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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi jaman sekarang, kebutuhan akan membeli 

berbagai barang elektronik sangatlah tinggi intensitasnya. Berbagai 

perkembangan yang muncul dalam beberapa tahun ini. Perkembangan 

ini juga berdampak dan berimbas pada kemajuan barang elektronik di 

antaranya telepon sebagai sarana komunikasi. Sarana yang paling 

banyak dikenal adalah telepon. Telepon pada awalnya hanya berfungsi 

sebagai alat telekomunikasi saja dan keberadaannya pun hanya di rumah 

karena masih menggunakan kabel. Seiring perkembangan yang terus 

berganti, lahirlah sebuah telepon selular atau ponsel yang dimana 

telepon selular ini tidak menggunakan kabel dan memiliki berbagai 

macam fitur di dalamnya. Dalam sejarahnya, baik ponsel maupun 

peralatan telekomunikasi wireless lainnya, pada prinsipnya terkait 

dengan hasil eksperimen yang dilakukan dua ilmuwan yang bernama 

James Clerk Maxwell (1831-1879) dan Heinrich Hertz (1857-1894). 

Maxwell berhasil menguak sebagian fenomena alam tentang gelombang 

elektromagnetik yang menandaskan, bahwa kecepatan radiasi 

gelombang magnet-listrik ini sama dengan kecepatan perambatan 

cahaya, yakni sekitar 186.000 mil (300.000 km) per detik. Sementara 
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itu, dalam kesempatan yang berbeda, Hertz melengkapi hasil telaah 

ilmiah Maxwell dengan mengungkap, bahwa gelombang radio adalah 

bagian dari fenomena alam ini. Untuk menghargai jerih payah Hertz, 

masyarakat ilmiah dunia kemudian menggunakan nama „Hertz‟ sebagai 

satuan frekuensi atau getaran per detik. 

Ponsel sendiri sebenarnya bukan peralatan yang benar-benar 

canggih. Alat ini pada prinsipnya hanyalah sebuah radio transceiver 

(transmitter-receiver / pengirim-penerima) biasa, mirip walkie-talkie 

atau handie-talkie yang kerap jadi perlengkapan standar polisi atau 

petugas sekuriti. Bagian utama dari peralatan telekomunikasi ini adalah 

osilator sebagai pembangkit sinyal radio, penguat frekuensi radio, 

pencampur (mixer), pencacah gelombang (detector), dan penguat sinyal 

audio. Kemudian berawal dari bentangan penguat sinyal yang dibangun 

jaringan antena RBS (radio base station) yang menjadi piranti 

penangkap dan penyebar sinyal. Untuk sebuah kota, penyelenggara 

jaringan atau biasa disebut provider biasa membaginya dalam bentuk 

sel yang bentuknya imajiner, dimana setiap sel akan diwakili sebuah 

antena RBS. Itu sebabnya telepon bergerak (mobile phone) ini 

selanjutnya dikenal pula sebagai telepon selular atau ponsel 

(http://forum.djawir.com, 6 Oktober 2008). 

Teknologi ponsel terus mengeksplorasi fungsi dari peralatan 

yang selama ini orang – orang dikenal secara spesifik. Usun 

Priggodigdo, Business Development Manager Nokia Mobile Phone 
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Indonesia mengatakan, bahwa peralatan-peralatan elektronik (digital) 

memang fungsinya akan digantikan oleh ponsel. Selain handycam yang 

secara perlahan mulai bisa diaplikasikan ke ponsel, juga peralatan 

audio. Saat ini ponsel seolah - olah akan merangkum discman, 

walkman, radio FM stereo, juga stereo set lainnya. Bahkan pengguna 

dapat mengatur kualitas suara lewat graphic equalizer. Selain imaging 

(gambar) dan musik, pengguna juga akan dikejutkan oleh sebuah ponsel 

dengan fasilitas games yang cukup banyak, sehingga akhirnya 

masyarakat disadarkan bahwa teknologi sangat cepat berkembang. Tak 

salah jika ada ungkapan, teknologi berubah setiap detik, artinya, 

perubahan teknologi itu sangat cepat, sampai seakan hanya dalam 

hitungan detik (Kompas, Jumat 4 April 2003). 

