang – orang yang konsumtif  atau lebih 

tepatnya yang dimaksudkan disini yaitu orang yang gila belanja, tanpa nafsu 

belanja, kapitalisme akan mati (Heryanto,2006:36). Maraknya masyarakat 

menggunakan handphone sebetulnya memberikan dampak yang positif untuk 

masyarakat pada umumnya karena mempermudah komunikasi, akan tetapi yang 

perlu diingat adalah bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa dengan adanya 

teknologi yang semakin maju dari handphone ini tidak membuat masyarakat 

Indonesia mempunyai pola hidup yang konsumtif yang melebihi batas. 

Berikut ini skema mengenai kerangka berfikir peneliti mengenai lifestyle 

pengguna handphone Nokia dimana terdapat hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosialnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 diukur dari standar kemiskinan 2 dollar AS per hari 
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Life Style Klas Sosial 

Alat Status Sosial 

Perilaku 

 

 

 

Gambar 1. Skema Life style penggyna handphone 

 

 Skema diatas menjelaskan bahwa kebudayaan yang ditunjukkan oleh 

lingkaran memperlihatkan sebuah masyarakat  yang bersifat dinamis dan 

cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dimana perubahan tersebut 

dipengaruhi oleh baik faktor eksternal seperti adanya pergesekan dengan 

kebudayaan lain dan faktor internal seperti adanya tuntutan atau kebutuhan dalam 

suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan antara satu dengan 

lainnya dan menghasilkan inovasi baik dalam tataran ide, pengetahuan, dan lain-

lainnya, yang pada akhirnya menghasilkan alat (artefak) baru guna mencapai 

pemenuhan kebutuhan. 
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 Penggunaan alat atau artefak baru tersebut dalam hal ini handphone dapat 

merubah perilaku pemakainya yang akhirnya dibakukan menjadi gaya hidup yang 

menunjukkan identitas seseorang yang terkotak-kotak dalam klas-klas sosial 

tertentu sehingga alat akhirnya digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

status sosial dari seseorang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 

Menjawab rumusan permasalahan penelitian mengenai gaya hidup 

pengguna handphone di Surabaya khususnya merk Nokia peneliti menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran mengenai gaya hidup masyarakat menengah keatas pengguna 

handphone khususnya merk Nokia. 

Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif orang-orang dan perilaku yang diamati, 

sedangkan menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif ini merupakan suatu 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia dalam suatu kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya 

(Moleong, 1989:3).  

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-

orang (subyek) itu sendiri dimana pendekatan ini diarahkan pada latar belakang 
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individu tersebut secara holistik, jadi dalam hal ini peneliti tidak boleh 

mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 1996:3). 

Penelitian deskriptif yang peneliti lakukan ini berusaha menggabungkan 

semua dan menyusunnya secara terinci tentang fenomena sosial tertentu 

(Singarimbun, 1995:4) yaitu mengenai perilaku para pengguna handphone nokia 

yang sering mengganti handphone-nya dalam waktu yang relatif tidak lama.  

Penelitian deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mempraktekkan keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang terkumpul 

dalam rangka studi ini dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi dan 

menyatu (Vredenbreght, 1994:38). 

 

I.5.1 Lokasi Penelitian 

 
 Penelitian ini secara umum mengambil lokasi di Surabaya, dengan 

pertimbangan karena Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua 

setelah Jakarta, yang mana populasi penduduk Surabaya lebih beragam dan plural. 

Dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Nokia Care 

Centre Surabaya, WTC lt II no 272 Surabaya. 

 Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara purposive atau 

secara sengaja. setelah melalui beberapa pertimbangan diantaranya adalah 

keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan juga tenaga, Peneliti 

menganggap Nokia Care sebagai lokasi yang representatif untuk penelitian ini, 

karena Nokia care merupakan tempat dimana para pengguna Nokia datang kesana 
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tidak hanya memperbaiki handphone mereka tetapi juga dapat bertanya mengenai 

fasilitas handphone serta tempat jual beli banyak berpusat disitu. 

 Beberapa pertimbangan lain yang dijadikan alasan mengapa penulis 

memilih daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, karena penulis adalah pegawai 

yang bekerja di lokasi tersebut sehingga memudahkan untuk mendapatkan 

informasi dan data-data secara terperinci mengenai gaya hidup pengguna 

handphone Nokia. 

 

I.5.2 Teknik Penentuan Informan 

 

 Pada penelitian di Nokia Care Center WTC Surabaya ini penulis lebih 

mengutamakan pada kelengkapan dan kedalaman data. Informan adalah orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian, jadi ia harus memiliki banyak pengalaman tentang latar penelitian, 

informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian, walaupun 

tidak secara formal seperti selazimnya layaknya sebuah penelitian. 

 Kegunaan informan bagi penelitian adalah membantu agar penelitian 

dapat berjalan lancar. Usaha untuk menentukan subyek menurut Moleong 

(2001:90) yaitu dengan cara : 

1. melalui keterangan orang berwenang, baik secara formal maupun 

informal.  

2. melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis sehingga 

peneliti dapat menilai berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.  
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 Peneliti awalnya menyebarkan questioner untuk diisi oleh orang-orang 

yang datang di World trade centre lantai dua dan tiga dan peneliti menemukan 

temuan data yang mengarahkan pada informan penelitian, sehingga peneliti juga 

memilih beberapa informan penelitian, kemudian dipilih beberapa subyek 

penelitian berdasarkan kriteria tertentu. 

 Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara purposive yaitu dengan 

beberapa tahapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak mungkin dan 

beragam. Adapun kriteria Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengguna handphone Nokia dengan tipe model terbaru keluaran 4 bulan 

terakhir dimana tipe tersebut termasuk handphone high-N, yang dalam kurun 

waktu 4 bln itu mereka mengganti handphone lebih dari 2 kali.  

 Berdasarkan kriteria tersebut diatas maka peneliti menentukan informan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Sarah Handoyo (47 tahun), salah satu pengguna Nokia yang berprofesi Ibu 

rumah tangga, dan juga  seorang istri pemilik pabrik tekstil yang terletak 

di Pasuruan. 

2. Linda Handayani (34 tahun), salah satu pengguna Nokia yang berprofesi 

sebagai ibu rumah tangga, dan juga seorang istri pemilik beberapa 

perusahaan jasa  perjalanan wisata di beberapa kota di Jawa timur. 

3. Eko Pertiwi (42 tahun), seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai 

pegawai sebuah rumah sakit swasta di Surabaya 

4. Rhemondita (51 tahun), seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai 

pengusaha garmen  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Gaya hidup pengguna .... Ajeng Novridha F.



I - 19 
 

5. Gatot D (49 tahun), salah satu pengguna nokia yang berprofesi sebagai 

seorang pengusaha kayu dan batu bara. 

6. Arifin Wardana (57 tahun), seorang pejabat pemerintahan di salah satu 

kota di Jawa Timur. 

7. Bramantio (61 tahun), salah satu pengguna Nokia yang berprofesi sebagai 

pengusaha di bidang otomotif. 

8. Djarot S (66 tahun), salah satu pengguna Nokia, seorang Pensiunan 

pegawai negeri sipil. 

   

 Pemilihan Informan adalah orang yang mengetahui dan mengalami sendiri 

mengenai kegiatan yang diteliti. Sehingga diperoleh data yang diperlukan. 

 

I.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa didapat suatu analisa 

yang melingkupi seluruh aspek yang ada sehingga mendapatkan kesimpulan yang 

utuh dan menyeluruh. 

 Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

 
I.5.3.I Pengamatan 

 
            Pengamatan adalah cara yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh 

gambaran mengenai pola budaya yang tidak diutarakan dengan kata-kata (Ember 
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& Ember, 1996:51) artinya sebelum mengadakan penelitian peneliti mengadakan 

pengamatan terlebih dahulu agar memperoleh pengetahuan sebanyak mungkin 

dari sasaran yang akan diteliti, seorang individu tidak selalu dapat menuturkan 

dengan kata-kata, oleh karena itu pengamatan sebagai suatu teknik penelitian 

lapangan adalah juga menguji apakah subyek penelitian benar-benar berlaku 

sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang diucapkannya.  

 Metode pengamatan yang dipilih oleh peneliti adalah metode pengamatan 

terlibat yang artinya penulis ikut berinteraksi dan terlibat langsung dengan para 

calon informan tapi belum menjadi bagian dari kegiatan yang diteliti seperti yang 

dijelaskan oleh Bachtiar (dalam koentjaraningrat, 1991 : 119). 

 Pengamatan atau Observasi dapat dikategorikan sebagai bentuk observasi 

terlibat, dimana dalam penelitian ini pengamatan dilakukan pada para pengguna 

handphone Nokia sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, 

seperti: 

1. peneliti mengamati trend life style khususnya handphone yang sedang 

berkembang di masyarakat Surabaya, peneliti melakukan pengamatan ini 

dengan meksud untuk melihat pengaruhnya yang muncul dari life style 

tersebut. 

2. peneliti mengamati aktifitas dan perilaku konsumen di berbagai 

kesempatan seperti di  acara pameran atau peluncuran produk terbaru  di 

mall atau plaza. 
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3. pada tahap ini peneliti mulai membatasi subyek penelitian dan 

memfokuskan pada pengamatan konsumen nokia yang menggunakan type 

handphone High-N. 

