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SARI 
  

 
Murdianto, Ardy Prasetyo.2009.Gaya Hidup Teknoseksual Dalam Tinjauan 
Perilaku Konsumen: Studi Kasus Pada Pria Pekerja  Bidang Teknologi Informasi 
dan Komunikasi di Kota Semarang.Jurusan Sosiologi dan Antropologi.Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 102 hal. Pembimbing Dr. Tri Marhaeni 
P.A, M.Hum dan Drs. Adang Syamsudin S, M.Si.  

Kata Kunci : Gaya Hidup, Teknoseksual, Perilaku Konsumen 

Perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah 
merambah ke berbagai negara. Implementasi teknologi infomasi dan komunikasi 
saat ini bekembang jenisnya mulai dari internet, e-commerce (electronic 
commerce), electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet, dan 
lain sebagainya telah menerobos batas-batas kehidupan manusia. Perkembangan 
tersebut secara sadar maupun tidak sadar membawa banyak perubahan pada 
masyarakat, tidak terkecuali perubahan sosial maupun budaya yang membawa 
pengaruh kedalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah gaya hidup 
teknoseksual. Teknoseksual merupakan gaya hidup pria di kota-kota besar yang 
memperhatikan penampilan, serta dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih 
(gadget) guna menunjang aktifitas dan penampilan. Salah satu perilaku yang 
sangat menonjol dari gaya hidup tersebut adalah pola perilaku konsumsi terhadap 
produk-produk perawatan penampilan serta konsumsi terhadap gadget. Namun, 
kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui penelitian agar diperoleh jawaban 
yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya hidup 
teknoseksual di kalangan pria di Kota Semarang, bagaimana gaya hidup tersebut 
mempengaruhi pola perilaku para individunya terutama dalam mengkonsumsi 
sebuah produk teknologi, serta bagaimana gaya hidup tersebut berpengaruh 
terhadap lingkungan sosial para individunya?. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran gaya hidup teknoseksual, mengetahui pengaruh gaya hidup 
teknoseksual terhadap pola konsumsi seorang pria, serta mengetahui dampak yang 
ditimbulkan sebagai akibat gaya hidup teknoseksual dan perilaku konsumsinya 
terhadap kehidupan sosial, budaya masyarakat. 

Subjek penelitian ini adalah laki-laki yang bekerja di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi, lebih khusus yang berprofesi sebagai Network 
Administrator (Administrasi Jaringan Komputer), Progammer (Pembuat dan 
perancang perangkat Lunak), IT Consultant (Konsultan Teknologi Informasi)  di 
beberapa instansi/perusahaan di Kota Semarang. Metode dan alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi serta dokumentasi dengan 
berpedoman pada instrumen penelitian. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
teknik reduksi dimana semua data yang dikumpulkan disaring kembali dengan 
memilih hal-hal yang sesuai dengan pokok penelitian. 
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Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya hidup teknoseksual merupakan 
sebuah gaya hidup pria yang tinggal di kota-kota besar dan disebabkan oleh 
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknoseksual 
merupakan sebuah gaya hidup dimana seorang pria dimana seseorang pria yang 
selalu memperhatikan penampilan serta melengkapi diri dengan peralatan canggih 
guna menunjang penampilan serta aktifitasnya. Ciri khas atau pola perilaku yang 
membentuk dan membedakan antara gaya hidup teknoseksual dengan gaya hidup 
yang lain seperti yang ditemukan dalam penelitian ini adalah; pola perilaku 
konsumsi individunya terhadap produk teknologi, perawatan dan penunjang 
penampilan, barang-barang yang sering digunakan, lokasi yang dikunjungi dan 
pengetahuan. 

Perilaku konsumtif yang dimiliki oleh pelaku gaya hidup teknosekaual 
disebabkan oleh tingginya penghasilan yang diterima, rekan kerja (lingkungan), 
media massa, dan tersedianya berbagai fasilitas penunjang segala macam kegiatan 
seperti pusat perbelanjaan, hot spot internet wireless, dan lain-lain. Namun dari 
berbagai faktor tersebut diatas faktor penghasilan, media masa dan lingkunganlah 
yang menjadi penentu seberapa besar tingkat konsumsi terhadap sebuah produk. 

Berbagai dampak seperti peningkatan prestasi dan efisiensi kerja,  
individualistik, serta berbagai damapak kesehatan muncul sebagai akibat gaya 
hidup teknoseksual. Guna mencegah berbagai dampak negatif yang muncul 
sebagai akibat gaya hidup teknoseksual diperlukan adanya bantuan dari 
lingkungan dan orang-orang disekitar kita yang dapat menyadarkan pengguna 
addict tersebut serta memberi motivasi untuk memperbanyak kegiatan di luar 
rumah (menyibukkan diri) seperti olahraga, bersosialisasi dengan teman keluarga 
atau traveling . 

Penggunaan berbagai macam peralatan yang memiliki kecanggihan teknologi 
hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Lingkungan sangat berperan dalam 
memperhatikan dan mengajarkan  individu agar dapat mengendalikan diri untuk 
tidak melakukan kegiatan konsumtif secara berlebihan selain itu, mengaktifkan 
diri di berbagai kegiatan masyarakat atau dengan mengikuti kegiatan organisasi 
masyarakat serta dapat mengelola keuangan secara cermat merupakan salah satu 
cara untuk mengurangi dampak negatif gaya hidup teknosekual. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
  
I. Latar Belakang 

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era 

globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah 

karena perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. 

Implementasi internet,  Electronic Commerce (Merupakan kumpulan 

teknologi, aplikasi, dan business process yang menghubungkan perusahaan, 

konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronis dan pertukaran barang, 

servis dan informasi secara elektronis), Electronic Government (E-Gov), 

Electronic Data Interchange (EDI), Virtual Office, telemedicine, intranet 

(Sebuah jaringan privat dengan sistem dan hirarki yang sama dengan internet 

namun tidak terhubung  dengan jaringan  internet dan hanya digunakan secara 

internal), dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. 

Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah 

menghasilkan suatu revolusi dibidang sistem informasi. Data atau informasi 

yang dahulu memakan waktu berhari-hari untuk dapat diolah sebelum dikirim 

ke negara lain, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. 

Perkembangan tersebut secara sadar maupun tidak sadar membawa 

banyak perubahan pada masyarakat, tidak terkecuali perubahan sosial dan 

budaya yang membawa pengaruh diberbagai bidang kehidupan. Perubahan 

sosial sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem 



sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap serta pola prilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam  masyarakat (Soekanto 2002:205). 

Penyebab lain dalam perubahan sosial dan budaya di Indonesia yaitu 

globalisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Kellner (Ritzer dan Goodman 

2004:590) tentang globalisasi yang melibatkan pasar kapitalis, relasi sosial, 

aliran komoditas, modal, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur dan 

penduduk yang melewati batas-batas nasional melalui jaringan masyarakat 

global. Transmutasi teknologi dan bekerjasama menciptakan dunia baru yang 

mengglobal dan saling terhubung. Sehingga globalisasi dapat dilihat sebagai 

ekspansi tradisional dari kode praktek bersama (homogenitas), atau sebagai 

proses dimana input lokal dan global saling berinteraksi untuk menciptakan 

semacam perpaduan yang serasi. 

Selain itu menurut Castell (dalam Barker 2004:413) kota sekarang 

menjadi pusat elektronik dari informasi global, ekonomi dengan kawasan 

global sebagai titik pokok jaringan sosial, teknologi, budaya dan ekonomi. 

Lebih lanjut, pertumbuhan telematika sebagai suatu bagian yang integral 

dengan kota merupakan suatu aspek dari deindustrialisasi dan restrukturisasi 

ekonomi global dimana informasi menjadi komoditas kunci tersebut. 

Dengan demikian globalisasi  telah  mempengaruhi sebagian  besar 

budaya masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan. Masyarakat 

telah mampu melakukan transaksi ekonomi dan akses informasi dalam waktu 

singkat melalui teknologi komputer, satelit, serta akses informasi yang dapat 

diperoleh melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Masyarakat 



yang terpengaruh budaya global tersebut secara sadar atau tidak telah 

memiliki suatu pola perilaku baru yang khas. Pola perilaku baru yang khas 

tersebut merupakan salah satu proses pembentukan gaya hidup. Ini berarti 

bahwa perubahan sosial dan budaya di Indonesia yang disebabkan oleh 

globalisasi dan modernisasi telah membentuk suatu gaya hidup baru, salah 

satunya gaya hidup teknoseksual. 

Gaya hidup teknoseksual menurut Arif (dalam 

http://arifizzy.multiply.com:2007) merupakan sebuah gaya hidup di kota-kota 

besar dimana seseorang pria yang sadar melengkapi diri dengan peralatan 

canggih (gadget) dan permainan serba teknologis dan canggih. Dari  mulai 

mobile phone (telepon seluler), audio-visual, home theater, mobil mainan, 

mobil sungguhan, peralatan memancing atau berburu, dan lain-lain yang 

diincar selalu yang terbaru, tercanggih dan selalu memperhatikan penampilan. 

Penampilan rapi, wangi, bersih, dan modis saat ini tidak saja di 

dominasi oleh wanita, pria pun memiliki kesempatan yang sama. Pria kini 

tidak lagi identik dengan penampilan yang apa adanya, karena pria kini lebih 

bisa bersolek dan peduli terhadap penampilan. Berbagai produk yang 

menjanjikan penampilan fisik prima khusus bagi pria banyak beredar di 

pasaran, mulai dari bentuk perawatan tubuh, pakaian, aksesoris, termasuk 

juga berbagai program kebugaran. Kebiasaan pria untuk peduli terhadap 

penampilan fisik ini disebut oleh media massa, produsen perawatan tubuh 

pria dan sebagian masyarakat disebut metroseksual. Berdasarkan sebuah 

lembaga survei yang bernama EuroRSCG, tentang studi pria masa depan di 



Semarang, baru 17,6% pria dari kota ini yang masuk kategori metroseksual. 

Sementara itu, 46,1% adalah pria yang konservatif dan 36,3% sisanya pria-

pria yang berorientasi status. Meski demikian, jumlah metroseksual Semarang 

ternyata justru lebih besar dari Jakarta yang hanya 15,7% (dalam 

http://www.suaramerdeka.com:2004). 

Kebiasaan lain yang tujuannya juga memaksimalkan penampilan dan 

kehidupan sebagian dari para pria metroseksual ini selalu melengkapi diri 

dengan berbagai gadget, rumah dan mobilnya dilengkapi dengan peralatan 

audio dan video mutakhir. Tempat bergaul mereka adalah cafe-cafe dengan 

hotspot internet wirelless (jangkauan dari jaringan internet, digunakan untuk 

interkoneksi tanpa kabel antar berbagai perangkat) kecepatan tinggi, dan di 

tempat itu mereka akan sibuk berdiskusi tentang teknologi terkini atau 

tenggelam bersama laptop-nya di dalam chatroom (ruang atau lokasi tempat 

berkumpulnya suatu komunitas secara online untuk berdialog) atau sibuk 

membuat entry (memasukan atau mencatatkan data-data dan informasi 

masukan yang diberikan atau diketikkan ke dalam program tertentu) untuk 

blog, atau sedang menyusun tulisan yang lucu atau filosofis untuk dikirim ke 

milis atau forum diskusi. Oleh Karena itu, pria metroseksual yang selalu 

melengkapi diri dengan berbagai gadget dapat dikatakan sebagai pria 

teknoseksual. 

Jauh sebelum lahir istilah teknoseksual, sebenarnya sudah pernah 

dimunculkan istilah technosexuality pada tahun 70-an yang mengacu kepada 

orientasi seksual (ketertarikan emosional, seksual, romantis atau rasa sayang 



yang berlebihan) kepada mesin, robot, android, gynoid dan peralatan lain. 

Tapi istilah teknoseksual yang saat ini sedang dipopulerkan itu mempunyai 

konteks yang berbeda. Definisi lain dari pria teknoseksual  seperti apa yang 

dikemukakan oleh Muntalvo (dalam http://www.urbandictionary.com:2004) 

adalah: 

A dandyish narcissist in love with not only himself, but also his 
urban lifestyle and gadgets; a straight man who is in touch 
with his feminine side but has fondness for electronics such as 
cell phones, PDA’s, computers, software, and the web. 
 
Yaitu narsis (sebuah tindakan atau perilaku seseorang di mana ia 

sangat mencintai dirinya sendiri) yang tidak hanya bangga akan dirinya 

sendiri, tapi juga gaya hidup urban dan setumpuk gadget modern miliknya; 

pria straight yang memahami sisi femininnya tapi juga menggemari peralatan 

elektronik seperti telepon seluler, Personal Digital Assistant (PDA), 

komputer, software, dan internet. 

Pria dalam kategori teknoseksual ini tidak harus dari kalangan 

homoseksual karena tidak terkait dengan preferensi seksual. Pria dalam 

golongan ini bisa saja heteroseksual, homoseksual, ataupun biseksual yang 

menempatkan dirinya sendiri sebagai obyek cintanya sendiri. Dengan 

demikian, teknoseksual dapat didefinisikan sebagai pria metroseksual yang 

sadar teknologi atau dapat didefinisikan sebagai pria teknoseksual yang sadar 

fashion. 

Teknoseksual juga digambarkan sebagai sorang pria yang lebih teliti 

dalam memilih pakaian yang trendi, rajin menjaga tubuhnya agar tetap 

berotot dan  kekar, dan  melengkapi dirinya dengan berbagai gadget yang 



serba canggih, demi mewujudkan penampilan yang gaya, trendy dan rapi. 

Untuk itu, kaum pria teknoseksual tidak merasa ragu untuk mengeluarkan 

biaya yang tidak sedikit untuk mencapai kesempurnaan fisik. Gaya hidup 

teknoseksual memang cenderung menentang pakem nilai-nilai pria yang kolot 

dan tidak lagi memperdulikan batas-batas gender, dan tetap merasa sebagai 

pria “tulen”. Hal ini yang menyebabkan para pria saat ini justru semakin 

banyak yang meminati aktivitas memanjakan diri di salon serta menikmati 

gaya hidup yang bersifat  search, point, click and get, while you are online 

(untuk mendapatkan segala sesuatu cukup menekan sebuah tombol) yang 

sudah menjadi kebiasaan para pria teknoseksual. 