Kemudian kini muncul lah salah satu “ponsel pintar” yang 

sedang booming di Indonesia yakni BlackBerry. Ponsel yang dibuat 

oleh Perusahaan Kanada Research In Motion ( RIM ) ini, didominasi 

oleh konsumen dari kalangan masyarakat menengah ke atas  dan sudah 

mampu menyaingi ponsel merk-merk terkenal yang telah lebih dahulu 

dikenal masyarakat luas. Meskipun baru booming di awal tahun 2009, 

namun terhitung sejak pertengahan tahun 2009 saja tingkat 

penjualannya sudah hampir mencapai angka setengah juta unit ponsel. 

Hal ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa mengingat 

pengetahuan dan informasi seputar ponsel tersebut masih sangat 

terbatas.  
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Ponsel yang dijual dengan harga minimal 3 juta ini, saat ini telah 

mewabah di mana mana. Rudi D Sukmana (2009)  salah satu pengamat 

perkembangan elektronik di Bogor memberikan penjelasan bahwa 

fenomena BlackBerry sudah dapat dikategorikan sebagai kejadian “luar 

biasa”. Ke manapun orang - orang pergi, hampir pasti setiap orang 

menggenggam BlackBerry, di kantor - kantor, di salon, di pusat 

perbelanjaan bahkan sampai ke sekolah dasar. Jika direnungkan, 

kehadiran BlackBerry saat ini telah menjadi tren dan berangsur-angsur 

bergeser menjadi kebutuhan komunikasi di abad ini. 

Pertumbuhan penjualan perangkat BlackBerry pun ternyata tak 

lepas dari peran pelajar dan mahasiswa. Ponsel pintar yang awalnya 

ditujukan bagi pelanggan korporat dengan fitur bisnis seperti mengirim 

dan membuka e-mail dengan cepat, layanan sekuritas yang tinggi, serta 

pengiriman data dan pesan tanpa hambatan kini telah berubah menjadi 

perangkat yang dapat memuaskan ketergantungan kaum muda terhadap 

fitur pesan pendek dan pesan instant (Instant Messaging). BlackBerry 

kini menjadi begitu populer di kampus - kampus Universitas, tak 

terkecuali di Inggris. Riset terakhir yang dilakukan oleh Mobile Youth, 

sebuah perusahaan konsultan Inggris, ternyata 2 persen dari mahasiswa 

Universitas Inggris menggunakan perangkat BlackBerry. Carolina 

Milanesi, seorang analis firma Gartner mengatakan bahwa persepsi 

orang terhadap perangkat BlackBerry, kini telah bergeser begitu cepat. 

Milanesi menambahkan, kini kaum muda memiliki persepsi yang begitu 
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baik terhadap ponsel pintar BlackBerry. Milanesi berpendapat 

seseorang akan dianggap sangat keren, bila memiliki perangkat 

BlackBerry (Financial Times, 28 Desember 2009). 

Survei tersebut juga mengatakan bahwa BlackBerry begitu 

digemari karena mempunyai kelebihannya pada tombol QWERTY dan 

fitur messaging yang mengakomodasi para remaja menyalurkan 

kegemaran terhadap pesan instant pesan pendek (SMS). Tombol 

QWERTY memang kini digemari karena lebih mudah dalam 

penggunaan penulisan pada fitur yang ada di ponsel, berbeda ketika 

menggunakan ponsel biasa yang harus berulang kali memencet tombol 

yang sama untuk untuk mengeluarkan beberapa huruf. Selain itu 

BlackBerry juga menyediakan software Messenger built-in ( lebih 

dikenal BlackBerry Messenger atau BBM ) sehingga memungkinkan 

penggunanya bisa menggunakannya sepuasnya, dengan tarif yang 

terjangkau, sehingga lebih irit daripada menelepon secara langsung. 

Keistimewaan fasilitas ini adalah pengguna BlackBerry bisa melakukan 

pengiriman pesan seperti menggunakan fasilitas chatting antar sesama 

pengguna BlackBerry dengan cepat dan biaya yang relatif murah 

daripada menelpon.  Selain itu, para pengguna BlackBerry juga dapat  

melakukan berbagai aktivitas komunikasi dan berinternet seperti yang 

dilakukan di Personal Computer ( PC ), mulai chatting, blogging, 

browsing, social networking dan lain-lain. 
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Adapun hasil survey penggunaan BlackBerry yang dilakukan 

Boss Daddy salah satu member dari IDBerry di Indonesia :  