 

I.5.3.2.Wawancara  

 
            Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

memperoleh keterangan tentang kejadian yang oleh peneliti tidak dapat diamati 

sendiri secara langsung, baik karena terjadinya dimasa lampau ataupun karena 

tidak diperbolehkan untuk hadir di tempat kejadian itu (Ihromi, 1999:51), sebagai 

salah satu teknik penelitian lapangan, wawancara pada umumnya digunakan untuk 

menggali keterangan dan informasi yang dibutuhkan. 

 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara 

yang tidak berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 

(Koentjaraningrat, 1991:139). Adapun sifat dari wawancara yang dilakukan 

adalah bersifat terbuka dimana penulis memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada subyek penelitian untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.  

             Wawancara mendalam dipakai untuk mengungkap data mengenai 

perilaku pengguna handphone yang sering mengganti handphone pada waktu yang 

relatif tidak lama. Jadi wawancara bisa menjadi instrumen yang paling baik untuk 

memperoleh informasi sebagai penjabaran (deskripsi) mengenai gaya hidup 

pengguna handphone Nokia. 
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 Wawancara akan dilakukan terutama pada para pengguna handphone 

nokia. Wawancara dari para konsumen nokia pengguna type High-N diharapkan 

akan memperoleh data dan informasi yang dapat memberikan deskripsi mengenai 

latar belakang subyek penelitian sering mengganti handphonenya. 

 Teknik wawancara yang digunakan disini adalah memakai teknik 

wawancara tak berstruktur dengan pedoman wawancara sebagai penuntun, 

keadaan tak berstruktur ini memungkinkan proses wawancara berlangsung lebih 

luwes dengan arah yang lebih terbuka sehingga informasi yang didapat lebih kaya 

dan pembicaraan tidak terlampau terpaku dan menjauhkan kedua belah pihak 

(Faisal, 1990:62). 

 Peneliti juga menggunakan alat perekam untuk merekam beberapa 

wawancara yang dianggap penting serta alat dokumentasi yaitu kamera yang 

menghasilkan foto-foto yang berguna untuk menunjukkan bukti nyata selama 

penelitian di lapangan. 

 Penelitian ini juga menggunakan bahan informasi lainnya sebagai data 

pelengkap bagi penelitian ini. Bahan-bahan itu diperoleh dari berbagai 

kepustakaan yang ada seperti surat kabar, majalah, buletin ataupun situs-situs di 

internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. 

 

I.5.4 Teknik Analisa Data 

 

 Analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1989:263). Semua data 
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yang diperoleh dari penelitian ini akan di analisa secara kualitatif deskriptif untuk 

memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diajukan dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang diharapkan dapat 

diperoleh hasil akhir memuaskan yang mencakup banyak aspek kehidupan 

informan ataupun subyek penelitian dan komunitasnya.  

 Proses ini diawali dengan menelaah seluruh data yang ada yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap perilaku subyek dalam berinteraksi dengan handphone yang 

dimilikinya baik di dalam Nokia care centre ataupun di dalam gedung World 

Trade Centre (diluar Nokia care centre), wawancara dengan subyek yang berasal 

dari berbagai profesi diharapkan akan menghasilkan jawaban yang bervariasi 

sehingga akan menambah masukan yang ada. 

 Data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan jenisnya berdasarkan 

teori yang dipakai. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat - sifat suatu 

individu, gejala dan juga fenomena yang ada hubungannya dengan kajian 

penelitian 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata dan juga 

gambaran atau deskripsi tentang suatu fenomena dengan menganalisis kegiatan 

yang dilakukan seperti misalnya pameran dan juga acara peluncuran produk 

terbaru, dan juga percakapan ataupun inetraksi yang dilakukan oleh subyek 

penelitian yang nanti diharapkan oleh peneliti dapat menjawab permasalahan 
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dalam penelitian mengenai latar belakang mereka dalam mengganti handphone 

yang mereka miliki. 
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BAB II 

Lokasi Penelitian 

 

Kota Surabaya merupakan kota kedua yang memiliki konsumen pengguna 

handphone paling banyak selama ini. Di samping itu antusias masyarakat 

Surabaya akan perkembangan teknologi sangat tinggi. (buyer’s guide magazine 

60,2005:37). 

Dewasa ini handphone bukan hanya milik orang dewasa, akan tetapi juga 

dimiliki oleh anak-anak mulai dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah sampai 

perguruan tinggi dan orang tua. Beberapa provider handphone juga berupaya 

untuk melayani segmen pasar tertentu dengan harga yang dapat terjangkau. 

Mengingat banyaknya pilihan merek dan tipe handphone yang ditawarkan 

di pasaran, serta sering berubahnya selera kosumen maka tidak jarang dalam 

kurun waktu singkat seseorang pengguna berganti merek atau tipe handphonenya 

dari suatu merek ke merek lainnya. 

Tingginya antusias masyarakat terhadap tehnologi khususnya tehnologi 

dibidang selular berdampak pada tingginya permintaan untuk memenuhi 

kebutuhan barang-barang dengan tehnologi baru yang berdampak pula pada 

pertumbuhan atau menjamurnya counter-counter atau kios yang menjual dan 

membeli handphone second.  

Provider yang cerdas menangkap peluang pasar akan mengembangkan 

teknologi dan variasi produknya sesuai dengan kebutuhan segmen yang akan 

dilayaninya secara tepat. 
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Gambar 2. Area parkir WTC Surabaya yang sebagian telah berubah fungsi menjadi 
counter Handphone. 
 

 Foto  diatas merupakan area parkir World Trade Center (WTC) yang telah 

berubah fungsi sebagai tempat jual-beli handphone. Perubahan fungsi pelataran 

area parkir tersebut dilakukan untuk menertibkan perdagangan dipinggir jalan 

yang dilakukan oleh para blantik1.  

 Menurut Riski (34 tahun) suasana ramainya pengunjung seperti ini dapat 

kita lihat setiap hari di area parkir World Trade Center (WTC), sedangkan pada 

hari minggu biasanya suasana lebih ramai. Berdasarkan wawancara penulis 

dengan beberapa informan, beberapa dari mereka awalnya hanya ingin berjalan-

jalan dengan keluarga, namun ada juga yang memang sengaja pergi ke World 

Trade Center (WTC) untuk menjual atau membeli handphone. 
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1 Blantik adalah sebutan untuk orang-orang yang membeli dan mejual handphone srcond dimana 
mereka tidak memiliki counter tetap. Mereka melakukan transaksi dipinggir jalan sekitar area 
parkir sampai ke dalam gedung WTC. 
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Gambar 3. Salah satu kios yang terletak di area parkir WTC 

 

 Foto diatas merupakan salah satu kios yang terletak di area parkir WTC, mereka 

lebih memilih berjualan di area parkir selain karena ongkos sewa kios yang lebih murah 

daripada sewa counter di WTC, menurut mereka dengan berjualan didekat area parkir 

mereka bermaksud menjemput bola jadi sebelum pengunjung masuk WTC mereka akan 

melewati dan melihat-lihat barang dikios mereka. 

 Peralatan untuk mendisplai barang-barang dagangan tergolong lebih sederhana  

dibanding kios-kios yang berada di dalam WTC. Kios yang terletak di area parkir WTC 

hanya terdiri dari beberapa etalase untuk memajang handphone dan beberapa kursi plastik 

sebagai tempat duduk pelanggan yang akan melihat-lihat barang dagangan yang dipajang 

dietalase. 

 Kios handphone di area parkiran World Trade Center (WTC) ini mulai 

buka disiang hari sekitar jam 10.00 dan tutup sekitar jam 22.00 tergantung pemilik 

kios. Mereka kebanyakan menjual handphone bekas daripada handphone baru, 
II - 3 
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andphone. 

                                                

kalaupun ada pembeli yang mencari handphone baru mereka biasanya melakukan 

kesepakatan harga terlebih dahulu, setelah itu mereka akan mengambilkannya di 

kios-kios kenalan mereka di gedung World Trade Center (WTC) atau Delta Plasa. 

 Selain handphone mereka biasanya menjual isi ulang pulsa, isi aplikasi dan 

beberapa asesoris seperti memori card2, dan dompet untuk menyimpan handphone. 

Asesoris yang dijual tidak terlalu bervariasi dan biasanya mereka hanya dititipi oleh sales 

ataupun oleh pemilik kios yang mereka kenal di gedung World Trade Center (WTC) 

 Sedangkan untuk kios-kios yang berada di dalam gedung World Trade Center 

(WTC) lebih tertata rapi dan pengaturan ruangan yang lebih variatif tergantung produk 

apa yang mereka tonjolkan atau mereka jual. Ada beberapa kios yang menjual merk 

handphone tertentu tetapi ada juga yang menjual semua merk handphone baik baru 

maupun second. 

 Selain kios handphone ada juga beberapa kios yang menjual asesoris seperti 

casing, keypad3, cover atau dompet untuk menaruh handphone, screen guard4 dan 

mainan atau hiasan handphone lainnya, ada juga kios yang menjual khusus spare part 

handphone seperti baterai, LCD, speaker dan spare part lainnya. Bahkan ada juga kios 

yang hanya melayani servis segala merk h

 Jam buka dan tutup kios yang berada didalam gedung lebih seragam yaitu buka 

pada jam 10.00 dan tutup jam 18.00 dengan hari libur yang ditentukan oleh pemilik 

gedung World Trade Center (WTC), biasanya mereka hanya libur pada hari besar. 