Perkembangan gaya hidup para pria teknoseksual yang lain seperti 

digambarkan Naisbitt (dalam http://cyberman.cbn.net.id:2005) sejak 

kedatangan jam putar dan jam yang dioperasikan dengan baterai adalah 

berlangsungnya pergeseran gaya hidup dari jaman high touch ke jaman high 

tech.  Lebih  lanjut yang menarik untuk diamati dalam gaya hidup 

teknoseksual adalah dalam perilaku pembeliannya sebagai konsumen, yakni 

dalam memanfaatkan komputer, internet atau teknologi konsumen lainnya 

serta dalam penyempurnaan fasilitas teknologi pad peralatan itu sendiri. 

Semakin maju dan berkembangnya teknologi maka semakin condong para 

pria ini menginginkan sebuah perangkat yang mampu melakukan segala 

aktivitas digital nirkabel, termasuk menggunakan foto digital.  

Meski dalam kehidupan keseharian, para lelaki teknoseksual ini bisa 

saja merasa mendapatkan manfaat berbeda dari bermacam peralatan teknologi 



yang dipergunakan. Namun sangat sedikit dari mereka mau memutuskan 

hubungan dengan perkembangan peralatan teknologi konsumen yang mereka 

pergunakan memaksimalkan kehidupan, pekerjaan ataupun permainan 

mereka bahkan sekalipun pemanfaatannya hanya untuk sekedar fashion. 

Melihat perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul: GAYA 

HIDUP TEKNOSEKSUAL DALAM TINJAUAN PERILAKU 

KONSUMEN (Studi Kasus Pada Pria Pekerja Bidang Teknologi Informasi 

dan Telekomunikasi di Kota Semarang). Lebih lanjut, untuk mengetahui 

bagaimana pergeseran gaya hidup tersebut mempengaruhi pola perilaku para 

individunya dalam mengkonsumsi suatu produk (consumer behavior), serta 

dampaknya terhadap lingkungan sosialnya. 

 

II. Rumusan Masalah 

Dewasa ini, gaya kaum pria ini menunjukkan sebuah perubahan seiring 

dengan pertumbuhan industri telekomunikasi dan komunikasi, tidak hanya 

tampil menarik, pria kini dapat makin bergaya dengan menggunakan produk-

produk digital tercanggih. Dengan penampilan trendy, yang tak lepas dari 

mereka bukan hanya aksesori yang bikin penampilan bertambah keren, tapi 

juga produk tekno terbaru. Bahkan kesetiaannya pada benda digital itu begitu 

besar. Ke mana pun selalu dibawa.  

Demikian sedikit gambaran dari  pria teknoseksual yang tidak hanya berburu 

kemeja paling keren, tapi juga perangkat lunak terbaru, ponsel, PDA dan lain-



lain. Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran gaya hidup teknoseksual di Kota Semarang? 

2. Bagaimana gaya hidup tersebut mempengaruhi pola konsumtif 

individunya dalam mengkonsumsi sebuah produk teknologi dan produk 

perawatan penampilan? 

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan gaya hidup teknoseksual terhadap 

lingkungan sosial inidividunya? 

 
 

III. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran gaya hidup teknoseksual, 

khususnya di Kota Semarang? 

2. Untuk mengetahui bagaimana gaya hidup teknoseksual mempengaruhi 

pola konsumsi individunya dalam membeli sebuah produk teknologi serta 

dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam teknologi 

tersebut? 

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh gaya hidup 

teknoseksual terhadap individu dan lingkungan sosialnya? 

 

 

 



IV. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat secara teoritis 

Sebagai bahan acuan dalam memperkaya referensi gaya hidup 

khususnya gaya hidup teknoseksual. 

B. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa, dapat menambah referensi bacaan mengenai bentuk-

bentuk gaya hidup dalam masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat  

Masyarakat dapat mengetahui informasi yang benar mengenai jenis-

jenis gaya hidup, faktor penyebab dan dampak yang terjadi pada gaya 

hidup teknoseksual. 

 

V. Penegasan Istilah 

Untuk menjelaskan jalannya penelitian maka perlu adanya 

penegasan istilah agar orang lain yang berkepentingan dengan penelitian ini 

memiliki presepsi yang sama dengan peneliti. Penegasan istilah dalam 

penelitian ini adalah: 

A. Gaya Hidup 

Gaya hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

sikap, gerakan atau tingkah laku (Depdiknas 1989:258), sedangkan 

menurut Hebdige (dalam Lury 1998:112) merupakan kecenderungan 

kelompok-kelompok dalam  menggunakan barang-barang untuk 

membedakan diri mereka dengan kelompok lainnya, sekaligus mendukung 



pandangan bahwa praktek-praktek konsumsi dapat dipahami dalam 

konteks perjuangan meraih posisi sosial.  

B. Teknoseksual 

Teknoseksual menurut Arif (dalam 

http://arifizzy.multiply.com:2007) merupakan gaya hidup di kota-kota 

besar dimana seseorang pria yang sadar melengkapi diri dengan peralatan 

(gadget) dan permainan serba teknologis dan canggih. Dari hp sampai 

audio-visual, home theater, mobil mainan, mobil sungguhan, peralatan 

memancing dan berburu, dan lain-lain yang diincar selalu yang terbaru dan 

tercanggih. 

C. Perilaku Konsumen 

Definisi perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk 

dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini 

(Engel 1992:3).  

Perilaku konsumtif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu tindakan, alasan dalam memilih suatu produk (komputer, PDA, dan 

lain-lain) serta dalam  memanfaatkan komputer dan internet atau teknologi 

konsumen lainnya. 

D. Pria 

Pria dalam penelian ini adalah laki-laki dewasa, kaum laki-laki 

dewasa (Depdiknas 2002:895)  

 



E. Pekerja Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 

pekerja adalah orang yang bekerja atau orang menerima upah atas hasil 

kerjanya (Depdiknas 2005:554). Sedangkan menurut Undang-undang No. 

13 Th. 2003 Tentang Ketenagakerjaan (dalam 

http://www.nakertrans.go.id:2005), pekerja atau buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

Yang dimaksud dengan pekerja bidang teknologi informasi dan 

komunikasi dalam peneletian ini adalah seseorang yang bekerja sebagai 

Administrator Jaringan (Network Administrator), Perancang Situs (Web 

Designer), Pembuat dan Pengembang Perangkat Lunak (Progammer & 

Software Developer) maupun Konsultan Teknologi Informasi & 

Komunikasi (IT Consultant) dan lain-lain. 

 

VI. Sistematika Penulisan 

Sistematika Skripsi Gaya Hidup Teknoseksual Dalam Tinjauan 

Perilaku Konsumen (Studi Kasus Pada Pria Pekerja Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Kota Semarang) dibagi menjadi tiga bagian, yakni 

bagian awal, isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari; halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan kelulusan, halaman pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

 



Bagian isi terdiri dari:  

Bab I. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bagian awal penelitian yang berisi: 

a. Latar Belakang Penelitian 

Menjelaskan tentang mengapa topik ini perlu dikaji dan diungkap. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memuat masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan 

dijelaskan oleh peneliti. 

c. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian menjelaskan tentang target-target yang harus dicapai 

oleh peneliti. 

d. Manfaat Penelitian 

Penjelasan dari peneliti mengenai pentingnya dan kegunaan penelitian 

dilakukan, baik secara praktis maupun teoritis. 

e. Penegasan Istilah 

Penjelasan dari peneliti mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian. 

f. Sistematika Skripsi 

Sistematika berisi garis besar skripsi. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka dikaji mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

konsep gaya hidup, karakteristik gaya hidup, dan jenis-jenis gaya hidup. 



Selain itu, dalam tinjauan pustaka ini juga  membahas mengenai perilaku 

konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Bab III. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam 

metode penelitian ini terdapat bagian-bagian sebagai berikut: 

a. Pendekatan penelitian 

b. Lokasi penelitian 

c. Fokus penelitian 

d. Sumber data penelitian 

e. Metode pengumpulan data 

f. Validitas data 

g. Metode analisis data 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan dibahas hasil-hasil penelitian serta pembahasan hasil 

penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam bab 

seselumnya. 

Bab V. Penutup 

Bagian penutup terdiri dari: 

a. Simpulan 

b. Saran 

Bagian akhir terdiri dari; daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

   



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

I. Tinjauan Pustaka 

A. Gaya Hidup 

1. Konsep gaya hidup 

Kata gaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:340) 

berarti sikap, gerakan atau tingkah laku. Kemudian Subandy (2000: 

165) mengemukakan bahwa gaya hidup merupakan wahana ekspresi 

dalam kelompok yang mencampurkan nilai-nilai tertentu dari agama, 

sosial dan kehidupan moral melalui bentuk-bentuk yang 

mencerminkan perasaan. Pada abad-21 ini telah menjamur berbagai 

industri modern, diantaranya industri mode atau fashion, industri 

kecantikan industri kuliner, pusat perbelanjaan, apartemen, real estate, 

makanan serba instan, peralatan canggih (gadget), industri iklan serta 

televisi. Industri-industri tersebut menyebabkan banyak masyarakat 

yang lebih mementingkan gaya daripada fungsi dan kegunaan dari 

barang maupun produk tersebut. 

Selain itu gaya hidup yaitu cara-cara terpola dalam 

penggunaan, pemahaman atau penghargaan artefak-artefak budaya 

material untuk menegaskan permainan kriteria status dalam konteks 

sosial (Chaney 1996:91). Kemudian Toffler (dalam Subandy 

2000:165) juga menambahkan pengertian tentang gaya hidup bahwa 

gaya hidup merupakan alat yang dipakai individu untuk menunjukan 



identifikasi mereka dengan subkultur-subkultur tertentu. Selain itu 

Solomon (2002:124) gaya hidup dapat didefinisikan sebagai suatu  

pola konsumsi yang merefleksikan pilihan orang dalam menggunakan 

waktu dan uangnya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan 

oleh London dan Della Bitta (dalam Assael 1993:356) yang 

menganggap gaya hidup sebagai pola hidup yang unik yang 

mempengaruhi dan terefleksikan oleh perilaku konsumen seseorang. 

Secara sederhana gaya hidup didefinisikan sebagai bagaimana 

seseorang hidup (how one lives), termasuk bagaimana seseorang 

menggunakan uangnya, bagaimana ia mengalokasikan dan 

menghabiskan waktunya, dan sebagainya. Gaya hidup seseorang 

dapat berubah, akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh 

berubahnya kebutuhan. Perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang 

dianut seseorang dapat berubah akibat pengaruh lingkungan (Prasetijo 

dan Ihalauw 2005:56) 

Peneliti pasar yang menganut pendekatan gaya hidup 

cenderung mengklasifikasikan konsumen berdasarkan variabel-

variabel activities, interest, dan opinion. Misalnya saja, Plumer (dalam 

Engel, Blackwell dan Miniard 1994:383) megatakan bahwa 

segmentasi gaya hidup mengukur aktifitas-aktivitas manusia dalam 

hal; bagaimana mereka menghabiskan waktunya, minat mereka dan 

apa yang dianggap penting di sekitarnya, serta pandangan-pandangan 

baik terhadap diri senrdiri maupun orang lain. 



Karakter-karakter dasar seperti tahap yang mereka lalui dalam 

kehidupan (life cycle) penghasilan pendidikan dan dimana mereka 

tinggal. Selain itu Kindra (dalam  Prasetijo dan Ihalauw 2005:56) juga 

membedakan dimensi-dimensi yang terdapat dalam gaya hidup 

menjadi: 

a.  Aktivitas (activities) 

Dimensi activities pada gaya hidup mencakup apa yang 

dikerjakan, hobi, social event, liburan, hiburan, keanggotaan club, 

komunitas, belanja, dan olahraga. 

b. Minat (interests) 

Yang termasuk dalam interests adalah keluarga, rumah, 

pekerjaan, komunitas, rekresai, fashion, makanan, media dan 

achievment. 

c. Opini (opinion) 

Yang termasuk dalam opinion mencakup pendapat tentang 

diri mereka sendiri, isu-isu, sosial, politik, bisnis, ekonomi, 

pendidikan, masa depan dan budaya. 

d. Demografi (demographic) 

Mencakup usia, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, 

geografis, tahapan dan siklus keluarga. 

Gaya hidup merupakan sebuah konsep yang kontenporer, 

komprehensif, dan lebih berguna daripada kepribadian. Gaya hidup di 

definisikan sebagai pola dimana orang hidup dan menghabiskan waktu 



serta uang. Gaya hidup adalah fungsi motivasi konsumen dan 

pembelajaran sebelumnya, kelas sosial, demografi dan variable 

lainnya. 

2. Karakteristik gaya hidup 

Menurut Chaney (1996:167-225) ada tiga hal yang menjadi 

karakteristik gaya hidup, yakni: 

a. Tampilan luar 

Penampilan luar dari benda-benda, orang, ataupun 

aktivitas menjadi salah satu aspek penting dalam masyarakat. 

Perkembangan modernisasi yang berupa teknologi dan televisi 

telah memunculkan iklan sebagai awal masyarakat lebih 

mementingkan kemasan luar ketimbang fungsi dan manfaatnya. 

Industri periklanan telah menampilkan label, logo dan slogan 

yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Misalnya saja terdapat sebuah iklan produk pakaian yang 

menampilkan citraan yang  eksklusif modis dan berjiwa muda. 

