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Telepon genggam atau yang juga sering disebut mobile telephone merupakan salah sate 
jenis produk yang secara konsisten diikuti perkembangannya oleh konsumen. Berbagai 
fasilitas ditawarkan oleh pemasar, salah satunya adalah fasilitas 3G yang menawarkan 
banyak kemudahan untuk konsumen. Hal itu dimungkinkan karena kebutuhan konsumen 
yang semakin berkembang dan meningkat seiring perkembangan jaman. Oleh karena itu, 
pars pemasar berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat 
tersebut dengan mencoba menawarkan berbagai produk baru dengan strategi yang 
disesuaikan dengan karakteristik konsumen. Pemasar nantinya berharap bahwa konsumen 
akan merespon hadimya produk baru yang ditawarkan oleh pemasar dan kemudian 
mereka akan menentukan apakah mereka akan mengadopsi produk tersebut atau tidak. 
Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, konsumen semakin dihadapkan pada 
keputusan yang sulit untuk menerima atau tidak berbagai inovasi produk yang ditawarkan 
oleh pemasar. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan 
permasalahan yang dapat diambil adalah apakah gaya hidup konsumen berhubungan 
dengan adopsi 3G mobile phone di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 
sample sebanyak 200 responden dan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah 
analisis factor dan analisis cluster, setelah itu digunakan anova untuk melihat perbedaan 
demografis masing-masing segmen yang terbentuk, dan juga crosstabulation dengan 
bantuan chi square untuk melihat hubungan antara gaya hidup dengan adopsi 3G mobile 
phone. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah sample terbagi ke 
dalam 5 cluster dengan karakteristik masing-masing yang berbeda, sesuai dengan factor 
pembentuknya. Cluster yang terbentuk terdiri dari strugglers, value seekers, climbers, 
yuppies, dan thinkers. Dari hasil crosstab, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi chi 
square adalah kurang dari 0,05 yang berarti terdapat hubungan antara gaya hidup 
konsumen, yang dalam hal ini gaya hidup masing-masing cluster yang terbentuk, dengan 
adopsi 3G mobile phone. Bila dilihat dari table crosstabulation, maka terlihat bahwa 
cluster yang memiliki kecenderungan tinggi untuk mengadopsi 3G mobile phone adalah 
cluster strugglers dan yuppies. Selain itu jumlah pengadopsi terbesar ada pada cluster 
yuppies. Sehubungan dengan munculnya 3G mobile phone, responden pada cluster 
yuppies ini memberikan respon yang sangat baik. Mereka merasa bahwa produk baru 
tersebut dapat meningkatkan kesan trendy dan modern yang melekat pada diri mereka, 
sehingga mereka bukanlah konsumen yang tergolong ketinggalan jaman. Begitu juga 
dengan cluster strugglers, mereka cenderung mengadopsi 3G mobile phone ini karena 
mereka merasa bahwa produk ini dapat menunjang potensi din' yang mereka miliki, 
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dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan cermat. 
 
Kata kunci : adopsi, gaya hidup, cluster 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi Analisis hubungan gaya hidup konsumen .... Windi Astriana