 
2 Memori card adalah kartu memori yang berfungsi untuk menyimpan data pada handphone jenis 
tertentu yang bisa dilepas, bentuknya bervariasi sesuai dengan  merk handphone. 
3 Keypad adalah tombol yang bertuliskan angka dan huruf pada handphone. 
4 Screen Guard adalah plastik yang digunakan sebagai pelindung layar pada handphone/ 
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Gambar 4. Proses transaksi jual-beli handphone di WTC  

  

 Salah satu pengunjung yang datang ke kios untuk melihat barang-barang 

yang dipajang dietalase. Selain melihat-lihat barang yang ada dietalase, mereka 

biasanya sering bertanya mengenai keunggulan dan kecanggihan salah satu jenis 

handphone dan banyak juga dari mereka yang akhirnya membeli handphone di 

kios yang berada di area parkir tanpa masuk ke kios yang berada di dalam gedung 

World Trade Center (WTC) ataupun untuk sekedar isi ulang pulsa atau megisi 

aplikasi di handphone mereka. 
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2.1. Letak dan Sejarah Lokasi Peneltian. 

 

Berdasarkan sejarah dan letak geografisnya, gedung World Trade Center 

(WTC) berdiri pada tahum 1990 dan dibangun diantara gedung-gedung 

perkantoran, perhottelan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan seperti 

monumen kapal selam dan lainnya yang dapat dilihat pada peta lokasi dibawah 

ini: 
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  Denah diatas memperlihatkan letak gedung World Trade Centre (WTC) 

yang strategis karena berada diantara gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan. 

Selain itu, letaknya yang berada dipusat kota juga mempermudah akses untuk 

menuju lokasi. 

 

Gambar 6. Gedung World Trade Center Surabaya (WTC) dilihat dari depan 

 

Nokia care centre Surabaya terletak di lantai 2 no. 272 gedung World 

Trade Centre (WTC) yang terletak dijalan Pemuda dan merupakan salah satu 

fasilitas yang didirikan oleh Nokia Indonesia yang melayani khusus untuk servis 

handphone. 

Letak Nokia Care Centre yang strategis juga berpengaruh, dimana 

disekitar gedung world trade centre ada beberapa gedung perkantoran, tempat 

perbelanjaan, hotel dan juga taman hiburan, serta akses kesana yang mudah 

dijangkau dengan kendaraan umum seperti angkutan umum atau Lyn dan juga bis 
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kota, membuat Nokia Care Centre banyak dikunjungi oleh berbagai masyarakat 

yang bukan berasal dari Surabaya dan dari berbagai lapisan seperti yang terlihat 

pada gambar peta dibawah ini: 

Nokia sendiri masih memiliki fasilitas lain yang berfungsi untuk masing 

masing divisi, yaitu dibagi menjadi bagian khusus untuk penjualan dan juga untuk 

informasi. Di Surabaya ada 4 tempat servis centre resmi Nokia, yaitu salah 

satunya ada di world trade centre. 

 

 

Gambar 7. Salah satu counter Nokia yang ada di World Trade Center yang berfungsi 
untuk servis handphone. 
 

 

 Gambar diatas adalah salah satu counter Nokia Care Center yang terletak 

di gedung World Trade Center (WTC) lantai 2 yang melayani servis handphone 
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dengan 5 meja yang menghadap kedepan dimana masing-masing meja dijaga 

seorang customer service untuk melayani keluhan pelanggan. 

Nokia care di world trade centre Surabaya berdiri pada tanggal 3 februari 

2003. di bawah pimpinan seorang supervisor, keseluruhan pegawai di nokia care 

centre world trade centre yaitu sebanyak 13 orang. Sebelum tahun 2003 di tempat 

itu adalah tempat penjualan nokia tanpa ada servis centre, setelah 

mempertimbangkan ramainya perdagangan di world trade centre karena world 

trade centre adalah pusat perdagangan handphone di Surabaya pada saat itu 

sehingga banyak konsumen nokia yang mencari tempat servis handphone nokia, 

maka pada januari 2003 tempat tersebut diganti untuk Nokia care centre. 

Peneliti memilih Nokia sebagai merk dagang yang akan diteliti adalah 

karena diantara perusahaan produsen handphone yang ada, rating penjualan yang 

tertinggi adalah handphone merk Nokia ( dalam www. nokiaglobal/ 

sales.php=1.id.com ) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Data Penjualan Handphone 

Merk Persentase (%)

Nokia 47 % 

Erikson5 dan Samsung 49 % 

Lain-lain 4 % 

Jumlah 100 % 

Sumber: www.nokiaglobal/sales.php=1.id.com 

                                                 
5 Handphone merk Erikson sekarang berganti nama menjadi SonyErikson. 
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Berdasarkan data yang ada nokia memegang 47 % pangsa pasar dan yang 

kedua diikuti dengan Erickson dan Samsung sebanyak 49%, serta 4 % handphone 

merek lain seperti Siemens, LG, Philips dan merk-merk dagang lainnya. 

 Menurut detikpublishing.com (2006) bahwa saat ini jumlah pelanggan 

telepon seluler di dunia mencapai kurang lebih 2,2 miliar orang dan diperkirakan 

akan naik menjadi 3 miliar menjelang akhir tahun 2008. 

 Menurut perusahaan riset IDC (dalam Tabloid Ponsel edisi Nov 2006) 

dalam penelitian yang mereka lakukan diperoleh hasil bahwa Nokia berada pada 

urutan teratas dengan peningkatan pengiriman mencapai 33% dan pangsa pasar 

35%, Motorola dengan mengalami peningkatan pengiriman 39% dan pangsa pasar 

21%, Samsung dengan pangsa pasar 12%, sedangkan Sony Ericsson dengan 

pangsa pasar 7,8% dan LG sebesar 6,5%. 

       Sedangkan menurut Roy Suryo (dalam detikpublishing.com 2006) 

menyebutkan bahwa perkiraan pasar telepon selular Indonesia dalam satu sampai 

dua tahun kedepan akan mencapai 80-90 juta unit, dan Nokia yang memimpin 

pasar di Indonesia, kemudian Sony Ericsson, dan disusul oleh beberapa merek 

lain. 

 Menurut Djan dan Ruvendi (2006), merek Handphone yang dipilih 

responden dalam penelitiannya adalah seperti pada tabel berikut : 
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                         Tabel 2. komposisi Merek Handphone yang diminati 
Masyarakat Surabaya  

 
 

Merek Handphone Persentase

Nokia 56,58% 

Sony Ericsson 18,42% 

Motorola 10,53% 

Philips 2,63% 

Samsung 2,63% 

Siemen 1,32% 

Lainnya 7,89% 

Jumlah 100 % 

Sumber: Jurnal Ilmiah Binaniaga Vol.02 No.1 Tahun 2006 
 

  

 Tabel diatas memperlihatkan bahwa Nokia memiliki peminat paling 

banyak yaitu sebesar 56.58 % yang disusul oleh Sony Erikson dengan peminat 

sebesar 18.42 %. Motorola menempati peringkat ketiga dengan peminat sebanyak 

10.53 % dari jumlah responden yang diambil, sedangkan untuk Samsung dan 

Philips memperoleh jumlah persentase yang sama yaitu sebanyak 2.63 % yang 

disusul oleh Siemens dengan perolehan sebanyak 1.32 %, sedangkan 7.89 % dari 

seluruh responden yang ada memilih handphone merk lainnya. 

Pertimbangan lain yang membuat penulis tertarik untuk memuluh merk 

Nokia sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah karena merk Nokia selalu 

mengeluarkan produk-produk dengan berbagai kemasan dimana fasilitas yang 
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disajikan begitu beragam mulai dari corak/motif, cover handphone sampai pada 

kecanggihan  sehingga selalu ada yang bisa ditawarkan untuk konsumennya 

(dalam Buyer’s guide magazine edisi 68,2005:10). Sehingga peneliti merasa 

handphone merk Nokia cocok sebagai bahan kajian mengenai gaya hidup 

pengguna handphone. 

 

2.2. Profil Perusahaan Nokia 

 

Nokia adalah perusahaan elektronik yang berasal dari Finlandia. 

Perusahaan aslinya adalah pelopor yang  menemukan mesin penggiling bubur 

kayu pertama di Finlandia tahun 1865 Di susul kemudian oleh mesin penambah 

bubur kayu dan pembuat kertas. Pada tahun 1920 an muncul pabrik kabel dan 

karet terkemuka pada perusahaan ini. 

Tahun 1950an chief executif officer (CEO) Bjorn Westerlund meramalkan 

masa depan pertumbuhan beeberapa sektor ini akan terbatas dan sebagai gantinya 

dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki (dalam 

www.nokia_selluler/phone.php=3.communication.com). 

Sebelumnya selama 15 tahun nokia elektronik mengalami masa 

percobaaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi dari semua kesalahan dan 

percobaan itu secara bertahap justru terbangun keterampilan substansial dari 

sekumpulan ahli yang berbakat. Kondisi ini lalu berkembang karena di dukung 

penuh oleh kebijakan pemerintah. 
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Pada tahun 1970an nokia dan pabrik pembuat televisi Salora bergabung 

untuk mengembangkan telepon genggam (telepon seluler). Sementara tahun 

1980an seluruh Salora terintegrasi menjadi Nokia. Pada saat yang sama nokia 

memperoleh operasi jaringan telepon dari perusahaan telekomunikasi pemerintah 

Televa. 