Fungsi utama pakaian yaitu menutup badan diabaikan, karena 

masyarakat memburu produk tersebut lantaran bisa menjadi 

eksklusif, modis dan berjiwa muda. 

b. Diri dan identitas 

Semua sifat dan kualitas dalam diri setiap individu 

merupakan sebuah identitas baginya. Misalkan saja seorang atlet 

mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman 



sehat, olahraga yang teratur serta cukup istirahat. Jadi dengan kata 

lain bahwa identitas sebagai seorang atlet dituntut untuk 

mempunyai pola hidup sehat. 

c. Fokus perhatian berulang-ulang 

Cara-cara hidup yang diterima suatu kelompok bisa 

dikenali melalui ide-ide, nilai, cita rasa, musik, makanan, pakaian 

dan lain-lain. Namun sifatnya tidak mutlak atau bisa berubah-ubah 

terutama menyangkut gender dan subkultur dalam suatu 

masyarakat. Misalnya celana jeans  yang dulu hanya dipakai oleh 

kaum pria saja maka sekarang seiring dengan perkembangan 

jaman, para wanita pun telah memakainya juga. Jadi gaya hidup 

tersebut dapat senantiasa berubah dan tidak terbatas pada satu 

jaman saja. 

3. Jenis-jenis gaya hidup 

Mintel (dalam Chaney 1996:70) menyebutkan terdapat 

beberapa jenis-jenis tren gaya hidup. Jenis-jenis gaya hidup tersebut 

yaitu : 

a. Pakaian 

Berhubungan dengan segala sesuatu yang menutupi 

seluruh bagian tubuh yaitu baju, celana, jaket, topi dan  lain-lain. 

b. Musik 

Berkaitan dengan jenis (aliran) musik yaitu: pop, rock, 

jazz, blues, dan lain-lain. 



c. Tempat wisata, makanan dan minuman 

Berhubungan dengan tempat-tempat yang biasa dijadikan 

objek wisata  seperti, pantai, bukit, museum, tempat bersejarah, 

gunung, danau, restoran, klub, dan lain-lain. Makanan dan 

minuman berhubungan dengan sesuatu yang dapat dimakan dan 

diminum. 

d. Penampilan 

Berkaitan dengan pemakaian barang untuk menunjukan 

identitas diri, yaitu sepatu mahal, pakaian yang mahal, kendaraan, 

bank dan investasi. 

e. Tabungan  

Berkaitan dengan uang, bank, investasi, asuransi dan lain-

lain. 

f. Hobi 

Berhubungan dengan sesuatu yang dapat di baca seperti 

majalah, koran. 

g. Kendaraan 

Berkaitan dengan sesuatu yang digunakan untuk 

dikendarai atau dinaiki seperti mobil, pesawat terbang, kapal 

pesiar. 

 
 
 
 
 
 



B. Teknoseksual 

1. Definisi teknoseksual 

Belum banyak definisi yang secara pasti dapat menjelaskan 

istilah teknoseksual. Istilah tersebut menurut situs pengetahuan 

Wikipedia pernah dimunculkan sekitar tahun 1970-an dengan istilah 

technosexuality yang mengacu pada orientasi seksual (ketertarikan 

emosional, seksual, romantis atau rasa sayang yang berlebihan) 

kepada mesin, robot, android, gynoid, dan peralatan lain. Namun 

seiring dengan perkembangan jaman saat ini, istilah technosexuality 

sudah mengalami perubahan makna dan konteks yang berbeda. 

Definisi teknoseksual menurut Muntalvo (dalam 

http://www.urbandictionary:2004) adalah: 

A dandyish narcissist in love with not only himself, but 
also his urban lifestyle and gadgets; a straight man who is 
in touch with his feminine side but has fondness for 
electronics such as cell phones, PDAs, computers, 
software, and the web. 
Artinya: 
Sebuah gaya hidup diperkotaan dimana seorang pria sadar 
akan penampilannyaserta memiliki ketergantungan 
terhadap barang-barang elektonik seperti telepon selular, 
PDA, komputer, perangkat lunak dan web. 
 

Sedangkan definisi lain teknoseksual menurut Verso (dalam 

http://www.urbandictionary:2004) adalah: 

A person, male or female, who is so deeply enthralled 
with technology they discuss it with a level of passion 
that most people reserve for sex. Not always a geek or a 
nerd, but generally someone who has the latest and 
greatest everything. 



Dari beberapa definisi tersebut diatas pada umumnya 

mengatakan bahwa  teknoseksual adalah seseorang laki-laki atau 

perempuan, tapi pada umumnya identik dengan laki-laki yang 

mempunyai ketertarikan dan kecintaan pada teknologi yang dapat 

dianalogikan seperti ketertarikan seksual, dan ketertarikannya itu 

diwujudkan dalam gaya hidup dan kehidupan sehari-harinya. 

2. Ciri-ciri teknoseksual 

Ciri-ciri dari gaya hidup teknoseksual menurut  Slamet (dalam 

http://www.reformata.com:2008) adalah sebagai berikut : 

a. Para umumnya sangat senang berada di tempat-tempat yang 

sifatnya privacy. Seperti café hotspot, loby hotel, atau di 

taman-taman. 

b. Penggunaan barang-barang berteknologi canggih seperti 

laptop, phone cell, ipod, wireless internet yang selalu 

digunakan atau bawa. 

Ciri-ciri yang lain seperti yang dituliskan oleh Purnomo (dalam 

http://inf.uajy.ac.id:2008) adalah tipe pria yang mengedepankan 

teknologi, bahkan cenderung tergila-gila dengan hitech. Ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawasan tentang teknologi selalu terkini (up to date) 

b. Kepemilikan gadget canggih menjadi sebuah keharusan  

( tampil lebih gaya dan lebih percaya diri). 



c. Rela melakukan apapun untuk bisa lebih unggul dalam hal 

teknologi dibanding orang lain. 

Dalam artikel tersebut Purnomo juga menyebutkan bahwa salah satu 

anggota grup band Linkin Park yang bernama Lahm adalah sebagai 

salah satu ikon teknoseksual. 

 

C. Perilaku Konsumen 

1. Konsep Perilaku Konsumen 

Menurut Skinner (dalam Prasetijo dan Ihalauw 95-96) 

mengemukakan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara 

perangsang (stimulus), dan tanggapan (respon). Respon dibedakan 

menjadi dua, yaitu; Pertama, respondent response atau reflexive 

response, adalah respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-

rangsangan tertentu. Perangsangan semacam ini disebut electing 

stimuli karena respon-respon yang relatif tetap, misalnya makanan 

lezat menimbulkan keluarnya air liur, sinar matahari membuat mata 

tertutup. Perangsangan yang demikian ini biasanya mendahului respon 

yang ditimbulkan. Kedua, operant response atau instrumental 

response, adalah respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh 

perangsangan tertentu. Perangsangan semacam ini disebut reinforcing 

stimuli atau reinforcer karena perangsangan tersebut memperkuat 

respon yang telah dilakukan. Oleh karena itu perangsangan yang 

demikian itu mengikuti atau memperkuat suatu perilaku tertentu yang 



telah dilakukan. Apabila seorang anak rajin belajar atau setelah 

melakukan suatu perbuatan memperoleh hadiah, maka ia akan 

menjadi lebih giat belajar atau akan lebih baik lagi melakukan 

perbuatan tersebut, dengan kata lain responnya akan lebih intensif atau 

lebih kuat lagi. 

Sedangkan menurut Notoatmodjo (1993:252), yang dimaksud 

dengan perilaku adalah suatu respon organisme terhadap rangsangan 

dari luar subjek tersebut, respon ini dapat berbentuk dua macam yakni 

bentuk pasif dan bentuk aktif. 

a. Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu terjadi di dalam diri 

individu dan tidak dapat langsung dilihat oleh orang lain, seperti 

berpikir, tanggapan atau sikap batin, dan pengetahuan. 

Perilakunya sendiri masih terselubung yang disebut covert 

behavior. 

b. Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi 

secara langsung. Perilaku disini sudah tampak dalam bentuk 

tindakan nyata yang disebut over behavior. 

Menurut Green (dalam Notoatmodjo 1993:254) menganalisis 

bahwa perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan dimana 

kesehatan ini dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yakni faktor perilaku 

(behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior causes). 

selanjutnya perilaku itu sendiri terbentuk dari tiga faktor, yaitu: 



a. Faktor predisposisi (predisposing factors), merupakan faktor 

antesenden terhadap perilaku yang menjadi dasar motivasi bagi 

pelaku. yang masuk dalam faktor ini adalah pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, dan nilai. 

b. Faktor pemungkin (enabling factros), adalah faktor antesenden 

terhadap perilaku yang memungkinkan suatu motivasi atau 

aspirasi terlaksana. faktor ini terwujud dalam lingkungan fisik, 

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana kesehatan, 

misalnya: puskesmas. 

c. Faktor penguat (reinforcing factors), merupakan faktor penyerta 

yang datang sesudah perilaku, memberikan ganjaran intensif atau 

hukuman atas perilaku dan berperan bagai menetap atau 

lenyapnya perilaku itu. termasuk dalam faktor ini adalah manfaat 

sosial, jasmani, ganjaran nyata ataupun tidak nyata yang diterima 

oleh pihak lain (vicarious rewards). 

Perilaku konsumen sendiri didefinisikan oleh Solomon 

(2002:6) sebagai sebuah studi tentang proses yang menghubungkan 

individu atau grup yang terpilih terhadap pembelian, penggunaan 

produk, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

hasrat. Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2000:345) adalah suatu 

tingkah laku dari konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menentukan produk, jasa dan ide. Perilaku 

konsumen menurut Engel (1990:3) adalah sebagai tindakan-tindakan 



manusia yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan barang dan jasa ekonomis termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-

tindakan tersebut. 

Perilaku konsumen dapat dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok konsumen dan masing-masing pelaku memiliki keunikan 

tersendiri. Perilaku konsumen individual tidak terlepas dari pengaruh 

konsumer yang berkelompok atau industrial consumer (Loudon dan 

Bitta 1993:6). 

Situasi umum yang terjadi dalam proses mengkonsumsi suatu 

barang dan jasa adalah bahwa seseorang melakukan pembelian dengan 

inisiatifnya sendiri, tetapi tidak jarang adanya pengaruh dari luar 

seperti kelompok, referensi tertentu, keluarga yang secara bersama-

sama terlihat dalam proses pengambilan keputusannya. Situasi ini 

menunjukan peran yang berbeda-beda dalam proses pengambilan 

keputusan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana 

pembuat keputusan (decicition unit) baik individu, kelompok, ataupun 

organisasi, membuat keputusan-keputusan membeli atau melakukan 

transaksi pembelian terhadap suatu barang kemudian 

mengkonsumsinya. 

 



Ada beberapa hal penting yang diungkapkan dari beberapa 

definisi di atas menurut Prasetijo (2005:9) yakni: 

a. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang terdiri dari 

beberapa tahap yaitu; Pertama, Tahap perolehan (acquisition), 

mencari (searching) dan membeli (purchasing). Kedua, tahap 

konsumsi (consumption), menggunakan (using) dan mengevaluasi 

(evaluating). Ketiga, Tahap tindakan pasca beli (disposition) : apa 

yang dilakukan setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi. 

b. Unit-unit pengambil keputusan beli (decicion unit) menurut 

Kotler (dalam Prasetijo dan Ihalauw 2005:10) terdiri dari; 

Konsumen individu yang membentuk pasar konsumen (consumer 

market) dan Konsumen organisasional yang membentuk pasar 

bisnis (business market).  

Situasi umum yang terjadi dalam proses mengkonsumsi suatu 

barang dan jasa adalah bahwa seseorang melakukan pembelian dengan 

inisiatifnya sendiri, tetapi tidak jarang adanya pengaruh dari luar 

seperti kelompok, referensi tertentu, keluarga yang secara bersama-

sama terlihat dalam proses pengambilan keputusannya. Situasi ini 

menunjukan peran yang berbeda-beda dalam proses pengambilan 

keputusan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. 

 

 

 



                 Tabel 1:   KLASIFIKASI PERAN DALAM PERILAKU KONSUMEN 
 

PERAN DESKRIPSI 
Initiator 
 
 
Influencer 
 
 
Buyer  
 
User 

Orang yang berfungsi menentukan adanya kebutuhan-
kebutuhan serta keinginan yang belum tercapai atau 
terpenuhi 
Orang yang secara sengaja atau tidak sengaja 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam 
memenuhi kebutuhan. 
Pembeli di tempat penjual  
 
Orang yang terlibat dalam pengkonsumsian barang dan 
jasa. 
 

Sumber : Engel 1992:45 
 

Bila unit pembelian adalah individu yang membuat pilihan 

untuk konsumsi pribadinya, individu yang bersangkutan umumnya 

akan menjalani semua peranan yang sepenuhnya berbeda. Model 

sederhana tentang prilaku konsumen digambarkan oleh Henry Assael 

(1993:18) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2: MODEL PERILAKU KONSUMEN 
 

    Feed back to consumer  
                             post purchase evaluation 
The Individual Consumer  
 
                              Consumer                        Decition 
                                Respons                                             Proccess 
 
Enveromental Influences  
    Feed back to enviroment 
    Develompment of marketing strategies 

Sumber : Hendry Assael,1993:18  
 

Berdasarkan gambar diatas, maka diketahui faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam proses mengkonsumsikan 



suatu produk terdiri dari tiga kategori yakni: 1) Pengaruh lingkungan, 

2) Perbedaan dan pengaruh individual, 3) Proses psikologis 

Ketiga faktor ini bersama-sama mempengeruhi proses 

pengambilan keputusan konsumen bersama sampai pada akhirnya 

muncul respon untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu 

produk. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

a. Pengaruh Diri Sendiri (Internal) 

Menurut Prasetijo (2005:23-125) faktor internal dalam 

proses keputusan mengkonsumsi suatu produk dipengaruhi oleh: 

sumber daya konsumen, motivasi keterlibatan, pengetahuan, sikap, 

kepribadian, demografi dan pengambilan keputusan. 