Tabel-1 

Pengguna BlackBerry dilihat dari umur 

Presentase Penggunaan BlackBerry dilihat dari umur 

16 – 20 tahun 

21 – 25 tahun 

26 – 30 tahun 

31 – 35 tahun 

36 – 40 tahun 

41 – 45 tahun 

46 – 50 tahun 

50 – 55 tahun 

Lainnya 

3.93 % 

17.26 % 

25.94 % 

20.52 % 

11.53 % 

4.42 % 

1.22 % 

0.39 % 

14.8 % 

Tabel-2 

Pengguna BlackBerry dilihat dari pekerjaan 

Presentase Penggunaan BlackBerry dilihat dari pekerjaan 

Pelajar / Mahasiswa 

Karyawan Swasta 

Pegawai Negeri 

Karyawan BUMN 

Wirausaha 

Dosen 

Ibu rumah tangga 

Freelance 

25.11 % 

43.34 % 

5.34 % 

3.65 % 

16.07 % 

0.47 % 

3.01 % 

3.01 % 

(Sumber : http://kombb.wordpress.com/2009/08/17/siapa-sih-pengguna-

blackberry-di-indonesia-hasil-survey-boss-daddy/) 

http://kombb.wordpress.com/2009/08/17/siapa-sih-pengguna-blackberry-di-indonesia-hasil-survey-boss-daddy/
http://kombb.wordpress.com/2009/08/17/siapa-sih-pengguna-blackberry-di-indonesia-hasil-survey-boss-daddy/
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Berdasarkan laporan hasil tersebut, tingkat penggunaan 

Blackberry di Indonesia saat ini pada mahasiswa dan pelajar adalah 

yang kedua tertinggi setelah karyawan swasta. Pada tabel umur, 

kategori mahasiswa dan pelajar bisa digolongkan sebagai pengguna 

terbanyak ketiga setelah pengguna korporat atau kaum pekerja. Jika 

dilihat dari survey tersebut, disimpulkan bahwa fenomena motivasi 

membeli BlackBerry pada remaja memang tinggi karena kebutuhan 

remaja untuk mempertegas citra diri individu pada sebuah lingkungan 

sosial masyarakat juga tinggi. 

Berkaitan dengan perilaku membeli, Mowen dan Minor (2002) 

berpendapat bahwa keputusan membeli merupakan perilaku yang 

ditunjukkan oleh seseorang mulai dari merencanakan barang, membeli, 

dan akhirnya menggunakan barang tersebut. Setiap orang memiliki 

motivasi, seperti yang dikatakan Suryabrata (1989, h.70) bahwa 

motivasi ada dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktifitas – aktifitas tertentu guna mencapai tujuan. 

Motivasi dipakai untuk menunjukan suatu keadaan dalam diri 

seseorang yang berasal dari akibat dari suatu kebutuhan dan motif inilah 

yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku yang biasanya tertuju 

pada pemenuhan kebutuhan. Motivasi juga dapat dikemukakan bahwa 

memiliki tiga aspek yaitu keadaan yang mendorong dan kesiapan 

bergerak dalam diri individu yang timbul karena kebutuhan jasmani, 
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keadaan lingkungan, dan keadaan mental misalnya kebutuhan ynag 

penting dalam hidup, yang kedua perilaku yang timbul dan terarah 

karena keadaan yang terjadi dan yang ketiga sasaran dan tujuan yang 

dikejar oleh perilaku tersebut (Walgito, 1997). Mahasiswa yang ingin 

terlihat bonafid di kalangannya akan termotivasi untuk membeli 

BlackBerry dan mengikuti keadaan yang sedang berlangsung di 

kalangannya. Hal Ini terbukti dengan adanya penelitian yang dilakukan 

Margaretha menyimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara 

konsumen dan sikap membeli BlackBerry karena adanya tren dan gaya 

hidup (dikutip dari Sumaryati, 2009) . 

Unika Soegijapranata Semarang merupakan salah satu 

Universitas terkemuka di Semarang. Universitas ini didirikan pada 

tanggal 5 Agustus 1982 memiliki 11 Fakultas. Terdiri dari berbagai 

macam daerah yang mengikuti kegiatan perkuliahan di tempat ini. Dari 

kalangan menengah ke bawah tingkat ekonominya hingga kalangan 

menengah ke atas. Hal ini diupayakan Unika Soegijapranata untuk 

menjadikan mahasiswa satu dan padu serta membaur dalam kegiatan 

pembelajaran di lingkungan perkuliahan. Hal tersebut dilakukan agar 

tetap memprioritaskan tujuan utama dari kegiatan perkuliahan yakni 

menuntut ilmu, bukan eksistensi diri mahasiswa di dunia perkuliahan. 