Awal 1990an nokia sempat mengalami krisis tetapi CEO yang baru 

memutuskan untuk memfokuskan pada telepon seluler dan jaringan telepon. 

Hasilnya telepon GSM pertama kali di dunia muncul di Finlandia pada tahun 

1991, kemudian pasar telepon seluler global mulai berkembang sangat cepat pada 

pertengahan tahun 1990-an sehingga Nokia menjadi nomor satu (dalam 

www.nokiacare.indonesia/nokia_default.com). 

Sebagai perusahaan seluler nokia selalu mengeluarkan produk-produk 

dengan berbagai kemasan yang beragam mulai dari corak, fitur serta 

kecanggihan/fasilitas baru dimana hal tersebut juga untuk memenuhi tuntutan 

pasar. Berdasarkan fasilitas teknologi yang disediakan di handphone nokia, selain 

desain, harga yang bervariasi dan pilihan yang beragam, hal ini juga yang 

cenderung menarik minat masyarakat untuk memilih menggunakan nokia.   

Nokia mengeluarkan handphone dengan pembagian kriteria dalam 

kategori yang bertujuan untuk masyarakat klas-klas sosial tertentu yang terbagi 

menjadi 6 kategori yaitu Premium, Fashion, Active, Classic, Expression dan 

Basic. Kategori-kategori tersebut dengan kriteria sebagai berikut : 

Premium  : Dikeluarkan oleh nokia dalam jumlah terbatas dan model 

serta bahan covernya bukan dari karet ataupun plastik 
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seperti contohnya type 8910 yang bahan covernya terbuat 

dari titanium. 

Fashion :Type handphone yang dikeluarkan oleh nokia yang 

ditujukan untuk wanita hal ini didukung dengan fitur-fitur 

handphone yang disesuaikan dengan kebutuhan wanita 

seperti 7210 fasilitasnya adalah cover handphone terlapisi 

kain beludru dimana bisa disesuaikan dengan pakaian atau 

accesories yang sedang dipakai 

Active  :Handphone ini memiliki ciri tersendiri yaitu ukurannya 

lebih tebal ketimbang handphone type yang lain karena ini 

diperuntukkan bagi pengguna nokia yang sering berada di 

tempat alam bebas sehingga bentuknya kokoh dan 

covernya anti air,contohnya nokia 5600. 

Classic  :Type handphone ini dapat dilihat dari bentuknya , type ini 

memiliki bentuk tipis dan cover dengan warna warna 

gelap seperti hitam dan abu-abu. 

Expression  :Type handphone ini dapat dilihat dari cover dan juga 

fasilitasnya, untuk type handphone yang masuk dalam 

kategori ini memiliki fasilitas musik 

(radio,multiplayer,dan juga perekam suara),cover 

berwarna cerah seperti contohnya merah, 

hijau,kuning,biru. Dan yang pasti cover dapat diganti-

ganti sesuai dengan selera pengguna. 
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Basic  :Type handphone ini untuk cover terbuat dari plastik 

bentuknya sederhana, fiturnyapun sederhana hanya 

sebatas menelpon,ditelpon dan sms. 

Pertimbangan lain yang menjadi alasan adalah karena peneliti merupakan salah 

satu pegawai yang bekerja di lokasi tersebut sehingga mempermudah peneliti 

dalam mendapatkan informasi dan data-data secara terperinci mengenai gaya 

hidup pengguna handphone Nokia. 
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BAB III 

Temuan Data dan Analisa 

  

 Modernitas masyarakat di perkotaan memberi pengaruh dan dampak 

terhadap perkembangan teknologi, stimulus dapat berupa fasilitas pendukung 

yang  banyak dan mudah diperoleh serta bersifat terbuka terhadap inovasi yang  

masuk di perkotaan membuat arus perubahan cepat terjadi. Masyarakat menengah 

dengan semua atributnya dipaksakan untuk menjadi golongan keatas dengan 

segala konsekuensinya. 

 Masyarakat perkotaan seringkali melihat ukuran kemajuan, kemodernan 

dan kesuksesan seseorang dari kepemilikannya atas barang-barang yang bersifat 

material. Salah satunya adalah kepemilikan handphone, handphone seakan-akan 

menjadi barometer kemajuan seseorang, khususnya yang terkait dengan teknologi 

informatika. 

 Handphone saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat 

yang kepemilikannya tidak hanya didasarkan pada fungsi utama handphone 

sebagai alat komunikasi, tetapi juga melihat fitur tambahan serta disain produk 

yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan memilih jenis atau merek 

produk. 

 Perkembangan teknologi handphone sendiri saat ini sudah semakin pesat, 

fasilitas serta fitur-fiturnya terus ditingkatkan untuk memanjakan pemiliknya. 

Sebagai sebuah produk teknologi maka setiap produsen handphone tidak pernah 
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akan berhenti untuk terus meningkatkan kemampuannya, karena berhenti 

berinovasi berarti mati dan pasar akan direbut oleh produsen merek lain.  

Konsumsi merupakan sebuah perilaku aktif dan kolektif, sebuah moral, 

dan merupakan sebuah institusi yang berarti keseluruhan nilai sebagai fungsi 

integrasi kelompok dan integrasi kontrol sosial. 

Masyarakat konsumsi menurut Baudrillard (2004) juga merupakan 

masyarakat pembelajaran konsumsi yang didalamnya terdapat suatu pelatihan 

sosial yang merupakan sebuah cara baru dan spesifik bersosialisasi dalam 

hubungannya dengan munculnya kekuatan-kekuatan produktif baru dalam sistem 

ekonomi pada tingkat produktifitas yang tinggi. 

Pada tingkat produktifitas inilah terlihat seperti pembandingan yang 

dilakukan untuk menjaga batasan-batasan yang baku dan mengarahkannya pada 

tingkat standar pasar komersial. Hal tersebut murni perluasan sensibilitas dan 

emosional yang harus dilakukan dimana perluasan selera yang akhirnya akan 

meningkatkan kesenangan. Menurut Storey (2003), hal - hal buruk yang 

terekspose tidak lagi suatu hal yang lemah secara moral namun hal ini terlihat 

lebih simpel, banyak yang tidak bermutu tetapi itu ternyata bernilai baik. 

Beberapa pengaruh yang sangat buruk yang mungkin terjadi, misalnya 

pengaruh seks, kejahatan, dan  kekerasan. Hal lain yang perlu kita risaukan yaitu 

kebudayaan massa ini sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi 

komunikasi, pada masyarakat Indonesia misalnya, dimana tingkat pendidikan 

masih kurang, pengaruh buruk dari kebudayaan massa ini berakibat pada khalayak 

umum yang mencakup tidak hanya remaja atau orang dewasa tetapi juga anak-
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anak. Perubahan yang lain adalah menurunnya nilai-nilai sosial individu, salah 

satu penurunan nilai sosial itu adalah perilaku informan penelitian yang berubah 

dari penggunaan bahasa Indonesia yang baku sampai pada perilaku sehari-hari. 

Sebuah masyarakat yang memiliki budaya sudah sewajarnya apabila 

terdapat barang atau perilaku yang dianggap terlarang atau tabu, baik untuk 

diucapkan maupun yang dilakukan. Dan apabila tabu ini dilanggar, maka akan 

menimbulkan reaksi sosial yang kemudian akan memberikan sanksi sosial bagi si 

pelanggar karena dianggap sudah melakukan sebuah tindakan menyimpang 

(deviance) 

 

 “Deviance is the recognized violation of culture norms”. 

(Macionis,1997:203) 

(Penyimpangan adalah sesuatu yang dikenal sebagai 

pelanggaran norma-norma) 

 

Maksud dari menyimpang dalam konteks ini adalah perilaku yang berbeda 

atau bertentangan dengan pola perilaku yang telah disepakati bersama, atau 

dengan kata lain, penyimpangan ini merupakan perilaku yang tidak atau belum 

mencapai tingakatan kesepakatan umum (Soeprapto, 1996:37-38) 

 Sebagian kelompok masyarakat Indonesia menganggap bahwa handphone 

yang dimiliki menunjukkan status sosial pemiliknya. Oleh karena itu memiliki 

handphone yang baru dan mahal menunjukkan status ekonomi yang mapan dan 

trendi. Namun sebagian lainnya ada yang berpandangan bahwa handphone 
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sebagai produk handphone adalah alat komunikasi, maka bentuk, fitur serta jasa 

lainnya yang melengkapi produk tidak penting baginya. 

 Menurut Rakhmat (1997), masyarakat cenderung untuk berlomba-lomba 

memiliki handphone yang menurut mereka paling maju dan paling baru. 

Handphone yang diharapkan banyak membawa manfaat edukasi bagi generasi 

muda bangsa tetapi dengan minimnya pengawasan baik dari pihak individu 

ataupun dari pihak pemerintah, handphone dapat menjadi sarana transformasi bagi 

generasi muda cenderung menjadi generasi yang kurang berwawasan luas. Hal ini 

menyebabkan masyarakat tercerabut dari akar kebudayaannya dan mulai 

terpisahkan dari konteks kulturalnya. 

Masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih akan teknologi 

masih tidak dapat meninggalkan tradisi ataupun aspek-aspek sosial disekitar 

mereka, dengan adanya  pandangan bahwa mutu atau kualitas tidak menjadi 

sesuatu yang penting lagi dalam pemilihan suatu produk, tetapi aspek sosial yang 

ditimbulkan dari suatu produk tersebut yang memiliki pengaruh besar pada gaya 

hidup masyarakat saat ini.  

Fenomena ini tidak hanya telah mengkonstruksi masyarakat yang hanya 

sekedar berbasis konsumsi tapi juga menjadikan artefak budaya sebagai produk 

industri dan tentu saja komoditas, kebudayaan inilah yang dimaksud dengan 

kebudayaan massa atau pop. 

Semua ini tidak terlepas dari peranan perkembangan teknologi. Berkat 

perkembangan teknologi pula produk budaya bisa disebarkan disertai dengan  

pertumbuhan teknologi pula yang merupakan hasil peradaban budaya manusia 
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yang penting tidak hanya dalam menghasilkan produk budaya yang dibuat dalam 

jumlah besar. 

 Persaingan di bidang teknologi mengakibatkan terjadinya proses 

percepatan keusangan teknologi baik yang disengaja maupun tidak disengaja 

dalam artian tidak direncanakan, dengan harga relatif semakin murah 

dibandingkan dengan teknologi yang ada didalamnya. Sehingga siklus kehidupan 

produk untuk setiap tipe produk semakin pendek seiring dengan percepatan 

teknologi dan persaingan diantara para produsen handphone 

 Salah satu strategi para produsen untuk menjaga kelangsungan hidup suatu 

produk, misalnya dengan mengeluarkan produk baru setiap tahun baik dengan 

cara produk itu dikeluarkan ataupun diperbarui dengan cepat sedangkan produk 

yang lama akan dihilangkan atau menghilang  dengan cepat pula. Hal ini yang 

mengacu masyarakat untuk selalu bosan dengan sesuatu yang mendadak menjadi 

barang lama atau usang pada saat handphone baru dikeluarkan. 

 The American Marketing Association dalam Basu Swasta (1980) 

mengartikan merek sebagai suatu nama, istilah, simbol, disain, atau kombinasinya 

sebagai tanda pengenal produk atau jasa suatu penjual yang membedakan dengan 

produk-produk pesaing dimana secara operasional merk adalah nama dan simbol 

yang diberikan produsen kepada produk handphone yang diperdagangkan di 

pasaran. 

 Bervariasinya merk, jenis dan model handphone memberikan banyak 

pilihan kepada pengguna. Namun demikian market leader adalah provider 

handphone yang memiliki keunggulan teknologi serta mampu memberikan variasi 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Gaya hidup pengguna .... Ajeng Novridha F.



produk pada berbagai segmen pasar potensial. Setiap tipe handpone sering juga 

ditujukan khusus untuk kalangan tertentu dengan status sosial dan jenis 

pekerjaannya. 

 Peneliti membagi tiga kategori berdasarkan harga handphone yang beredar 

di pasaran dengan kategori sebagai berikut : 

1. Nokia harga murah dengan harga antara 200 ribu sampai 1 juta rupiah 

yang biasa disebut Low-N (Low Nokia). Handphone ini hanya dilengkapi 

fitur-fitur standar seperti menerima dan melakukan telepon, sms, phone 

book tidak lebih dari 250 nama yang bisa disimpan , radio. 

2. Nokia harga medium dengan harga antara 1 juta sampai 3 juta yang biasa 

disebut Middle-N (Middle-N). Handphone ini selain terdapat Fitur Standar 

juga terdapat fitur-fitur tambahan diantaranya kamera,GPRS dan juga 

multiplayer yang berfungsi merekam,mengedit gambar dan suara,serta di 

lengkapi dengan memori internal yang lebih besar antara 126 bytes sampai 

512 bytes dan ada tambahan memori eksternal. 

3. Nokia dengan harga mahal atau biasa disebut High-N (High-Nokia). 

Handphone ini sudah memiliki fitur fitur seperti di komputer,di handphone 

ini dilengkapi program seperti office,excel dan juga internet. Untuk 

penyimpanan memory juga lebih besar yaitu mulai 1 gygabytes lebih.  

 

Dari type handphone tersebut peneliti mengetahui adanya motivasi yang berbeda 

pada pengguna handphone nokia High-N dalam mengganti handphonenya dengan 

merk yang sama. 
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3.1 PENGGUNA HANDPHONE MIDDLE - N 

  

 Pada masyarakat Surabaya berdasarkan survey yang dilakukan oleh 

peneliti dari 10 orang pengguna handphone Nokia Middle-N yang menggunakan 

fitur-fitur Nokia secara maksimal hanya ada 2 orang. Konsekuensi yang 

dipaksakan disini seperti untuk mendapatkan image atau citra diri sebagai 

kalangan atas, masyarakat golongan menengah dalam memilih handphone terbaru 

sering memaksakan untuk membeli dengan harga yang diluar jangkauan 

pendapatan mereka dengan maksud untuk mendapatkan image atau hanya agar 

dianggap sebagai masyarakat kelas atas. 

 Masyarakat dengan segala atribut yang telah menempel pada individunya, 

mulai cara berpakaian, aksesoris yang menempel seperti misalnya perhiasan, jam 

tangan dan juga handphone, dapat menampilkan citra diri yang disorot  oleh 

masyarakat.  Ingin tampil lebih  keren, lebih trendy menempati alasan yang paling 

banyak dalam masyarakat kota Surabaya untuk mengganti handphone mereka. 

 Handphone saat ini memang kebutuhan yang penting dalam kehidupan 

kita sehari-hari, tetapi untuk mengganti tanpa ada alasan yang fungsional 

merupakan tindakan yang sangat mudah dilakukan saat ini. Salah satu faktor yang 

mempermudah orang-orang dalam mengganti handphone mereka adalah karena 

harga handphone yang sudah semakin beragam, mulai harga ratusan ribu sampai 

puluhan juta dapat kita peroleh, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak 

pilihan untuk mengganti handphonenya. 
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 Murah dan beragamnya harga handphone membuat masyarakat berlomba-

lomba membeli handphone bukan dari segi fungsionalnya, tetapi lebih cenderung 

pada tren yang ada, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar responden yang 

telah diwawancarai oleh peneliti dimana mereka membeli handphone keluaran 

terbaru hanya karena ingin memiliki handphone yang lebih bagus atau lebih 

canggih, biar terlihat keren atau hanya sekedar karena tidak ingin terlihat 

ketinggalan jaman. 

 Penilaian seseorang pada suatu komunitas sosial dapat kita dilihat dari 

penampilan individu tersebut. Terlihat lebih gaya dan keren, itu akan 

mempengaruhi seseorang untuk berpikir atau menilai individu tersebut berasal 

dari kalangan sosial tertentu yang akhirnya berpengaruh pada penerimaan atau 

penilaian masyarakat mengenai kelas sosial yang ada atau menempel pada diri 

individu tersebut. Terlihat lebih keren berarti seseorang itu mengikuti 

perkembangan mode yang ada. 

 Ketika berkenalan atau urusan pekerjaan lainnya, seseorang selain saling 

mengenal baik lewat jabat tangan atau memberikan kartu nama, hal yang 

ditanyakan lainnya adalah nomor telepon genggamnya. Hal tersebut lebih 

dikarenakan, saat ini memiliki handphone bukan lagi sebuah kebutuhan sekunder 

tetapi handphone sudah menjadi kebutuhan utama bagi seseorang, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Gatot (49 tahun) berikut : 

 

“… saya rasa handphone saat ini sudah jadi kebutuhan 

pokok setiap orang, baik itu yang bekerja 

dikantor,bisnismen, ibu rumah tangga, maupun yang 
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masih sekolah baik itu berasal dari tingkat perguruan 

tinggi maupun tinglat sekolah dasar semua sekarang telah 

pake handphone… karena selain untuk mempermudah 

komunikasi, handphone juga mempunyai banyak fungsi 

yang bisa membantu atau mempermudah kita … 

handphone juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan, 

banyak game-game menarik yang bisa kita simpan 

dihandphone … saya rasa kita sudah mengalami 

ketergantungan pada handphone …” 

 

menurut bapak Gatot, saat ini handphone telah menjadi sebuah kebutuhan yang 

akhirnya menjadi identitas diri pemakainya. Menurut Lury (1998:10) yang 

mengatakan bahwa dalam masyrakat maju, budaya konsumen massal telah 

memaksa individu dan masyarakat untuk memperjelas diri dengan benda yang 

dimilikinya. 

 Banyak orang yang menggambarkan barang-barang yang miliknya sebagai 

citra diri, apabila orang itu kehilangan barang itu maka ia akan mengalami siksaan 

pribadi atau penurunan harga diri.(dalam Atik Triatnawati, 2003:97). Hal tersebut 

juga berdapak pada peningkatan nilai suatu barang, seperti misalnya handphone 

merek Nokia. 

 Setiap kita menyebut nokia, masyarakat dari kalangan manapun pasti tahu 

bahwa itu adalah merk handphone, bagi masyarakat tentu memiliki berbagai 

alasan mengapa mereka memakai memakai merk ini. 