1) Sumber daya konsumen 

Setiap orang membawa tiga sumber daya kedalam 

setiap situasi pengambilan keputusan, yaitu: waktu, uang dan 

perhatian (penerimaan informasi dan kemampuan pengolahan). 

Umumnya terdapat keterbatasan yang jelas pada ketersediaan 

masing-masing, sehingga memerlukan semacam alokasi yang 

cermat. 

Tiga sumber daya yang dimaksud adalah; sumber daya 

ekonomi, sumber daya temporal dan sumber daya kognitif. 

Pertama, sumber daya ekonomi. Keputusan konsumen 

sehubungan dengan produk dan merek sangat dipengaruhi oleh 



jumlah sumber daya ekonomi yang mereka punya atau mungkin 

mereka punya pada masa datang. Untuk menjadi konsumen 

diperlukan uang. Harapan konsumen mengenai pendapatan masa 

mendatang menjadi variable penting dalam meramalka perilaku 

konsumen. Walaupun pendapatan individu sekarang 

menentukan apa yang mungkin dibeli, harapan mengenai 

pendapatan masa mendatang kerap mempengaruhi apa saja yang 

sebenarnya dibeli, khususnya sewaktu menganalisis pembelian 

mobil, peralatan besar dan barang tahan lama lainnya. 

Kedua, sumber daya temporal. Salah satu dari variable 

yang paling individual dari perilaku manusia berhubungan 

dengan bagaimana orang menggunakan anggaran waktu mereka. 

Kebanyakan dihabiskan untuk bekerja, tidur, kegiatan wajib 

lainnya. Namun, satu bagian untuk kegiatan sangat pribadi 

disebut waktu senggang (leisure) yang mencerminkan baik 

kepribadian  maupun prefensi gaya hidup. Sumber daya 

konsumen terdiri atas dua kendala anggaran: anggran uang dan 

anggaran waktu. Walaupun pendapatan meningkat 

memungkinkan konsumen untuk membeli segalanya, 

pendapatan tersebut tidak mungkin mengerjakan segalanya lebih 

banyak. Mengerjakan lebih banyak hal, sebagaimana 

berlawanan dengan  membeli lebih banyak hal, memerlukan 

sumber daya  tambahan : waktu. Sementara uang tidak 



mempunyai keterbatasan perluasan teoritis, waktu memiliki 

kendala pokok. 

Ketiga, sumber daya kognitif. Sumber daya kognitif 

menggambarkan kapasitas mental yang tersedia untuk 

menjalankan pelbagai kegiatan pengolahan informasi. Kapasitas 

adalah sumber daya yang terbatas. Kita dapat mengolah hanya 

sejumlah tertentu informasi pada satu waktu. Ukuran kapasitas 

kerap digambarkan dalam kapasitas kerataan, yang mewakili 

suatu pengelompokan atau kombinasi informasi yang dapat 

diolah sebagai suatu unit. 

2) Motivasi keterlibatan 

Motivasi adalah alasan untuk melakukan sesuatu. Motif 

adalah suatu konsturk yang merepresentasikan dorongan dalam 

bentuk yang tidak dapat diamati oleh mata, menstimulasi 

perilaku dan menimbulkan reaksi spesifik searah dengan 

dorongan kebutuhan  (Assael 1993:85). Suatu motif bekerja 

aktif apabila terjadi diskrepansi antara keadaan sebenarnya 

dangan keinginan atau kebutuhan (Engel 1992:252).  

Pendekatan motivasi dari Maslow didasarkan pada; 

semua manusia memiliki kumpulan motif yang sama akibat dari 

pembentukan genetik dan interaksi sosial. Beberapa motif 

merupakan kebutuhan dasar daripada yang lain. Kebutuhan 

dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum motifnya 



berikutnya. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan lain 

akan muncul 

3) Kepribadian dan demografi 

a) Kepribadian 

Apakah kepribadian itu? Schiffman dan Kanuk 

(dalam Prasetijo 2005:44) merumuskan kepribadian adalah 

sebagai berikut:  

Personality is defined as those inner 
psychological characteristics that both 
determine and reflect how a person respond to 
his or her enviroment. 
 
 Hal terpenting dari definisi di atas adalah bahwa 

inner psychological characteristics atau ciri-ciri psikologis 

dalam diri seseorang (termasuk kualitas, atribut, dan 

perilaku yang khas) merupakan faktor yang membedakan 

seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, tidak ada 

dua individu yang sama persis.  

Selain itu, kepribadian (personality) didefinisikan 

sebagai  respons yang konsisten terhadap stimulus 

lingkungan. Keadaan organisasi dalam individu yang diacu 

sebagai kepribadian, mengadakan persiapan untuk 

pengalaman dan perilaku yang berhubungan secara kohern 

dan rapi. Jadi hakekat kepribadian adalah;  

(1) Kepribadian adalah esensi yang mencerminkan 

perbedaan individu. 



(2) Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan dalam 

waktu yang cukup lama. Akan tetapi, perilaku 

seseorang tidak dapat diramalkan berdasarkan satu ciri 

kepribadian pada suatu saat. 

(3) Kepribadian dapat berubah. 

(4) Kepribadian berinteraksi dengan situasi. 

b) Demografi 

Demografi memberikan data yang obyektif tentang 

sifat-sifat populasi seperti umur, pendapatan, pendidikan, 

jenis kelamin, dan status perkawinan. 

4) Sikap  

Sikap menurut Lefton (dalam Prasetijo dan Ihalauw 

2005:104) adalah pola perasaan, keyakinan dan kecenderungan 

perilaku terhadap orang, ide atau objek yang tetap dalam waktu 

yang lama. Selain itu Schiffman dan Kanuk mengatakan  

“attitude is a learned predisposition to respond in a consistently 

fovorable or unfavotable manner with respect to a given object” 

yang artinya bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari 

dalam merespons secara konsisten suatu objek dalam bentuk 

suka atau tidak suka (dalam Prasetijo dan Ihalauw 2005:104). 

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan sikap 

(attitude) maka perlu juga diketahui berbagai model struktural 

mengenai sikap tersebut. Model ini dikembangkan oleh para ahli 



prilaku, khususnya psikologi sosial. Menurut model ini sikap 

terdiri dari tiga komponen (Prasetijo dan Ihalauw 2005:106-

107): 

(1) Komponen kognitif, ialah pengetahuan (cognition) dan 

presepsi yang diperoleh melalui kombinasi dari 

pengalaman langsung dengan obyek sikap (attitude object) 

dan informasi terkait yang didapat dari berbagai sumber. 

Contohnya : dari pengetahuan dan presepsinya, seseorang 

yakin bahwa Nokia mempunyai atribut tertentu, demikian 

pula dengan Siemens. Keduanya sama-sama berasal dari 

Eropa, dan sama-sama kuat. Akan tetapi, Nokia diyakini 

lebih lebih mudah digunakan (user friendly) walaupun 

keduanya sama-sama kuat, konsumen mengevaluasi 

kualitasnya secara berbeda. 

(2) Komponen afekfif, ialah emosi atau perasaan terhadap 

suatu produk atau merek tertentu. Misalnya seseorang 

memilih sebuah produk parfum, kemudian ia dihadapkan 

dengan berbagai macam produk. Lalu ia akan 

membanding-bandingkan berbagai merek tersebut 

(3) Komponen konatif, ialah kecenderungan seseorang untuk 

melaksanakan suatu tindakan dan perilaku dengan cara 

tertentu terhadap suatu obyek sikap. Misalnya, seorang 

anak yang sering mengajak orang tuanya makan di 



restoran “X” dan dianggap sebagai konsumen yang loyal 

dan tidak akan berpindah ke restoran lain. Padahal, si anak 

tertarik untuk menambah koleksi hadiah mainan yang 

disediakan oleh restoran “X”, mungkin hingga semua 

koleksinya sudah dimilikinya. 

Jika digambarkan dalam sebuah bagan, maka ketiga 

komponen tersebut akan tampak sebagai berikut : 

 

Cognitive Component 
 
 
 
 
 
 

Sikap 
 

      Conative Component  Affective Component 
Sumber : Prasetijo dan Ihalauw, 2005: 108 

 
Gambar 3. Tiga Model Komponen Sikap 

 
Sikap dapat juga dapat dikonseptualisasikan sebagai perasaan 

positif dan negatif  terhadap merek dan dipandang sebagai hasil 

dari penilaian merek bersama dengan kriteria atau atribut 

evaluatif yang penting. 

Fungsi-fungsi sikap seperti yang disebutkan oleh Katz 

(dalam Prasetijo dan Ihalauw 2005:111-112) adalah sebagai 

berikut: 

(1) Fungsi Utilitarian : melalui instrumen suka atau tidak suka, 

sikap memungkinkan seseorang memilih produk yang 



memberikan hasil positif atau kepuasan, dan menolak 

produk yang tidak memberikan kepuasan. Jadi jika 

seseorang membeli sebuah produk dan ternyata puas 

dengan produk tersebut, maka ia akan membentuk sikap 

positif terhadap produk tersebut. 

(2) Fungsi Ego Defensive: orang cenderung mengembangkan 

sikap tertentu untuk melindungi egonya dari abrasi 

psikologis. Abrasi tersebut bisa timbul dari lingkungan. 

Untuk melarikan diri dari lingkungan yang tidak 

menyenangkan ini, orang tersebut membuat rasionalisasi 

dengan mengembangkan sikap positif terhadap hidupnya. 

(3) Fungsi Value-expressive, fungsi ini memungkinkan 

konsumen untuk mengekspresikan secara jelas citra 

dirinya dan juga nilai-nilai yang dianutnya. Misalnya 

mobil BMW mendukung orang yang ingin 

mengekspresikan dirinya sebagai orang yang sukses. 

(4) Fungsi Knowledge-organization, karena terbatasnya 

kapasitas otak manusia dalam meproses informasi, maka 

orang cenderung untuk bergantung pada pengetahuan yang 

didapat dari pengalaman dan informasi dari lingkungan. 

Sikap yang dianut konsumen sekarang ini biasanya 

merupakan hasil dari pengalaman mereka sebelumnya asal mula 

dari banyaknya sikap dapat dirunut hingga pengalaman masa 



kecil. Faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dengan 

membentuk jenis, jumlah dan kualitas informasi yang tersedia 

bagi konsumen. 

5) Pengetahuan  

Pengetahuan adalah informasi yang disimpan dalam 

ingatan. Himpunan bagian dari informasi total yang relevan 

dengan fungsi konsumen didalam pasar disebut pengetahuan  

konsumen (Engel dkk 1992:316).   

Anderson (dalam Engel dkk 1992:316) mengemukakan 

bahwa ada dua jenis pengetahuan bagi seorang konsumen yakni 

pengetahuan deklaratif (declarative knowledge) yang melibatkan 

fakta subjektif yang sudah diketahui dan pengetahuan prosedural 

(procedural knowledge) yang mengacu pada pengertian 

bagaimana fakta ini dapat digunakan, termasuk pengetahuan 

akan sebuah produk (product knowledge), pengetahuan 

pembelian (purchase knowledge) dan pengetahuan penggunaan 

(usage knowledge). 

6) Proses pengambilan keputusan 

Keputusan merupakan suatu ketetapan atau sikap 

terakhir (Balai Pustaka 2005:914). Sedangkan, menurut berbagai 

penulis keputusan merupakan suatu pemilihan tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif (Prasetijo dan Ihalauw, 2005:226). 

Dengan kata lain, orang yang mengambil keputusan harus 



mempunyai satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada dan 

semua orang mengambil keputusan setiap hari dalam hidupnya. 

Hanya saja keputusan yang mereka ambil kadang-kadang tanpa 

mereka sadari. 

Bila ditinjau dari alternatif yang harus dicari, 

sebetulnya dalam proses pengambilan keputusan, seseorang 

harus melakukan pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu 

menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005:226) memiliki tiga 

tingkatan yakni: Pertama, Pemecahan masalah yang 

mensyaratkan respons yang rutin. Keputusan yang diambil tidak 

disertai dengan usaha yang cukup untuk mencari informasi dan 

menemukan alternatif, atau bisa dikatakan merupakan kebiasaan 

yang berjalan secara otomatis. Banyak sekali keputusan-

keputusan yang dibuat secara rutin, tanpa pikir panjang dan 

perilaku seseorang merupakan respons terhadap rutinitas ini, 

karena berulang-ulang dilakukan, terjadi begitu saja, bahkan 

sering tanpa disadari. Contohnya apabila seseorang biasa minum 

air mineral, ketika haus maka ia langsung membeli air mineral, 

menuju kasir dan membayarnya. 

Kedua, pemecahan masalah dengan proses yang tidak 

berbelit-belit (terbatas), karena sudah ada tahap pemecahan 

masalah terlebih dahulu yang dikuasai. Keputusan untuk 

memecahkan masalah ini sangat sederhana. Seseorang 



menggunakan kriteria yang sudah terbentuk dalam pikirannya 

untuk mengevaluasi kategori yang sesuai dengan keinginannya, 

apabila ada informasi tambahan, informasi tersebut hanya akan 

digunakan untuk membedakan produk satu dengan yang lain. 

Contohnya seseorang akan memilih sebuah sepeda motor 

dengan merek Honda dengan merek Yamaha, akan tetapi karena 

sebelumnya sudah menggunakan sepeda motor merek Honda 

maka akan cenderung memilih merek Honda ketimbang merek 

Yamaha.  

Ketiga, pemecahan masalah yang dilakukan dengan 

upaya yang lebih berhati-hati dan dengan penuh pertimbangan 

(pemecahan masalah yang intensif). Dalam tingkatan ini 

seseorang memerlukan informasi yang lebih lengkap untuk 

membentuk kriteria evaluasi, karena belum memiliki kriteria 

yang baku. Proses pemecahan masalah disini akan lebih rumit 

dan panjang, dan biasanya mengikuti proses tradisional, mulai 

sadar akan kebutuhan, mencari informasi, mengembangkan 

alternatif, memilih salah satu dari alternatif tersebut hingga ia 

benar-benar mengambil sebuah keputusan. Dan biasanya  pada 

saat ini diperlukan adanya saran dari pihak lain seperti teman, 

keluarga, tetangga atau yang lebih sering disebut sebagai 

significant others. 



Menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005:228-230) ada 

empat sudut pandang dalam menganalisis pengambilan 

keputusan seseorang. Pertama adalah sudut pandang ekonomis, 

dan kedua adalah sudut pandang pasif. Sudut pandang ketiga 

adalah sudut pandang kognitif dan yang terakhir adalah sudut 

pandang emosional. 

(1) Sudut pandang ekonomis. Pandangan ini melihat 

seseorang sebagai orang yang membuat keputusan secara 

rasional. Ini berarti bahwa seseorang harus mengetahui 

semua alternatif pemecahan masalah yang ada dan harus 

mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang 

ditentukan, dilihat dari kegunaan dan kerugiannya serta 

harus mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik. Akan 

tetapi menurut ahli ilmu sosial, model  economic man ini 

tidak realistis dan memiliki banyak kelemahan, 

diantaranya: Manusia memiliki keterbatasan kemampuan, 

kebiasaan dan gerak, manusia dibatasi oleh nilai-nilai 

tujuan dan manusia dibatasi oleh pengetahuan yang 

dimiliki. 

(2) Sudut pandang pasif. Sudut pandangan ini berlawanan 

dengan sudut pandang ekonomis. Pandangan ini 

mengatakan bahwa konsumen pada dasarnya pasrah 

kepada kepentingannya sendiri dan menerima secara pasif. 



Kelemahan pandangan ini adalah pandangan ini tidak 

mempertimbangkan kenyataan bahwa seseorang 

memainkan peranan penting dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

(3) Sudut pandang kognitif. Sudut pandang ini menganggap 

seseorang sebagai cognitive man  atau sebagai problem 

solver. Menurut pandangan ini, orang merupakan 

pengolah informasi yang senantiasa mencari dan 

mengevaluasi informasi. Jadi, cognitive man dapat 

diibaratkan berdiri diantara economic man dan passive 

man.  Cognitive man juga sering kali memiliki pola 

respons tertentu terhadap informasi yang berlebihan dan 

sering pula mengambil jalan pintas untuk memfasilitasi 

pengambilan keputusannya (heuristic). 

(4) Sudut pandang emosional. Pandangan ini menekankan 

emosi sebagai pendorong utama sehingga seseorang 

mengambil keputusan. 

Menurut Wilkie (dalam prasetijo dan ihalauw 

2005:226-227) dalam mengambil keputusan untuk membeli, 

konsumen pada umumnya melaui empat tahapan yaitu; 

pengenalan masalah, pencarian informasi dan evaluasi alternatif 

proses pembelian, dan proses sesudah pembelian. 



Tahap pertama pengenalan masalah (problem 

recognition). Tahap ini merupakan tahap awal dari proses 

pengambilan keputusan, dan terjadi pada saat hendak 

mengawali pembelian. Kedua, pencarian informasi dan evaluasi 

alternatif (information search and alternative evaluation) 

informasi yang penting dikumpulkan dan dievaluasi untuk 

menetapkan pilihan yang mungkin. Ketiga, Proses pembelian 

(purchase processes), merupakan aktifitas final dan pembelian 

yang sebenarnya dari produk. Keempat, proses sedudah 

pembelian (postpurchase processes) Menggambarkan apa yang 

terjadi setelah pembelian dilakukan. Tahap ini dapat menjadi 

tahap yang kritikal bagi bagian penjualan atau pemasaran yang 

akan datang, kaena langkah yang akan dilakukan dalam 

pemasaran berikutnya tergantung pada komentar dan 

pengalaman konsumen setelah menggunaakn produk yang 

bersangkutan. 

 

b. Pengaruh Lingkungan (Eksternal) 

Setiap individu atau konsumen hidup dalam lingkungan yang 

berbeda-beda dan kompleks yang secara tidak langsung 

mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli atau 

mengkonsumsi suatu barang, keputusan mereka dipengaruhi oleh: 

 



1) Budaya 

Menurut Macionis (dalam Prasetijo dan Ihalauw 

2005:184) budaya adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan 

obyek-obyek materi yang digunakan oleh komuntitas atau 

masyarakat tertentu. Budaya merupakan cara hidup dari 

masyarakat secara turun temurun, dan masyarakat adalah 

sekelompok orang yang berinteraksi di dalam daerah yang 

terbatas dan yang diarahkan oleh mereka sendiri. Budaya, 

bersama dengan unsur-unsur  lain dari lingkungan memberi 

dampak pada semua tahap pengambilan keputusan konsumen.  

Budaya mempengaruhi penggerak dan memotifasi 

seseorang untuk melakukan tindakan lebih jauh, bahkan untuk 

motif-motif yang bermacam-macam seperti kebebasan, 

kemampuan baca tulis atau kegairahan. 

Budaya mencakupi baik elemen abstrak maupun 

material. Elemen abstrak mencakup nilai, sikap, gagasan, tipe 

kepribadian, dan gagasan ringkasan seperti agama. Komponen 

material mencakupi benda–benda seperti buku, komputer, 

peralatan, gedung, produk spesifik. Elemen material dari 

budaya kadang dideskripsikan sebagai artefak budaya atau 

manifestasi material dari budaya, sehingga membatasi 

pemakaian budaya untuk konsep-konsep abstrak. 



Selain itu menurut Cateora dan Graham (dalam 

Prasetijo dan Ihalauw 2005:184) memiliki lima dimensi yang 

diekspresikan dalam perilaku komunitasnya, yakni: 

(1) Dimensi materialistik. Dimensi ini menentukan materi 

atau peralatan (teknologi) yang dibutuhkan seseorang 

untuk mengupayakan kehidupan (ekonomi). Banyak 

benda-benda peninggalan masa lampau yang diidentikan 

dengan budaya masyarakat yang bersangkutan. Pada 

jaman sekarang khususnya dalam budaya Indonesia 

modern, mobil BMW merupakan simbol kultural yang 

digunakan untuk menunjukan keberhasilan dan posisi 

seseorang. Ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan 

pengetahuan tentang dimensi materialistik dari suatu 

budaya. 

(2) Dimensi institusi sosial, termasuk bagaimana keluarga, 

pendidikan, media dan struktur politik diadakan dan 

dioperasikan. Adanya keguyuban dalam keluarga, adanya 

kelas sosial dan bagaimana orang menjadi konsumen yang 

baik, kesemuanya merupakan dimensi institusi sosial dari 

budayanya. Hal ini misalnya dimanfaatkan dengan baik 

oleh sebuah produk detergen dengan menampilkan 

seorang Bapak mencuci pakaian, yang sebelumnya selalu 

menampilkan profil ibu rumah tangga. 



(3) Dimensi hubungan antara manusia dengan alam semesta, 

termasuk sistem keyakinan, agama dan nilai-nilai. Nilai-

nilai perkawinan misalnya, di negara-negara barat berbeda 

dengan negara-negara timur. Itulah sebabnya, mengapa 

iklan dari negara Barat tidak bisa lansung digunakan oleh 

negara Timur. Sosok seperti James Bond, dan Rambo 

yang dinggap mewakili nilai-nilai yang mengutamakan 

perjuangan dan prestasi dengan inisiatif pribadi. 

Sementara nilai-nilai inisiatif pribadi tidak sepenting 

prakarsa kolektif. 

(4) Dimensi estetik, termasuk kesenian tulis dan bentuk (ukir, 

pahat), kesenian rakyat, musik, drama dan tari. Bila 

diperhatikan, para produsen sangat kreatif dalam 

memanipulasikan dimensi budaya estetik. Latar belakang, 

musik latar, screen play, jingle, dibuat sedemikian rupa 

agar menimbulkan presepsi tertentu dalam benak 

konsumen. 

(5) Bahasa, termasuk bahasa verbal dan non verbal, 

merupakan sarana yang paling efektif dalam komunikasi. 

Dialek, intonasi, simbol, bahasa tubuh dan lain sebagainya 

digunakan untuk mempengaruhi konsumen. 

Dalam setiap budaya terdapat nilai-nilai dasar yang 

mendominasi perilaku, konsep diri ideal dan sosial, prioritas 



hidup dan sebagai konsumen, berperan dalam pemilihan 

sebuah produk. Selain itu semua aspek budaya bisa dan telah 

banyak dimanfaatkan produsen untuk mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. 

2) Kelas sosial 

Kelas sosial merupakan pembagian kelas dalam 

masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berbagi 

nilai, minat dan prilaku yang sama. Mereka dibedakan oleh 

perbedaan status sosial ekonomi yang berjajar dari yang rendah 

hingga yang tinggi. Status sosial kerap menghasilkan bentuk-

bentuk perilaku konsumen yang berbeda. 

Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang 

sama dalam perilaku berdasarkan posisi ekonomi dalam pasar 

(Engel 1992:121). Keanggotaan kelas ada dan dapat 

dideskripsikan sebagai kategori statistik entah individu-

individunya sadar atau tidak akan situasi yang sama. Kelompok 

status mencerminkan suatu harapan  komunitas akan gaya 

hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial 

yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan 

kepada masing-masing kelas. 

Stratifikasi sosial dibuat secara sadar dan tidak sadar 

dengan menggunakan empat prinsip (Prasetijo dan Ihalauw 

2005:175): 



(1) Stratifikasi sosial adalah ciri-ciri masyarakat, bukan hanya 

fungsi dari perbedaan individu. Orang yang lahir dalam 

keluarga kaya, tentu saja memiliki kesempatan yang lebih 

besar untuk berhsil secara akademik daripada yang lahir 

dalam keluarga kurang mampu. Anak orang kaya maupun 

anak orang kurang mampu sama sekali tidak bertanggung 

jawab dalam membentuk stratifikasi sosial, akan tetapi 

dibentuk oleh sistem stratifikasi yang ada dalam 

masyarakat. 

(2) Startifikasi sosial bertahan dari generasi ke generasi, 

terutama dalam masyarakat yang menganut sistem 

stratifikasi yang kaku, atau dalam masyarakat yang 

tradisional dan agraris. 

(3) Walaupun stratifikasi bersifat universal, ada bentuk-

bentuk stratifikasi sosial yang berbeda. Ada yang 

mendasarkan stratifikasinya berdasarkan kekayaan, status, 

pendidikan dan lain-lain.  

(4) Stratifikasi sosial diwadahi dalam keyakinan yang kuat 

dan meliputi populasi yang luas. Sehubungan dengan 

stratifikasi sosial ini, dikenal dengan sistem kasta dan 

kelas. Dalam sistem kasta, stratifikasi dilakukan 

berdasarkan kelahiran. Jadi, kecerdasan, keterampilan dan 



kemampuan seseorang tidak bisa membawa dia naik ke 

kasta yang lebih tinggi.  

Sistem kelas banyak ditemukan dalam masyarakat 

industri karena dasar terbentuknya sistem ini adalah 

keberhasilan individu. Jadi, sistem kelas tidak kaku seperti 

sistem kasta. Mobilitas sosial dimungkinkan berdasarkan 

kemampuan dan keberhasilan. 

Kelas sosial merupakan suatu hal yang 

multidimensional, dan tidak dapat diidentifikasikan hanya 

dengan pendapatan. Pengukuran kelas sosial dapat dilakukan 

dengan tiga cara (Prasetijo dan Ihalauw 2005:178-179) : 

Sistem kelas banyak ditemukan dalam masyarakat 

industri karena dasar terbentuknya sistem ini adalah 

keberhasilan individu. Jadi, sistem kelas tidak kaku seperti 

sistem kasta. Mobilitas sosial dimungkinkan berdasarkan 

kemampuan dan keberhasilan. 

Kelas sosial merupakan suatu hal yang 

multidimensional, dan tidak dapat diidentifikasikan hanya 

dengan pendapatan. Pengukuran kelas sosial dapat dilakukan 

dengan tiga cara (Prasetijo dan Ihalauw 2005:178-179) : 

(1) Dengan ukuran subjektif dimana orang diminta untuk 

menentukan sendiri kelas sosialnya. 



(2) Ukuran reputasi ditentukan oleh orang lain yang berada di 

luar lingkungannya. 

(3) Ukuran objektif didasarkan pada variabel sosioekonomik 

seperti pekerjaan, besar pendapatan, dan pendidikan. 

Pengukuran objektif sendiri mempunyai dua kategori; 

Pertama, adalah indeks variabel tunggal seperti pekerjaan 

dan kedudukan dalam pekerjaan, pendapatan individu atau 

pendapatan keluarga, tipe rumah, sampai keadaan fisik 

lingkungan tempat tinggal. Kedua, adalah indeks variabel 

gabungan. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan 

gabungan beberapa faktor sosio ekonomik yang bersama-

sama membentuk pengukuran keseluruhan tingkat kelas 

sosial. Misalnya, indeks ciri-ciri status menggabungkan 

variabel-variabel pekerjaan, sumber pendapatan, sumber 

pendapatan dan faktor fisik lingkungan tempat tinggal 

yang diberi bobot tertentu. 

Dari penelitian yang berkaitan dengan kelas sosial, muncul 

sembilan variabel yang paling penting dalam arus sosiologis 

(Engel dkk, 1992:123-124). Kesembilan variabel ini 

diidentisifikasikan didalam sintesis yang berpengaruh dari 

penelitian kelas sosial, yang dikelompokan dalam:  

(1) Variabel ekonomi, meliputi pekerjaan, pendapatan, 

kekayaan, yang mempunyai kepentingan kritis karena apa 



yang orang kerjakan untuk nafkah tidak hanya 

menentukan  berapa banyak yang harus dibelanjakan oleh 

keluarga, tetapi juga sangat penting dalam menentukan 

kehormatan yang diberikan kepada anggota keluarga. 

(2) Variabel interaksi, meliputi prestise pribadi, asosiasi dan 

sosialisasi, yang merupakan inti dari kelas sosial. Orang 

mempunyai prestise tinggi  bila orang lain mempunyai 

sikap respek atau menghormati. Prestise adalah sentimen 

didalam pikiran orang yang mungkin tidak selalu 

mengetahui bahwa hal itu ada disana. Asosiasi adalah 

variabel yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. 