Pada akhirnya masuknya BlackBerry ke tempat – tempat perkuliahan 

pun menjadi titik balik fungsi dari kegiatan perkuliahan itu sendiri. 
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  Berdasarkan wawancara pada mahasiswa Unika yang telah 

memiliki BlackBerry, mahasiswa yang memiliki motivasi membeli 

tinggi karena adanya pencitraan yang “lebih” apabila orang tersebut 

membeli BlackBerry. Padahal jika diperhatikan fasilitas yang digunakan 

hanyalah sebatas BlackBerry Messenger (BBM), Facebook, Twitter, 

maupun situs jejaring lainnya. Mahasiswa beranggapan bahwa “kurang 

pas” rasanya apabila tidak memiliki BlackBerry di kalangan komunitas 

pertemanannya. Adapun misalnya : mahasiswa ingin menunjukan 

bahwa citra dirinya sama seperti teman – temannya yang memiliki 

BlackBerry dengan tujuan agar bisa dilihat memiliki penampilan 

sekelas orang “berada”. Hal ini tampak ketika mahasiswa tersebut 

memiliki keinginan untuk meningkatkan citra dirinya dengan meminta 

PIN BlackBerry pada temannya untuk dijadikan sebagai anggota teman 

di komunitas BlackBerry Messenger. Ketika ditanya mengapa ingin  

memiliki PIN BlackBerry temannya, mahasiswa tersebut menjawab 

untuk menambah relasi atau ingin dikenal oleh orang lain. Terkait 

dengan hal tersebut, fungsionalitas BlackBerry pun berubah menjadi 

sebuah alat mencari relasi dan untuk menunjukan citra diri mahasiswa.   

Para mahasiswa rela mengeluarkan uangnya sendiri atau 

meminta orang tuanya dibelikan Blackberry. Padahal harga BlackBerry 

cukup mahal bagi mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap. 

Bagi mahasiswa yang tingkat ekonominya menengah ke bawah mereka 

akan terhambat untuk membeli BlackBerry. Jika dilihat secara nyata 
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bahwa sebenarnya mahasiswa membeli BlackBerry hanya untuk 

mengangkat citra dirinya karena agar terlihat keren dan bagus sama 

yang diungkapkan Carolina Milanesi di atas. Selain itu penulis juga 

telah melakukan survey dan menemukan bahwa mahasiswa memiliki 

motivasi membeli BlackBerry tersebut karena untuk kebutuhan seperti : 

menjadi pusat perhatian orang sehingga kebutuhan untuk menunjukan 

citra diri menjadi tinggi seiring munculnya BlackBerry di lingkungan 

sosialnya.  

Seorang psikolog Inggris Amir Khaki dari AK Consulting 

meneliti perilaku orang dalam menggunakan BlackBerry secara terus-

menerus menyebutkan bahwa, perangkat itu dapat membuat cemas, 

takut akan kekurangan relasi,  dan kemungkinan besar juga menurunkan 

produktivitas. Seperti dalam mengerjakan tugas orang sebenarnya dapat 

mengerjakan sesuatu dengan cepat tapi karena ia juga memantau 

BlackBerry-nya secara berkala pekerjaan menjadi lama untuk 

terselesaikan (dikutip Winoto, 2010). 

Setiadi (2003, h.102) berpendapat bahwa kebutuhan menunjukan 

diri yang dialami seseorang pada suatu waktu tertentu kebutuhan 

dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku. Artinya jika 

kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu lebih peka 

terhadap usaha motivasinya. Hal ini sependapat dengan Deliarnov 

(dikutip oleh Nugroho, 2008 ) yang mengatakan bahwa ada dua faktor 

yang mempengaruhi yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor 
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intrinsik adalah suatu hal yang berada dalam individu, dan faktor 

ekstrinsik merupakan suatu hal yang berasal dari luar individu.  