  Berdasarkan data dilapangan yang ditemukan peneliti mengenai alasan 

mereka memilih handphone merk Nokia, diantaranya mengemukemukakan bahwa 

alasan mereka memilih handphone merk Nokia karena handphone ini mudah 
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dioperasikan, model yang menarik dan beraneka ragam, service centre yang 

mudah ditemukan serta accesories dan spare part yang banyak dijual bebas 

dipasar, seperti ungkapan Ibu Eko P dibawah ini : 

 

“…Saya suka handphone Nokia ini karena 

pengoperasiannya gampang dan nggak ribet, kalau ada 

apa-apa tempat service dan suku cadangnya banyak jadi 

nggak perlu bingung, disamping itu casingnya bisa 

diganti-ganti jadi bisa disesuaikan dengan aktivitas kita 

dan warna baju yang kita pake…bisa dimechingin gitu loh 

mbak…kalau kita lagi pake baju warna merah 

misalnya…casingnya bisa diganti warna merah juga 

dengan corak yang sesuai biar nggak keliatan tabrakan 

warnanya…kan nggak enak kalau diliat orang pas lagi 

angkat telpon baju, tas dan sepatu sudah serasi …eh 

malah warna HP-nya tabrakan…” 

 

 Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas 

mengakibatkan handphone merk Nokia lebih dikenal oleh masyarakat dan 

dianggap sebagai merk yang bisa dipercaya, seperti yang telah dikemukakan oleh 

11 informan mengenai alasan mengapa memilih handphone merk Nokia. Salah 

satunya adalah ungkapan Rhemondita dibawah ini : 

 

“…pertama kali saya pake HP, saya pilih Nokia karena 

merknya udah terkenal bagus jadi nggak perlu takut 

gampang rusak…kalau pun rusak, kan ada garansi dan 
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service centernya pun banyak…jadi …apa ya…lebih 

terjamin lah…” 

  

 Penggunaan atau pemakaian produk-produk dengan merk yang telah 

dikenal oleh masyarakat dan tipe-tipe tertentu berdampak pada citra diri atau 

image seseorang, seperti yang dituturkan oleh bapak Djarot (66 tahun) dibawah 

ini : 

 

“…misal kao ada orang yang pake handphone merk LG 

yang paling mahal, belum tentu masyarakat tahu bahwa 

itu adalah handphone yang paling mahal…ya to…paling 

mereka anggap bahwa handphone itu adalah handphone 

yang biasa-biasa saja walaupun handphone tersebut telah 

dilengkapi fitur-fitur yang telah canggih. Hal tersebut 

diakibatkan karena banyak masyarakat yang belum 

mengetahui mengenai produk-produk LG…” 

  

 Populernya suatu produk di masyarakat memberikan pengaruh sedikit 

banyak terhadap cara pandang masyarakat dalam menentukan kehidupan sosial 

masyarakat itu pula, maksudnya disini yaitu nokia merupakan merk handphone 

yang populer di Indonesia, sehingga ketika seseorang memakai handphone merk 

Nokia mereka akan berasumsi bahwa orang tersebut mengerti banyak tentang 

handphone, selanjutnya dengan melihat fitur-fitur yang ada pada handphone 

tersebut mereka akan menilai dari kelas sosial mana pemakai handphone tersebut. 

 Tidak hanya pada masyarakat yang terdapat stratifikasi sosial, pada 

handphone pun ada penggolongannya. Dimana  klasifikasi handphone tersebut 
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ditujukan untuk kelompok-kelompok sosial tertentu. Dimana masyarakat  

cenderung dapat menilai strata sosial seseorang berdasarkan jenis handphone 

individu atau kelompok tersebut, seperti yang diungkapkan oleh bapak Djarot (66 

tahun)  berikut: 

 

“…Handphone itu bawa hokky dewe’ lho 

mbak…iya…contoh ni ya…kalo kita melihat orang dengan 

pakaian resmi dan membawa handphone Nokia jenis 

Comunicator1 misalnya… maka yang ada dibenak kita 

asumsi pertama yang akan muncul adalah orang tersebut 

bekerja dikantor dengan posisi minimal manager 

lah….disebuah perusahaan terkemuka, seorang pebisnis 

yang akhirnya kita melabelinya sebagai seorang eksekutif. 

Padahal belum tentu to…banyak orang sekarang yang 

pake Communicator…lha wong sekarng itu second itu 

banyak yang murah-murah…biar keliatan keren gitu…” 

  

 Budaya berbasis citra seperti inilah yang cenderung mendominasi 

masyarakat konsumen seperti yang diutarakan oleh Chaney (1996) dimana gaya 

menjadi hal yang sangat penting dan segalanya, sehingga perburuan citra diri atau 

image ini cenderung akan masuk dalam permainan konsumsi. 

Awalnya mungkin handphone ini hanya digunakan oleh kalangan tertentu. 

Akan tetapi, lama kelamaan handphone ini seolah-olah menjadi suatu kebutuhan 

yang primer bagi masyarakat Indonesia. Bahkan handphone sekarang telah 

                                                 
1 Handphone Nokia jenis Comunicator seperti Nokia tipe 9500, 9300 adalah handphone yang 
dikeluarkan Nokia dengan fitur-fitur yang mendukung pemakainaya menyelesaikan pekerjaan 
kantor melalui media handphone dimana modelnya pun disesuaikan untuk orang-orang yang sibuk 
dan menyelesaikan pekerjaan dengan mobile.  
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diperkenalkan pada anak-anak oleh orang tua mereka dengan alasan memper 

mudah komunikasi waktu mereka berada diluar rumah, seperti yang diungkapkan 

oleh ibu Linda dibawah ini : 

 

“… sejak kecil saya mebiasakan anak-anak mengenal 

tehnologi seperti komputer, handpgone, dan lainnya … 

bukan karena apa sih … aku biasakan itu biar mereka ga 

kaget aja … biar ga gaptek mbak … aku bawain dia 

handphone itu mulai kelas 1 SD … kan kalo SD sudah 

nggak dianter baby sitternya, jadi tak bawain handphone 

biar kalo ada apa-apa, seperti pulang lebih awal atau ada 

les tambahan bisa hubungi dirumah … biar enak aja 

njemputnya … apalagi sekarang ini keadaan tambah ga 

aman … jadi biar aku ga khawatir aja … tapi anak-anak 

sekarang itu mintanya macem-macem … selalu minta 

dibelikan handphone keluaran terbaru, ga mau 

ketinggalan sama teman-temannya … sampe kalah 

mamanya ini …” 

 

Fungsi handphone saat ini bukan hanya sebagai alat berkomunikasi yang 

efektif, akan tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan prestise atau nilai diri di 

komunitasnya, dengan tujuan agar tidak dianggap kuper atau ketinggalan zaman, 

disamping itu juga akan membentuk suatu komunitas sendiri misalnya saja seperti 

teman gank, kantor ataupun komunitas sosial lainnya. 

 Handphone bukan lagi suatu alat yang dilihat ataupun digunakan sebagai 

alat komunikasi melainkan sudah menjadi alat untuk bersosialisasi dan juga 

menjadi sebuah simbol yang artinya bahwa kepemilikan seseorang terhadap 
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barang seperti misalnya handphone dengan type tertentu atau baru, mampu 

memberikan image sekaligus stereotipe pada pemiliknya.  

 

 

3.2 PENGGUNA HANDPHONE HIGH-N 

 

 Kalangan atas tidak hanya sebatas fungsional dalam pemakaian 

handphone, maksudnya yaitu pemakaian handphone memang banyak difungsikan 

secara maksimal tetapi disamping itu banyak juga diantara mereka yang memiliki 

motivasi dalam mengganti handphone hanya berdasarkan keinginan untuk 

memiliki handphone baru.  

 Diantara 40 informan yang peneliti wawancarai, 7 diantaranya adalah 

informan yang merupakan pengguna Handphone Nokia Type High-N dengan 

harga handphone diatas 3 juta yang kemudian dijadikan subyek penelitian ini. 

Ketujuh Informan ini memiliki alasan yang berbeda dengan  33 informan yang 

lainnya dan kebetulan 33 informan yang lain menggunakan handphone type 

Middle-N dan Low-N. 