Orang mempunyai hubungan sosial yang erat dengan 

orang yang suka mengerjakan hal-hal yang sama seperti 

yang mereka kerjakan, dengan cara yang sama, dan 

dengan siapa saja mereka merasa senang. Sosialisasi 

adalah proses dimana individu belajar keterampilan, sikap 

dan kebiasaan untuk berpartisipasi didalam kehidupan 

komunitas yang bersangkutan. 

(3)  Variabel politik, meliputi kekuasaan, kesadaran kelas, dan 

mobilitas. Ketiga vaiabel ini adalah penting untuk 

mengerti aspek politik dari sistem stratifikasi. Kekuasaan 

adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan 

kehendak mereka atas orang lain. Kesadaraan kelas 



mengacu pada tingkat dimana orang di dalam suatu kelas 

sosial sadar akan diri mereka sebagai kelompok tersendiri 

dengan kepentingan politik dan ekonomi bersama. 

Mobilitas dan suksesi adalah konsep kembar  yang 

berhubungan dengan stabilitas atau instabilita sistem 

stratifikasi. Suksesi mengacu pada proses anak-anak yang 

mewarisi posisi kelas orang tua mereka. Mobilitas 

mengacu pada proses pergerakan naik turun yang 

berhubungan dengan orang tua mereka. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas sosial; memiliki variabel 

kelompok, hierarki yang relatif permanen, ada nilai-nilai yang 

sama dalam satu kelas, dan kelas sosial adalah sesuatu yang 

multidimensional, dan tidak dapat diidentifikasikan hanya 

dengan pendapatan (Prasetijo dan Ihalauw 2005:177).  

3) Keluarga 

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang 

terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk 

paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, 

dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak 

yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan (Khairuddin 

2002:4). 

Ciri-ciri keluarga antara lain seperti yang 

dikemukakan oleh Mac Iver dan Page (dalam Kahiruddin 



2002:6) adalah; 1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan, 

2) Bentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang 

berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja di 

bentuk dan dipelihara, 3) Suatu sistem tata nama, termasuk 

bentuk perhitungan garis keturunan, 4) Ketentuan-ketentuan 

ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang 

mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan 

ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai 

keturunan dan membesarkan anak, 5) merupakan tempat tinggal 

bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun, 

tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga. 

Keluarga sering disebut juga unit rumah tangga. 

Walaupun belum tentu merupakan keluarga dalam arti ada 

hubungan darah, perkawinan ataupun adopsi. Satu rumah 

dengan beberapa unit penyewa bisa juga disebut unit rumah 

tangga (household). Berikut ini adalah jenis-jenis rumah tangga 

menurut Prasetijo dan Ihalauw (2005:164): 

(1) Suami, istri dan anak disebut sebagai keluarga inti atau 

nuclear family. 

(2) Suami, istri, anak, kakek dan nenek atau disebut juga 

dengan keluarga terulur (extended family) 

(3) Ayah saja atau ibu saja dengan anak-anaknya (single 

parent family) 



(4) Sepasang suami istri tanpa anak. 

Selain mendeskripsikan jenis-jenis rumah tangga 

Prasetijo dan Ihalauw (2005:165-168) menjelaskan tentang 

fungsi-fungsi keluarga, yaitu; Pertama, Sebagai sarana 

sosialisasi dan komunikasi semua anggota keluarga. Sejak kecil 

anak-anak secara tidak sadar juga telah diberi pendidikan 

tentang nilai-nlai yang dianut dalam keluarga tersebut oleh 

orang tua maupun dengan kakaknya. 

Kedua, Penyediaan kebutuhan finansial kepada orang-

orang yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Tentu saja hal 

ini tergantung dari budaya dan keadaan ekonomi secara umum 

lingkungan keluarga. 

Ketiga, Dukungan emosional. Dukungan emosional 

diperoleh setiap anggota keluarga karena adanya rasa cinta 

kasih dan keintiman hubungan diantara anggota keluarga. 

Keempat, Gaya hidup yang memadai untuk keluarga 

yang bersangkutan. Cara membesarkan anak, pengalaman yang 

diberikan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai menentukan 

pentingnya pendidikan, karier, kebiasaan membaca, pilihan 

acara televisi dan sebagainya. 

Selain berfungsi sebagai sarana sosialisasi, 

komunikasi, penyediaan kebutuhan finansial kepada anggota 

keluarga, dukungan emosional, dalam sebuah keluarga juga 



terdapat beberapa keputusan-keputusan yang diambil bersama. 

Biasanya peran pengambilan keputusan antara keluarga yang 

satu dengan keluarga yang lain berbeda, tergantung dari 

kategori produk dan tingkat interaksi diantara anggota 

keluarga. Prasetijo (2005:168) membagi proses pengambilan 

keputusan menjadi delapan peran yang menonjol. Peran-peran 

itu menunjukan bagaimana anggota-anggota keluarga 

berinteraksi dalam peran masing-masing yang berhubungan 

dengan konsumsi yakni: pemberi pengaruh, penjaga gawang, 

pengambil keputusan, pembeli, penyiap sampai produk dapat 

dikonsumsi, pemelihara, pemakai atau pengguna, dan 

pembuang. Keputusan konsumsi (Prasetijo dan Ihalauw 

2005:169) suatu keluarga dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Selain mendeskripsikan jenis-jenis rumah tangga 

Prasetijo dan Ihalauw (2005:165-168) menjelaskan tentang 

fungsi-fungsi keluarga, yaitu; Pertama, Sebagai sarana 

sosialisasi dan komunikasi semua anggota keluarga. Sejak kecil 

anak-anak secara tidak sadar juga telah diberi pendidikan 

tentang nilai-nlai yang dianut dalam keluarga tersebut oleh 

orang tua maupun dengan kakaknya. 

Kedua, Penyediaan kebutuhan finansial kepada orang-

orang yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Tentu saja hal 



ini tergantung dari budaya dan keadaan ekonomi secara umum 

lingkungan keluarga. 

Ketiga, Dukungan emosional. Dukungan emosional 

diperoleh setiap anggota keluarga karena adanya rasa cinta 

kasih dan keintiman hubungan diantara anggota keluarga. 

Keempat, Gaya hidup yang memadai untuk keluarga 

yang bersangkutan. Cara membesarkan anak, pengalaman yang 

diberikan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai menentukan 

pentingnya pendidikan, karier, kebiasaan membaca, pilihan 

acara televisi dan sebagainya. 

Selain berfungsi sebagai sarana sosialisasi, 

komunikasi, penyediaan kebutuhan finansial kepada anggota 

keluarga, dukungan emosional, dalam sebuah keluarga juga 

terdapat beberapa keputusan-keputusan yang diambil bersama. 

Biasanya peran pengambilan keputusan antara keluarga yang 

satu dengan keluarga yang lain berbeda, tergantung dari 

kategori produk dan tingkat interaksi diantara anggota 

keluarga. Prasetijo (2005:168) membagi proses pengambilan 

keputusan menjadi delapan peran yang menonjol. Peran-peran 

itu menunjukan bagaimana anggota-anggota keluarga 

berinteraksi dalam peran masing-masing yang berhubungan 

dengan konsumsi yakni: pemberi pengaruh, penjaga gawang, 

pengambil keputusan, pembeli, penyiap sampai produk dapat 



dikonsumsi, pemelihara, pemakai atau pengguna, dan 

pembuang. Keputusan konsumsi (Prasetijo dan Ihalauw 

2005:169) suatu keluarga dapat diklasifikasikan sebagai berikut   

4) Situasi  

Pengaruh situasi dapat dipandang sebagai pengaruh yang 

timbul dari faktor khusus untuk waktu dan tempat spesifik, 

lepas dari karakter konsumen dan karakter objek (Engel dkk 

1992:233). Menurut Belk (dalam Engel dkk 1992:234) 

karakteristik situasi konsumen terdiri dari 5 kategori, yaitu:  

(1) Lingkungan fisik, meliputi lokasi, dekorasi, dan 

konfigurasi barang-barang yang dipasarkan atau 

lingkungan benda lain yang mengelilingi objek yang 

dipasarkan. 

(2) Lingkungan sosial, ada tidaknya orang lain di situasi 

bersangkutan. 

(3) Waktu, sifat sementara dari situasi seperti momen tertentu 

ketika perilaku terjadi (malam, siang, hari, bulan, tahun) 

(4) Tugas, tujuan dan sasaran tertentu yang dimiiki konsumen 

dalam situasi yang bersngkutan. Seseorang sedang 

berbelanja untuk dirinya berbeda ketika ia berbelanja 

untuk orang lain. 

(5) Keadaan anteseden, dimana sasaran hati sementara 

menjadi cemas, sedih,kesal gembira. 



BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

I. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif dengan menggunakan gabungan atau kombinasi 

pendekatan eksploratori dan studi kasus. Dalam hal ini, penelitian diawali 

dengan melakukan riset eksploratori yang dilanjutkan dengan riset studi 

kasus. Riset eksploratori dalam penelitian ini adalah: 

a. Analisis Data Sekunder (Secondary Data Analysis) 

Analisis yang dilakukan terhadap data atau sumber-sumber 

bacaan yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal, 

internet serta beberapa literatur lain yang terkait dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Observasi dan Wawancara Pendahuluan 

Observasi dan wawancara pendahuluan dilakukan pada saat 

proses perijinan. Observasi dan wawancara pendahuluan dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi lingkungan 

kerja dari para pekerja bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi baik 

dari segi lingkungan fisik (peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan) maupun dari karakteristik pekerjaan seperti 

penggunaan keterampilan keahlian (use of skills), identitas tugas (task 

identity), kepentingan tugas (task significance), otonomi kerja, dan 

umpan balik. 



Observasi dan wawancara pendahuluan sangat penting dilakukan 

mengingat setiap bidang pekerjaan memiliki karakteristik yang 

membedakan antara satu dengan yang lain, termasuk diantaranya bidang 

Teknologi Informasi Komunikasi, dan perbedaan karakteristik tersebut 

disebabkan oleh implementasi pekerjaan dan perilaku karyawannya 

sendiri. 

 

II. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus kepada pria yang bekerja dibidang atau sektor 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Semarang yang memiliki 

gaya hidup teknoseksual. Fokus penelitian ini mengarah pada bagaimana 

bentuk gaya hidup teknoseksual, faktor apa yang mempengaruhi gaya hidup 

teknoseksual, apa dampak yang ditimbulkan dan bagaimana pendapat 

masyarakat mengenai  gaya hidup teknoseksual. 

 

III. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada instansi pemerintah atau 

swasta di Kota semarang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi 

dan komunikasi. Alasan dipilihnya instansi pemerintah dan swasta yang 

bergerak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai obyek 

penelitian adalah intensitas penggunaan teknologi dari para pekerjanya 

cukup tinggi, selain itu sebagian masyarakat di Indonesia khususnya di Kota 

Semarang beranggapan bahwa bekerja atau memiliki profesi dalam bidang 



teknologi informasi dan komunikasi memiliki penghasilan yang cukup besar 

dibanding dengan sektor lain serta memiliki jenjang karir yang jelas. Hal 

tersebut dibuktikan dengan beberapa perusahaan swasta seperti PT. Telkom, 

PT. Telekomunikasi Selular (PT. Telkomsel) dan PT. IBM Indonesia masih 

menduduki peringkat 10 (sepuluh) besar perusahaan idaman di Indonesia 

(dalam http://portalhr.com 2006). 

 

IV. Subjek Penelitian 

A. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pria yang bekerja dalam 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memiliki gaya hidup 

teknosekual. Dalam penelitian ini subjek penelitian berasal dari PT. 

Audianet Sentra Data, PT. Data Utama Dinamika dan CV. Alfa Graha 

Informatika. Ketiga instansi tersebut merupakan instansi swasta yang ada 

di Kota Semarang. 

B. Metode pengumpulan subjek 

Subjek penelitian dikumpulkan dengan sistem bola salju 

(Snowball System), dimana untuk menentukan subjek penelitian penulis 

menentukan informan yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian 

informan tersebut diminta untuk memberitahu atau menunjukan rekan-

rekannya untuk dijadikan  informan berikutnya, begitu seterusnya hingga 

jumlah informan semakin banyak. Untuk menentukan seorang subjek 

penelitian dari sekian banyak informan yang dikumpulkan, penulis 



memperhatikan atau menambahkan beberapa ciri-ciri dan kriteria gaya 

hidup teknoseksual seperti yang tercantum dalam beberapa literatur. 

Dalam hal ini, untuk menentukan seorang subjek penulis mula-

mula mewawancarai pimpinan instansi sebagai informan awal (starting 

point) penelitian, kemudian dari pimpinan tersebut berbagai informasi 

dan informan diperoleh kembali hingga penulis menemukan seorang 

subjek penelitian. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kata-kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan dari subjek penelitian maupun informan 

yang diwawancarai merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. 

Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

rekaman audio. Dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah melakukan 

pencatatan data melalui tape recorder serta memberikan pertanyaan 

kepada subjek penelitian dan informan. 

Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan dan 

pencatatan data merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya untuk itu tidak menutup kemungkinan salah 

satu dari ketiga kegiatan tersebut menjadi lebih dominan sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang berlangsung ketika melakukan penelitian. 

 



2. Literatur 

Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari kata-kata dan 

tindakan, diperoleh melalui sumber-sumber tertulis lain seperti; buku, 

surat kabar, majalah, jurnal, internet serta dokumen-dokumen lain yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

3. Informan 

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi 

guna memecahkan masalah yang diajukan, diungkap, dan dibutuhkan 

dalam penelitian ini. Penulis harus terjun ke lapangan untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan informasi tentang siapa saja yang 

dapat dijadikan informan dengan cara menyeleksi orang-orang yang 

berada di sekitar lokasi penelitian. 