Menurut Engel, dkk (1994, h.31) kecenderungan membeli 

produk biasanya menjadi penuh arti dan berorientasi pada tujuan karena 

diharapkan produk tidak sekedar memenuhi kebutuhan tetapi juga 

memiliki nilai lebih. Produk dapat diterima atau ditolak, apabila produk 

tersebut dipandang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup 

masyarakat. Nilai lebih tersebut dapat diperoleh pada BlackBerry yang 

memiliki fitur lebih dari telepon selular biasa dapat mendukung citra 

atau image bonafiditas dirinya, sehingga individu merasa dirinya 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Di 

kalangan mahasiswa dengan adanya hal seperti itu memungkinkan 

bahwa ada kecendrungan untuk pamer atau menonjolkan diri.  

Hal ini didukung pendapat Markin ( dikutip oleh Suntara, 1998) 

minat membeli merupakan aktivitas psikis yang timbul karena adanya 

perasaan (afektif) dan pikiran (kognitif) terhadap sesuatu barang atau 

jasa yang diinginkan. Keadaan ini dapat menimbulkan prestisius pada 

pemiliknya, sehingga minat seseorang untuk kebutuhan ini dimotivasi 

oleh pertimbangan emosional, yaitu: kesenangan / nilai estetis, seperti 

prestise dan status yang akan didapat. 

Menurut Triratnawati (dikutip oleh Nugroho, 2008, h.4) pada 

saat konsumen menampakkan perilaku membeli pada suatu produk, hal 

itu juga disebabkan oleh faktor-faktor yang mendasari produk tersebut. 
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Beberapa studi dan penelitian perilaku konsumen yang telah dilakukan 

maka diketahui bahwa perilaku membeli yang ditampakkan konsumen 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi perilaku membeli terhadap suatu produk adalah citra 

diri. 

Citra diri menjadi bagian yang penting pada individu karena citra 

diri merupakan sebagian dari konsep diri yang berkaitan dengan sifat-

sifat fisik atau psikologis atau penerimaan terhadap dirinya baik fisik, 

psikologis maupun sosial. Apabila didalam kehidupannya, individu 

banyak mengalami keberhasilan dalam usahanya, semakin lama akan 

tumbuh kepercayaan bahwa dirinya cukup mempunyai  arti. Semakin 

banyak pengalaman keberhasilan dan kegagalan, maka bahan untuk 

mengamati citra dirinya semakin banyak pula demikian individu yang 

memiliki citra diri positif akan tampak percaya diri, aktif dan berani 

dalam menghadapi sesuatu (Hurlock, 1991)  

Citra diri merupakan gambaran seseorang tentang dirinya sendiri. 

Pandangan seseorang mengenai dirinya yang akan membentuk 

gambaran diri akan berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan 

dalam melakukan suatu tugas, kondisi fisik, apa yang dirasakan serta 

bagaimana individu menjalin relasi dengan orang lain (Jersild dalam 

Ratnawati dan Sinambela, 1996).  Citra diri merupakan hasil penilaian 

atau evaluasi yang dilakukan individu melalui bermacam-macam jenis 

atribut yang digunakan dan disusun oleh konsep diri. Citra diri itu 
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terjadi dari (a) self image merupakan faktor dari luar diri individu yang 

timbul dalam interaksinya pada peran sosial, dan (b) self conception 

yang merupakan faktor dari dalam individu seperti kemampuan, aspirasi 

dan nilai-nilai yang dianut individu agar timbul harga dirinya, yakni 

melalui penghargaan dari orang lain, maka individu selalu berusaha 

memperhatikan penampilannya. Remaja akan tertarik terhadap benda-

benda yang dapat menaikkan harga dirinya, salah satunya dengan cara 

memperbaiki penampilannya dengan memakai BlackBerry sehingga 

persaingan berlangsung dengan suburnya, individu ingin menunjukkan 

kekuatan ekonomin dan kelas sosialnya dengan membeli semua barang 

yang diinginkannya tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara citra diri dengan motivasi mahasiswa membeli 

BlackBerry. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara citra 

diri dengan motivasi membeli BlackBerry pada mahasiswa. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi pengembangan 

bidang psikologi konsumen. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

informasi serta acuan atau referensi  tentang motivasi membeli 

BlackBerry dikaitkan dengan citra diri agar dijadikan sebuah 

tindakan oleh konsumen dalam hal ini mahasiswa. 
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