 Tujuh dari informan mengatakan alasan mereka mengganti handphone 

lebih karena coba-coba dan hanya sekedar mengikuti kebiasaan teman-teman di 

dalam komunitas mereka, seperti yang diungkapkan oleh ibu Sarah berikut ini: 

 

“… Aku memang sering ganti-ganti 

handphone…alasannya karena kebiasaan aja…aku punya 

temen-temen main itu suka mengamati perkembangan 
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tehnologi … salah satunya ya handphone…kalo 

nongkrong kita itu biasanya tukar informasi tentang 

keluaran terbaru dan kecanggihan produk itu … baik itu 

mobil, komputer maupun handphone … tapi yang paling 

sering ganti-ganti emang handphone, kalo komputer sama 

mobil biasanya kita lebih ke modifikasi, sedangkan kalo 

handphone kan ga bisa dimodifikasi … yang bisa diganti 

kan cumaq casingnya aja … biasanya kita ganti 

handphone keluaran terbaru lebih karena coba-

coba…kalo ada yang baru lagi dan sudah bosan sama 

yang lama ya ganti lagi …” 

 

 Ada juga yang mengganti handphone karena dasar handphone yang baru 

mempunyai memori yang lebih besar sehingga bisa menyimpan klip musik atau 

video porno lebih banyak, seperti yang diungkapkan oleh bapak Arifin (50 tahun) 

berikut ini: 

 

“…sebenarnya aku nggak terlalu pake handphone ya…coz 

kadang itu malah sumpek ya …ditelponi orang 

terus…alasanku ganti HP itu lebih karena fasilitas 

nyimpen datanya…aku pilih HP yang sekarang itu karena 

selain memorinya eksternal, jenis handphonenya itu 

mampu loading lancar kalo diisi memori sampai 2 Giga 

gitu…kan biasanya seperti handphoneku sebelum yang 

ini, kalo diisi memori 512 KB gitu handphonenya sudah 

ngadat, loadingnya lama … pokoknya ribet. Trus waktu 

kemaren Nokia ngeluarin tipe ini dengan kemampuan 

handphone yang bisa nyimpen memori besar … wah 

kupikir cocok ni buat aku … Aku pilih handphone yang 
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bisa nyimpen memori besar karena aku sama temen-

temenku itu punya hobi koleksi klip-klip musik favorit, trus 

film-film BF gitu … he3 … buat hiburan …”  

  

 Beberapa dari informan, khususnya informan wanita mempunyai alasan 

bergantu-danti handphone hanya karena fashion, biar terlihat beda, biar lebih 

keren seperti yang diungkapkan oleh ibu Eko P (42 tahun) salah satu informan 

yang mengganti handphonenya karena biar kelihatan lebih keren, yang dikutip 

dibawah ini : 

 

“ … Kalau alasanku ganti handphone itu … lebih karena 

ikut-ikutan aja … gimana ya … misal kalo aku 

memutuskan ganti handphone A gitu ya, itu lebih 

cenderung karena biar dianggap keren aja, biar nggak 

kalah sama temen lainnya … sebelum mereka punya, aku 

harus punya duluan … ya biar jadi trend setter gitu …” 

  

 Begitu juga dengan pendapat ibu Linda (34 tahun) yang mempunyai alasan 

memilih merk Nokia dan berganti handphone hanya karena pengaruh dari 

temannya, seperti yang dikutip dibawah ini : 

 

“… nokia soalnya gampang make’nya jadi enak, lagian 

temmen-temenku handphonenya nokia semua, kan nokia 

cover juga lucu-lucu kita kembaran juga kadang mbak 

covernya. Kalo merk lain kan covernya nggak bisa 

diganti-ganti jadi mboseni …” 
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 Dapat dilihat pada masyarakat menilai jika kita memiliki handphone yang 

sesuai dengan kelompok sosialnya maka ia akan diakui atau diterima dalam 

kelompok sosial tersebut. Dan juga informan ingin menunjukkan pada orang lain 

maupun sesama pemakai  untuk menunjukkan secara tidak  langsungsiapa dirinya  

atau status sosialnya. 

 Adanya kredit dalam pembelian handphone menjadi salah satu faktor 

pendorong yang mempermudah seseorang untuk membeli  handphone, seperti 

yang diungkapkan oleh ibu Sarah (47 tahun) berikut ini :    

 

“ … saya lagi jalan-jalan aja mbak sama anak-anak, tadi 

dari delta plaza terus mampir kesini, ini anak-anak 

pengen liat-liat HP. Eh kok kebetulan ada pameran yang 

nawarin kartu kredit, kalo beli pake kartu kredit itu 

bunganya nol persen, ya kan lumayan , mending beli 

kredit daripada beli kes (cash), harganya kalo diitung-

itung nggak seberapa jauh kok mbak jatuhnya. Lagian 

handphone saya sudah ketinggalan zaman,  ini (sambil 

menunjukkan handphonenya Nokia type 6830) nggak bisa 

dipake tri ji (3 G). Kata anak-anak saya nggak 

gaul..(anaknya yang paling kecil ikut menimpali) “iya, 

mama tuh kuno mbak …”. 

 

 Image atau citra diri untuk terlihat lebih keren lebih menjadi pilihan yang 

utama ketimbang nilai guna atau fungsi dari handphone itu sendiri. Pada dasarnya 

gengsi menjadi alasan yang utama pada sebagian masyarakat mengganti-ganti 

handphonenya. Sehingga dapat menimbulkan kesenjangan bagi orang lain yang 
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tidak memilkinya sehingga memaksakan untuk memiliki handphone dengan type 

tertentu walaupun kondisi keuangannya tidak mencukupi untuk membeli 

handphone tersebut, seperti pendapat ibu Eko P ( 42 tahun) berikut: 

 

 

“… temen-temennya cindy kebanyakan handphonenya 

berkamera yang mega piksel, katanya hpnya cindy 

kameranya udah ketinggalan zaman makanya dia minta 

hape ini, kasian sih kalo sampe nggak dibelikan, ntar dia 

jadi nggak punya temen, soalnya cindy itu minderan 

anaknya, jadi ya nggak apa-apa lah biar dia juga 

semangat sekolahnya, wong ini bisa dicicil kok ...” 

 

 Stereotipe disini terdapat kecenderungan bahwa mereka dengan 

handphone tipe baru adalah kelompok kaya, borjuis, sehingga kecenderungan ini 

membentuk kelompok-kelompok sosial yang terjadi pada kelas sosial menengah.  

 Disamping itu ada juga yang menurut peneliti mempunyai alasan yang 

menaruk dalam berganti handphone, yaitu dengan alasan untuk kenalan dengan 

Sales Promotion Girl (SPG) counter handphone seperti yang diungkapkan oleh 

bapak Djarot (66 tahun) berikut ini : 

 

”… sebenarnya alasanku ganti-ganti handphone sih 

bukan karena handphonenya … aku sudah sekitar 8 kali 

lebih ganti handphone, tapi ga ada alasan khusus … ya 

mungkin lebih karena rayuan spg-nya … cantik-cantik 

mbak … jadi bisa kenalan sama spg-nya … jadi bisa 
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kenalan plus-plus … ya nggak semua sih kayak gitu, tapi 

ada juga lho yang bisa sampai diajak chek in …” 

 

 Beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti dan berdasarkan 

beberapa fenomena yang ditemukan di lapangan, peneliti melihat adanya perilaku 

khususnya pembeli laki-laki dimana ketika individu membeli handphone maka 

individu itu dapat membeli handphone sekaligus penjualnya, dalam hal ini adalah 

sales promotion girl (SPG) dari ponsel yang dia kehendaki. 

Sales promotion girl (SPG) atau pramuniaga wanita, pada counter atau 

toko-toko handphone merupakan pekerjaan yang biasa dan sama halnya dengan 

pekerjaan-pekerjaan yang lain. Namun saat ini banyak SPG yang berprofesi 

sebagai SPG plus, dengan artian plus pelayanan yang lain-lain. 

Selain menjual produk yang ditawarkan, SPG even atau lebih dikenal 

pramuniaga lepas lebih banyak memiliki kelebihan, karena biasanya SPG even 

diambil dari agen-agen model dengan standar penampilan fisik yang ideal dan 

menarik. 

 Mereka tidak bekerja setiap hari seperti SPG counter, mereka hanya 

bekerja jika ada produsen yang akan mengadakan even untuk peluncuran produk 

baru mereka. Produsen haadphone merk Nokia misalnya, biasanya menyewa jasa 

SPG even hanya pada event peluncurann produk terbaru dimana produk terbaru 

tersebut tidak akan diadakan even jika bukan produk yang premium atau produk 

yang berharga jutaan rupiah. 
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 Sehingga para SPG even tidak bekerja setiap hari seperti yang 

diungkapkan oleh Dita (19 tahun) seorang mahasiswa yang mempunyai pekerjaan 

sampingan sebagai SPG even berikut ini : 

 

“… kan nggak setiap hari kerja, nggak setiap hari ada 

even gini, jadi ya gimana lagi, daripada nggak pegang 

duit, apa aja lah, yang penting dapet duit banyak, 

kerjanya juga nggak susah, enak, sekali kerja bisa dapet 

macem-macem nggak cuma duit doang …”. 

 

 Fenomena ini memang tidak sepenuhnya terjadi pada setiap spg dari 

handphone merk tertentu, akan tetapi tampak pada beberapa kejadian yang 

memang peneliti dapatkan dari beberapa subyek penelitian yang ditemui di 

lapangan. 

 Keberadaan handphone banyak menjadikan orang yang cenderung 

mendewakan materi atau kekuatan uang, sementara keadaan di masyarakat  

menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya berlomba-lomba untuk menjadi kaya 

tetapi juga mengupayakan untuk bisa tampil seperti orang kaya. 

 Menurut Bre Redana (1997:21), pada level konsumsi seperti ini 

masyarakat tidak lagi mengkonsumsi sesuatu berdasarkan nilai guna atau nilai 

pakai. Dalam istilah teoritis disebut dengan simbol. 

 Simbol merupakan citra atau image dimana dalam hal ini image menjadi 

ukuran yang sangat penting bagi individu tertentu. Terlebih lagi pada era sekarang 

ini, seorang individu membeli barang bukan karena nilai kemanfaatannya 

melainkan demi sebuah gaya atau demi sebuah citra yang dibentuk oleh iklan dan 
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mode melalui media televisi, film, lifestyle dari artis atau tokoh yang mereka 

idolakan, info-info di surat kabar dan lain sebagainya. Sementara yang ditawarkan 

oleh iklan cenderung lebih kepada citra dan gaya bagi pemakainya bukanlah pada 

nilai guna suatu barang. 

 Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, fenomena tentang 

mengganti-ganti handphone, tidak hanya  bertujuan untuk tampil keren tetapi 

alasan ini merupakan alasan yang paling sering dikemukakan oleh subyek 

penelitian.  

 Penampilan menjadi salah satu alasan subyek penelitian untuk mengganti 

Handphone, disamping itu penggantian handphone juga berdasarkan karena 

adanya fasilitas memori yang lebih besar sebagai tempat penyimpanan video-

video yang porno maupun tidak porno. 

 Handphone tipe-tipe tertentu banyak memiliki fasilitas kamera yang bisa 

digunakan untuk merekam video, maupun foto. Semakin canggih handphone 

tersebut semakin banyak pula yang bisa dilakukan, misalnya mengedit gambar 

dan film sampai menyimpan berpuluh-puluh gambar dan video. 

 Sedangkan pada kesempatan yang berbeda peneliti menemukan alasan 

bahwa beberapa dari subyek penelitian menjadi sering mengganti handphone 

dikarenakan untuk mendekati salah satu spg produk yang diminati. Beberapa dari 

mereka beranggapan bahwa dengan menjadi salah satu customer yang sering 

berganti handphone berarti mereka mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak 

berkenalan dengan spg-spg yang berbeda pula. 
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 Sedangkan pada kalangan tertentu terdapat fenomena bahwa dengan 

memiliki handphone keluaran terbaru menunjukkan bahwa status mereka diakui 

dengan sendirinya oleh lingkungan tempat mereka beraktifitas sehari-hari. 

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, hal ini tampak pada beberapa dari 

subyek penelitian yang mempunyai latar belakang sebagai seorang ibu pemilik 

pabrik kain, pemilik pabrik kaos oblong, atau pemilik pabrik garmen yang selalu 

memburu handpone nokia keluaran terbaru dengan alasan supaya mereka tidak 

dianggap gagap teknologi ataupun ketinggalan zaman.   

 Pada perkembangannya banyak konsumen yang memiliki handphone 

dengan harga yang jauh lebih dari pendapatan mereka setiap bulan. Apalagi 

pemasaran handphone saat ini dapat di beli dengan cara kredit. Dengan demikian 

seseorang dapat  membeli handphone dengan harga jutaan rupiah yang melebihi 

pendapatan mereka perbulannya. 

Fenomena diatas menciptakan mata pencaharian baru bagi sebagian orang 

dengan menjual dan membeli handphone bekas atau second. Perputaran produk 

handphone bekas ataupun produk baru juga sangat cepat, hal itu pula yang 

mengakibatkan banyaknya handphone yang dipasarkan begitu mudah didapatkan. 

Handphone juga memberikan pengaruh yang tidak sedikit, seperti misalnya dalam 

hal bersosialisasi kita dinilai dari penampilan dimana penampilan itu sendiri salah 

satunya adalah dengan memiliki handphone. 

 Bahkan kedudukan handphone bukan lagi sebagai aksesoris tetapi sudah 

merupakan penampilan layaknya pakaian yang kita pakai, jadi ketika kita tidak 

mempunyai handphone secara tidak langsung cenderung akan menimbulkan rasa 
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malu atau rasa yang lebih rendah dari orang lain, yang akhirnya dapat 

menimbulkan asumsi bahwa image kita terbentuk dari handphone yang kita bawa.   

 Menurut Siti Nur Aryani dalam indomedia.com (2005) mengatakan, 

sebuah ponsel bisa jadi ditenteng-tenteng bukan karena fungsinya sebagai alat 

komunikasi, namun sebagai simbol gaya hidup yang dicitrakan lewat asesoris 

yang menempel di tubuh. Sebagian orang menjadikan ponsel yang dibawa harus 

disenadakan dengan gaun, sepatu, jam tangan dan tas. 

 Adanya produk – produk yang dipasarkan, yang menarik individu untuk 

mengkonsumsi produk tersebut tidak terlepas dari upaya promosi – promosi yang 

dilakukan. Mulai dari pameran yang atraktif sampai dengan pemberian hadiah 

langsung saat membeli handphone.  

 Iklan juga mempunyai pengaruh yang kuat, dimana iklan cenderung 

mempresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus arti pentingnya 

citra diri atau image individu untuk tampil di masyarakat. 

 Sehingga  iklan dapat memberikan pengaruh  walaupun perlahan tapi pasti 

membuat pilihan cita rasa atau selera kita berubah dan cenderung membuat 

individu untuk bersifat konsumtif. walaupun sebenarnya sifat konsumtif itu 

sendiri tidak selalu berdampak negatif bagi beberapa pihak. 
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Bab IV 

Kesimpulan 

 

Status sosial yang terbentuk cenderung dinilai dari atribut yang kita pakai 

dimana dalam hal ini handphone, handphone yang  kita bawa merupakan bagian 

dari cara kita bersosialisasi dalam masyarakat. Dengan dikeluarkannya produk - 

produk baru tiap tahunnya, merupakan salah satu strategi para produsen untuk 

menjaga kelangsungan hidup suatu produk dimana produk itu dikeluarkan 

ataupun diperbarui dengan cepat sedangkan produk yang lama akan dihilangkan 

atau menghilang dengan cepat pula sehingga memicu masyarakat untuk selalu 

bosan dengan sesuatu yang mendadak menjadi barang lama atau usang pada saat 

handphone baru dikeluarkan. 

 Masyarakat cenderung untuk berlomba-lomba memiliki handphone yang 

menurut mereka paling maju dan paling baru, sehingga handphone bukanlah suatu 

alat yang dilihat ataupun digunakan sebagai alat komunikasi melainkan sudah 

menjadi alat untuk bersosialisasi dan juga menjadi sebuah simbol. 

 Simbol disini yang artinya bahwa kepemilikan seseorang terhadap barang 

seperti misalnya handphone dengan tipe tertentu atau type baru, mampu 

memberikan image sekaligus stereotipe pada pemiliknya. 

 Stereotipe disini terdapat kecenderungan bahwa mereka dengan 

handphone tipe baru adalah kelompok kaya, borjuis, sehingga kecenderungan ini 

membentuk kelompok-kelompok sosial dimana hal ini terjadi pada kelas sosial 

menengah.  
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 Penggunaan alat atau artefak baru tersebut dalam hal ini handphone dapat 

merubah perilaku pemakainya yang akhirnya dibakukan menjadi gaya hidup yang 

menunjukkan identitas seseorang yang terkotak-kotak dalam klas-klas sosial 

tertentu sehingga alat akhirnya digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

status sosial dari seseorang. 

       Dasar pemilihan merek adalah faktor-faktor lingkungan yang mendorong 

seseorang untuk memilih merek handphone tertentu.  Daya tarik merek adalah 

faktor-faktor intrinsik yang melekat pada produk yang menyebabkan produk 

dipilih. 

 Sedangkan bagi pengguna handphone, ketika memiliki handphone yang 

dipikirkannya apakah handphone tersebut sesuai dengan gaya hidupnya, harganya 

yang murah, bentuknya yang mudah digenggam, dan sesuai dengan kebutuhannya 

tanpa begitu memperhatikan komponen pendukung di dalamnya. 

 Selain itu handphone telah merambah melintasi perbedaan strata sosial dan 

status ekonomi, sejalan dengan semakin murahnya harga handphone serta 

tersedianya produk-produk second (barang bekas pakai) hampir tersedia disemua 

counter penjualan 

 Berdasarkan pada temuan data dan analisa yang telah peneliti lakukan, 6 

hal yang berpengaruh dan menjadi alasan seseorang untuk menjalani gaya hidup 

yang mereka pilih.  
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 Peneliti membagi dua kategori berdasarkan harga handphone yang beredar 

di pasaran. Dua kategori ini yaitu : 

1. Pengguna Handphone type Middle-N, dimana mereka memiliki beberapa 

faktor alasan dalam mengganti handphone diantaranya adalah : 

• Adanya suatu perlombaan untuk tampil atau bergaya mewah, bahkan 

lebih mengarah ke sikap sok agar dapat dilihat sebagai individu yang 

mewah, gaya dan modis adalah hal uang utama melatar belakangi 

mereka dalam mengganti handphone. 

• Keinginan untuk diakui, atau kebutuhan akan pengakuan dari 

lingkungan sosial mereka juga merupakan faktor dominan yang 

melatar brlakangi mereka dalam mengganti handphone.  

2. Pengguna Handphone type High-N, Tidak ada barang yang dianggap 

mahal, sehingga motif untuk mengganti - ganti handphone lebih di dasari oleh 

faktor sosial seperti : 

• Coba-coba dan hanya sekedar mengikuti kebiasaan temen-temen 

dalam komunitas mereka 

• Karena dasar handphone yang baru mempunyai memori yang lebih 

besar sehingga bisa menyimpan klip musik atau video porno lebih 

banyak. 

• Khususnya informan wanita mempunyai alasan bergantu-danti 

handphone hanya karena fashion, biar terlihat beda, biar lebih keren, 

adanya keinginan untuk diakui oleh lingkungannya dan menjadi tren 

setter. 
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• Alasan lain yang membuat peneliti tertarik dan khususnya melatar 

belakangi informan laki-laki dalam berganti handphone adalah untuk 

dapat berkenalan dengan Sales Promotion Girl (SPG) counter 

handphone. 
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