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu; 

informan kunci dan informan penunjang. Informan kunci adalah 

informan yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan pria 

yang bergaya hidup teknoseksual (subjek penelitian). Dalam penelitian 

ini yang menjadi informan kunci adalah; pimpinan instansi, rekan kerja, 

keluarga, dan orang yang secara emosional mempunyai kedekatan 

hubungan dengan subjek penelitian. Informan penunjang adalah 

informan yang memberikan tanggapan masyarakat terhadap gaya hidup 

teknoseksual serta informasi pendukung lain yang menunjang hasil 

penelitian. 

 



D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik wawancara yaitu; 

Pertama, wawancara terbuka. Suatu teknik wawancara yang dilakukan 

dengan terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan. Pelaksanaan wawancara 

ini penulis menemui langsung subjek penelitian dan informan sesuai 

dengan lokasi dan waktu yang disepakati, sedangkan untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan pokok permasalahan penulis menggunakan 

pedoman pertanyaan. 

Kedua, wawancara mendalam. Suatu teknik wawancara yang 

digunakan untuk memperoleh informasi yang sifatnya formal, tidak 

disediakan jawaban oleh pewawancara dan bersifat mendalam terhadap 

permasalahan yang diajukan. Sebelum melakukan wawancara ini 

penulis mempertimbangkan beberapa hal antara lain; 1) seleksi individu 

yang akan diwawancarai sesuai dengan kapasitasnya dan berdasarkan 

literatur yang ada. 2) pengembangan suasana saling pengertian dan 

menghormati serta usaha-usaha lain yang diperlukan untuk 

memperlancar proses wawancara dan memperoleh hasil yang 

dibutuhkan, 3) mempersiapkan pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya serta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan pada saat 

wawancara seperti; alat tulis dan alat perekam suara. 

 



2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini Observasi 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi 

lingkungan kerja dari para pekerja bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi baik dari segi lingkungan fisik (peralatan dan perlengkapan 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan) maupun dari karakteristik 

pekerjaan seperti penggunaan keterampilan keahlian (use of skills), 

identitas tugas (task identity), kepentingan tugas (task significance), 

otonomi kerja, dan umpan balik. 

Untuk menunjang dan mempermudah kegiatan observasi dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa alat penunjang seperti 

catatan, alat perekam serta daftar pertanyaan sebagai panduan. 

 

E. Validitas Data 

Validitas data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Validitas 

data digunakan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi data. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan  

memanfaatkan sistem yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai alat pembanding. 

Teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber data, membandingkan atau mengecek balik derajat 



kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan cara; 1) membandingkan data hasil observasi dengan hasil 

wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan subjek penelitian sepanjang waktu, 

dan 3) membandingkan hasil wawancara dengan literatur yang berkaitan. 

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara induktif, yaitu 

dimulai dari lapangan atau fakta empiris yang diperoleh dengan cara terjun 

ke dalam lapangan, dan mempelajari fenomena yang ada dilapangan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. 

Beberapa tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis dengan 

mencatat seluruh data yang diperoleh secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2. Reduksi data 

Penulis memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta 

mengorganisasikan data-data yang direduksi atau memberikan gambaran 



yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah untuk 

melakukan pencarian apabila diperlukan. 

3. Penyajian data 

Setelah melakukan reduksi, tahapan selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

tersusun rapi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

4. Pengambilan keputusan dan verifikasi 

Sejak semula penulis berusaha mencari makna dari data yang 

diperoleh. Untuk itu, penulis berusaha mencari pola, model, tema, 

hubungan, persamaan hipotesis, serta hal-hal yang sering muncul dan 

sebagainya sehingga dari data tersebut penulis mencoba mengambil 

kesimpulan. Sedangkan verifikasi didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat 

dalam penelitian. 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling terkait 

dan saling mempengaruhi. Pertama-tama penulis melakukan penelitian 

dengan mengadakan observasi dan wawancara yang disebut dengan tahap 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian data. Setelah 

ketiga komponen tersebut dilakukan maka diambil suatu keputusan atau 

verifikasi. 

 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

I. Hasil Penelitian 

A. Gambaran umum gaya hidup teknoseksual 

Perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi saat ini 

telah merambah ke berbagai negara. Implementasi teknologi infomasi dan 

komunikasi saat ini bekembang jenisnya mulai dari internet, Electronic 

commerce (E-Commerce), Electronic Data Interchange (EDI), virtual 

office, telemedicine, intranet, dan lain sebagainya telah menerobos batas-

batas kehidupan manusia. Perkembangan tersebut secara sadar maupun 

tidak sadar membawa banyak perubahan pada masyarakat, tidak terkecuali 

perubahan sosial maupun budaya yang membawa pengaruh kedalam 

berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah gaya hidup teknoseksual. 

Gaya hidup teknoseksual sendiri menurut Arif (dalam 

http://arifizzy.multiply.com:2007) merupakan gaya hidup di kota-kota 

besar dimana seseorang pria yang sadar melengkapi diri dengan gadget 

dan permainan serba teknologis dan canggih. Dari telepon genggam, 

audio-visual, home theater, mobil mainan, mobil sungguhan, peralatan 

memancing dan berburu, dan lain-lain yang diincar selalu yang terbaru dan 

tercanggih. Selain melengkapi diri dengan berbagai gadget canggih para 

pria tersebut selalu memperhatikan penampilan, memiliki wawasan yang 

luas tentang teknologi dan selalu up to date, dan pada umumnya senang 

dengan tempat-tempat privasi dan cenderung individual. 



Selain itu, gambaran gaya hidup teknoseksual menurut Slamet  

(dalam http://www.reformata.com:2008) dan Purnomo (dalam 

http://inf.uajy.ac.id:2008) dapat diketahui melalui ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Para umumnya sangat senang berada di tempat-tempat yang sifatnya 

privacy. Seperti café hotspot, loby hotel, atau di taman-taman. 

2. Penggunaan barang-barang berteknologi canggih seperti laptop, 

phone cell, ipod, wireless internet yang selalu mereka gunakan atau 

bawa. 

3. Wawasan mereka tentang teknologi selalu terkini (up to date) 

4. Kepemilikan gadget canggih menjadi sebuah keharusan (membuat 

mereka tampil lebih gaya dan lebih percaya diri). 

5. Rela melakukan apapun untuk bisa lebih unggul dalam hal teknologi 

dibanding orang lain. 

Dari Gambaran umum dan ciri-ciri gaya hidup teknoseksual yang 

telah disebutkan diatas munculah beberapa pertanyaan lanjut seperti; 

berapa rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh para individunya?, untuk 

apa penghasilan tersebut digunakan?, jenis barang apa yang sering 

dikonsumsi?, bagaimana cara memperoleh?, bagaimana latar belakang 

pendidikan?, dan lain-lain.  

Guna mempermudah menjawab beberapa pertanyaan tersebut 

diatas peneliti akan mengelompokan beberapa pertanyaan tersebut 

berdasarkan indikator-indikator seperti latar belakang profesi, ekonomi, 

pendidikan,  keluarga, serta beberapa indikator seperti yang telah 



dijelaskan dalam ciri-ciri gaya hidup teknoseksual, khususnya informan 

yang berasal dari CV. Alfa Graha Informatika, PT. Data Utama Dinamika, 

PT. Audia Sentra Data, dan lebih lanjut akan dijelaskan dalam contoh 

kasus gaya hidup teknoseksual. 

 

B. Contoh kasus gaya hidup teknoseksual 

1. Latar belakang profesi dan pekerjaan 

a. Untung (nama panggilan) 

Untung adalah warga negara keturunan (etnis tionghoa) 

yang berprofesi sebagai Programmer pada CV. Alfa Graha 

Informatika (Algin Informatika), lebih spesifik kepada Game 

Programmer (pembuat dan perancang sebuah permainan) yang 

telah bekerja pada perusahaan pembuat dan pengembang 

permainan di Semarang selama lima tahun.  

Secara umum Untung bekerja sebagai programmer game 

dalam  hal  rincian implementasi, pengemasan, dan modifikasi 

struktur permainan, dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman 

tertentu. Menulis program (coding) dengan menggunakan 

pemograman khusus game, memahami permainan, mampu 

mengoperasikan aplikasi basis data, melakukan pengujian terhadap 

aplikasi program permainan. 

 

 



b. Armen (nama samaran) 

Armen merupakan seorang Network Administrator 

(administrasi jaringan komputer) yang telah bekerja pada sebuah 

perusahaan Internet Service Provider (ISP) di Kota Semarang 

selama tiga tahun. Dalam kesehariannya Armen bertugas mengatur 

konfigurasi dan menangani Local Area Network (LAN), termasuk 

Wide Area Network (WAN). Kemudian ia bertanggung jawab 

dalam hal mendesain, memasang, dan mendukung LAN/WAN, 

internet dan sistem intranet di sebuah perusahaan, memberi 

administratif pada pengguna software dan memelihara perangkat 

keras maupun lunak untuk jaringan, menganalisa masalah, dan 

memantau kerja jaringan agar selalu tersedia bagi pengguna sistem.  

Disamping itu ada tugas-tugas tambahan lain yang harus 

dilakukannya  yakni mengumpulkan data untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan contohnya, lalu data tersebut dipakai untuk 

mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi sistem. 

Serta, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengimplementasi 

sekuriti jaringan juga menjadi tugasnya. Dengan tugas yang begitu 

banyak, hasrat terhadap teknologi dan keamanan jaringan adalah 

dua elmen penting yang harus dimilki oleh seorang administrator 

jaringan. 

 

 



c. Edward (nama panggilan) 

Profesi utama Edward adalah seorang Programmer 

(perancang atau pembuat perangkat lunak), lebih spesifik kepada 

Database Programmer dan Web Programmer yang telah bekerja 

pada perusahaan pembuat dan pengembang web design di 

Semarang selama puluhan tahun.  

Secara umum Edward bekerja sebagai web programmer 

dalam hal  rincian implementasi, pengemasan, dan modifikasi 

algoritma serta struktur data, dituliskan dalam sebuah bahasa 

pemrograman tertentu. Menulis program (coding) dengan 

menggunakan pemograman tertentu (Visual Basic, Visual 

Basic.NET, Java), memahami konsep basis data, mampu 

mengoperasikan aplikasi basis data, melakukan pengujian terhadap 

aplikasi program, melakukan analisis terhadap aplikasi program, 

melakukan riset, desain, dokumentasi dan modifikasi aplikasi 

software melakukan analisis dan memperbaiki kerusakan (error) 

pada software dengan tepat dan cara yang akurat menyediakan 

status laporan aplikasi yang diperlukan dan secara khusus 

menguasai perancangan dan pemrograman database menggunakan 

aplikasi Ms. Access dan Ms.Sql Server atau PL/SQL dan Oracle 

Form Developer 10g Programmer web yang menguasai 

pengembangan aplikasi web berbasis HTML dan ASP.Net atau 

aplikasi web berbasis Hypertext Markup Language (HTML) dan 



J2EE serta Struts Framework atau aplikasi web berbasis MySQL 

dan PHP.  

Selain itu Edward merangkap sebagai IT Consultant 

(ERP) yang memberi masukan atau saran akan pengembangan 

suatu sistem dengan software database tertentu. Tujuannya supaya 

perusahaan klien lebih efektif dalam melakukan pekerjaan, dengan 

pengeluaran yang lebih minim. Tak jarang seorang konsultan ERP 

(Enterprise Resource Planning) juga dituntut untuk memberi solusi 

pengumpulan dan pencarian data (data warehousing & data 

mining). 

2. Latar belakang ekonomi 

Faktor sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor 

yang sangat mempengaruhi pola kehidupan dari para pria 

teknoseksual. Pria bisa menjadi konsumtif karena adanya sejumlah 

uang yang dapat dibelanjakan segala hal yang diinginkannya. 

Sebagaian besar para informan memiliki penghasilan jauh diatas rata-

rata penghasilan masyarakat pada umumnya. Selain penghasilan utama 

yang berasal dari perusahaan, ternyata beberapa orang mempunyai 

pekerjaan sampingan atau mempunyai usaha tambahan. Seperti apa 

yang diungkapkan oleh Armen : 

Saya dapet itu perbulannya rata-rata 6 s.d 12 juta 
perbulannya, tapi itu pun tergantung dari banyaknya 
kerjaan dikantor sama banyaknya user yang datang, 
sebagian lagi saya invest. (wawancara dengan Armen, 
24 Desember 2008) 
 



Pendapat lain datang dari salah satu informan; 
 
Tidak mesti mas, besarnya gaji tergantung dari sulit 
tidaknya suatu program dan lama cepatnya proses 
pembuatan. Dan biasanya dari kita ada standarisasi 
bagi karyawan, misalnya pembuatan desain web yang 
sederhana minimal 2 juta rupiah bisa dibawa pulang, 
kalau lebih kompleks lagi harga dan upahnya juga 
berbeda. (wawancara dengan Edward tanggal 20 
Desember 2008) 
 
Pendapatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

bagi seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk dan relevan 

dengan yang diungkapkan oleh Engel (1992:255-256) pendapatan 

menjadi variable yang sangat penting dalam menganalisis suatu pola 

perilaku konsumen. Keputusan seorang konsumen sehubungan dengan 

produk dan merek akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penghasilan 

yang mereka miliki atau mungkin mereka miliki pada masa 

mendatang. 

3. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan 

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang 

disimpan dalam ingatan (Engel dkk1992:316). Pengetahuan yang 

dimaksud disini adalah selain pengetahuan intelektual juga 

pengetahuan umum sebagai seorang konsumen seperti; pengetahuan 

sebuah produk (product knowledge), pengetahuan pembelian 

(purchase knowledge) serta pengetahuan pemakaian (usage 

knowledge). 

Dari segi pengetahuan intelektual, memang sebagaian besar 

informan memiliki kemampuan intelektual yang cukup tinggi 



dibandingkan dengan yang lain. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang 

pendidikan mereka yang rata-rata pernah belajar di perguruan tinggi 

khususnya di bidang informatika atau teknik komputer, seperti yang 

diungkapkan sebagai berikut: 

Saya lulusan UKSW (Universitas Kristen Satya 
Wacana) .......(wawancara dengan Edward tanggal 20 
desember 2008) 
 

Pendapat lain dari salah satu informan sebagai berikut; 

 
Saya lulus dari UDINUS (Universitas Dian 
Nuswantoro) sekitar tahun 90-an, selang beberapa 
bulan saya direkrut menjadi salah satu staff oleh Data 
Utama (wawancara dengan Armen tanggal 16 
Desember 2008) 
 

Selain berasal dari perguruan tinggi pengetahuan yang mereka 

dapat berasal dari buku-buku, majalah, serta seringnya mengikuti 

kegiatan-kegiatan dalam sebuah forum diskusi atau mailing list di 

internet dan menjadi seorang tester (penguji) dari sebuah software 

yang baru atau sedang dikembangkan, seperti yang diungkapkan oleh  

Edward sebagai berikut:  

Saya joint di milis sudah lama sekali, biasanya pas 
lagi masuk milis ada yang ngasih beta (sebuah 
software yang sedang dikembangkan) kemudian saya 
coba dirumah atau dikantor. (wawancara dengan 
Edward 20 Desember 2008) 
 

Sama seperti pengetahuan intelektual, pengetahuan umum 

sebagai seorang konsumen mereka dapatkan dari majalah atau dari 

internet, seperti apa yang diungkapkan oleh Armed dan Untung 

sebagai berikut; 



Sebelum nyari barang biasanya saya cari referensi 
dulu dari internet, lalu di compare, baru dibeli. 
(wawancara dengan Armen 15 Desember 2008) 
 

Pernyataan Armen didukung oleh Edward dan Untung yang memiliki 

hobi nge-game (bermain permainan); 

Saya biasanya beli majalah dulu supaya tau ceritanya 
dan cheat-cheatnya (kode rahasia untuk 
memenangkan suatu permainan atau memunculkan 
tokoh yang tidak terdapat dalam cerita), kalau belum 
puas biasanya cari di internet. (wawancara dengan 
Untung, 20 November 2008) 
 

Pengetahuan yang didapat dari mereka berfungsi sebagai salah 

satu faktor pembentuk gaya hidup teknoseksual yang membedakan 

gaya hidup teknoseksual dengan gaya hidup lainnya. Selain itu karena 

terbatasnya kapasitas otak manusia dalam memproses informasi, maka 

orang cenderung untuk bergantung pada pengetahuan yang didapat 

dari pengalaman dan informasi dari lingkungan dan akan menjalankan 

fungsi-fungsi dari sikap terutama fungsi knowledge organization. 

Pengetahuan yang diperoleh juga akan membentuk sebuah 

persepsi  terhadap sebuah barang yang akan dijadikan sebagai 

referensi dalam mengambil sebuah keputusan untuk membeli dan 

menggunakan sebuah barang, seperti yang dikemukakan oleh Edward 

berikut ini: 

Setelah handphone tersebut saya beli, saya jalankan 
fitur “Switch” di handphone tersebut untuk mengkopi 
seluruh konten dari Nokia E51 saya yang lama 
kedalam Nokia E63 ini via Bluetooth. Kira-kira 30-45 
menit berlalu, seluruh konten, mulai dari SMS, call 
log, phonebook, sampai file-file gambar dan MP3 
telah terkopi di handphone. Bagus! Setelah itu saya 



aktifkan Telkomsel Flash Unlimited, saya aktifkan 
pula fitur Pushmail dari Nokia bernama Nokia Email 
Service. Dengan layanan ini akhirnya saya bisa 
mengkonfigurasi Pushmail dari mail server saya ke 
Nokia E63 ini. Akhirnya bisa deh baca email tanpa 
perlu buka laptop. Kesan akhirnya, ini handphone 2.0 
banget deh. Cocok jadi temannya orang autis yang 
nggak bisa unplugged from The Matrix, eh, internet. 
Tapi ini memang hasil dari handphone yang bagus, 
dengan layanan aplikasi yang bagus, dengan koneksi 
network yang memadai dan unlimited. Baru enak. 
Kalau ada salah satu faktor yang nggak ada, 
experiencenya jadi jelek.(wawancara dengan Edward, 
22 Februari 2009) 
 

Jadi seperti yang dikemukakan oleh Prasetijo dan Ihalauw 

(2005:238) proses pengambilan keputusan dalam membeli atau 

menggunakan sebuah produk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; 

faktor eksternal, seperti pengetahuan, informasi sebuah produk 

(pemasaran) dan lingkungan sosial budaya sebagai input, dan di dalam 

input sendiri ada faktor internal yang berperan seperti motivasi, 

persepsi, pengetahuan, sikap dan pengalaman. 

4. Produk atau barang yang dikonsumsi 

Semakin banyak tempat-tempat usaha dan produk yang 

tersedia maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi yang dilakukan. 

Tempat-tempat usaha tersebut menjual berbagai barang-barang untuk 

dikonsumsi dengan kemasan yang menarik serta menawarkan berbagai 

kelebihan-kelebihan dari pendahulunya. Semua itu dilakukan penjual 

supaya menarik minat masyarakat supaya menarik minat masyarakat. 

Jenis barang yang biasanya menarik minat pria teknoseksual 

yaitu barang-barang untuk mendukung penampilan, pekerjaan atau 



memenuhi hobi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Untung berikut 

ini: 

Kebutuhan pribadi, majalah, buku-buku tentang 
komputer (pemograman), accesoris komputer, 
accesoris game. (wawancara dengan Untung, 30 
November 2008) 
 

Kebutuhan pribadi yang dimaksud adalah barang-barang seperti sabun, 

shampo, sikat gigi, perfum, dan lain-lain. 

Selain produk-produk teknologi berbagai macam produk dan 

pelayanan perawatan penampilan juga menjadi sasaran, seperti yang 

diungkapkan oleh Sdri. Indah sebagai berikut; 

Yang datang ke sini (salon) kebanyakan memang 
wanita, tapi banyak juga laki-laki yang datang kesini. 
Mereka biasanya melakukan perawatan rutin. Katanya 
sih biar tetep keren dan nggak kalah dengan bintang 
film di tv. Katanya juga mereka lebih seneng dating ke 
sini karena harganya yang tidak terlalu mahal. (hasil 
wawancara dengan mbak Indah, 15 Desember 2008) 
 

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Untung, Armen juga 

membeli barang-barang yang mendukung penampilan, pekerjaan dan 

hobi. Seperti yang diungkapkannya berikut ini : 

Pakaian, komputer (hard disk, mainboard), majalah, 
HP, hub, switch, router dan lain-lain. Tapi biasanya 
paling sering beli alat-alat buat maintenance 
(wawancara dengan Armen, 16 Desember 2008) 
 
Barang-barang yang biasanya dibeli oleh Untung dan Armen 

adalah barang-barang yang sebagaian besar merek terkenal dan ada 

juga barang-barang yang belum dijual di pasaran lokal. 



Selain merk (vendor) beberapa faktor pertimbangan dalam 

memilih sebuah barang adalah adanya sebuah inovasi atau 

penyempurnaan dari suatu produk, mudah dalam penggunaan (user 

friendly), fitur-fitur yang disertakan dalam produk tersebut, dan 

layanan purna jual (after sales service). Dari segi merk misalnya 

mereka memilih vendor yang memang sudah memiliki produk jadi 

yang spesialis dalam produk atau software tertentu. Pertimbangannya 

jika memilih vendor yang belum memiliki produk jadi, artinya mereka 

harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mulai pengembangan 

produk atau software tersebut dari nol. Belum lagi software tersebut 

harus menjalani trial dan error dulu, sehingga cukup beresiko.  

Kemudian dari adanya inovasi dari sebuah produk atau 

barang biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan 

barang-barang sebelumnya serta menambah fasilitas dan kenyamanan 

dalam penggunaan suatu barang, seperti apa yang diungkapkan oleh 

Armen ketika ditanya pertimbangan dalam memilih sebuah produk 

baru ACER Aspire One A150 (3G) White :  

Pertimbangan saya membeli notebook ini karena saya 
ingin mencoba kecepatan akses Third Generation 
(3G) dan High-Speed Downlink Packet Access  
(HSPDA) pake notebook, kalau misalnya cocok 
nantinya model ini saya gunakan di warnet, disamping 
itu juga saya mendapat beberapa keuntungan kalau 
saya mau akses ditempat yang tidak terdapat jaringan 
atau sedang keluarkota saya bisa menggunakan SIM 
Card saya untuk mengakses jaringan internet. 
(wawancara dengan Armen, 20 Desember 2008) 
 



Tidak jauh berbeda dengan Armen, Untung juga mengemukakan hal 

yang serupa tentang perlunya sebuah inovasi dan perbaikan-perbaikan 

dalam sebuah produk, baik produk teknologi, game, atau produk-

produk yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Untung berikut ini:  

Bagi saya inovasi merupakan sebuah keharusan, 
karena sebuah teknologi tanpa adanya suatu inovasi 
atau perbaikan-perbaikan, bisa dianggap teknologi 
tersebut mati yang pada akhirnya tidak bisa digunakan 
apalagi dengan kondisi pekerjaan seperti saya yang 
dikondisikan untuk terus berinovasi, nanti produk 
(game) saya gak laku-laku donk....he..he....he. 
(wawancara dengan Untung, 8 Desember) 

 
Selain itu, dalam pembicaraan yang lain Untung juga pernah berbicara 

masalah inovasi atau perbaikan-perbaikan dalam sebuah produk, 

hanya saja kali ini dia diposisikan sebagai seorang pemain game 

(konsumen) yang sering membeli compact disc (CD) permainan 

terbaru atau dengan cara meng-update dan memperbaiki patch 

permainan kesenangannya yakni Pro-Evolution Soccer (PES): 

Saya biasanya membeli kaset setiap bulan atau setiap 
habis transfer season (periode transfer pemain yang 
biasanya dilaksanakan dua kali dalam setiap musim 
yakni, summer dan winter season) kalo enggak saya 
update sendiri via internet, biar kondisinya real (sama 
dengan aslinya). Trus dari gerakan dan grafisnya juga 
ada perubahan jadi lebih smooth (halus). (wawancara 
dengan Untung, 8 Desember 2008) 
 
Kemudian dari segi fitur-fitur  yang tersedia, biasanya mereka 

memilih fitur-fitur dalam suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunaan dan bukan yang tercanggih dan terlengkap, karena 

biasanya sebuah produk atau software yang memiliki fitur tercanggih 



dan terlengkap belum tentu merupakan pilihan yang paling baik. 

Seringkali, fitur yang terlalu canggih dan lengkap ini malah menjadi 

sulit digunakan.  

Layanan purna jual juga menjadi salah satu pertimbangan 

dalam memilih atau membeli sebuah produk atau software, karena 

apabila terjadi masalah dengan produk atau software layanan yang 

cepat atau baik akan memperkecil resiko yang ada. 

Barang-barang yang dibeli, digunakan atau dikonsumsi oleh 

informan sesuai dengan jenis pekerjaan, hobi, dan kepribadian mereka. 

Selain itu ada beberapa pertimbangan khusus sebelum memilih sebuah 

produk yakni adanya sebuah inovasi dari sebuah produk, merek 

(vendor) kemudahan dalam penggunaan, fitur, serta layanan purna 

jual. Untuk itu, tidak mengherankan apabila seorang pria yang 

memiliki gaya hidup teknoseksual rela melakukan atau mengorbankan 

apa saja demi mendapatkan sebuah produk teknologi terbaru demi 

penampilan. 

5. Tempat yang dikunjungi 

Berdasarkan ciri-ciri pria teknoseksual yang telah disebutkan 

diatas, pria yang memiliki gaya hidup teknoseksual adalah seorang pria 

yang selalu mengeluarkan uang untuk kepentingan gaya hidup semata, 

dan tidak terbatas pada kegiatan belanja saja namun dapat pula 

mengunjungi tempat-tempat yang menjadi sarana pembentukan image. 



Misalnya saja mengunjungi restoran cepat saji, cafe, pusat 

perbelanjaan, club atau diskotik. 

Saya seringnya nongkrong disana.........., karena 
tempatnya disana nyaman dan tidak terlalu ramai dan 
ada fasilitas hotspotnya. (wawancara dengan Untung, 5 
Desember 2008) 
 

Berbeda dengan Untung, Armen dan Edward mengungkapkan 

pendapatnya mengenai tempat yang sering dikunjunginya sebagai 

berikut: 

Tidak mesti dan tidak ada tempat yang spesial yang 
sering saya datangi, Cuma mungkin yang sedikit lebih 
tenang, kemudian yang memiliki berbagai macam 
fasilitas. Kalau sedang libur atau tidak keluar saya 
mending dirumah saja. (wawancara dengan Armen, 16 
Desember 2008) 

 
Tidak ada,  kalau  masalah  tempat biasanya saya itu 
tergantung dari client atau rekanan saya, biasanya lebih 
sering mereka yang menentukan. (wawancara dengan 
Edward, 20 Desember 2008) 
 

Pada umumnya mereka tidak memiliki suatu tempat spesifik yang 

sering dikunjungi. Hanya saja beberapa pertimbangan yang sering 

dijadikan dalam proses pemilihan tempat adalah fasilitas dan kondisi 

dan situasi lokasi. Kemudian faktor kepribadian (usia) juga menjadi 

beberapa pertimbangan dalam pemilihan tempat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Engel  (1992:233) pengaruh situasi dapat dipandang 

sebagai pengaruh yang timbul dari faktor khusus untuk waktu dan 

tempat spesifik, lepas dari karakter konsumen dan  karakter objek.   

  

 



6. Interaksi sosial  

Dengan interaksi seseorang bisa bertukar pengalaman, 

pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi interaksi menutu Karp dan 

Yoles (dalam Kamanto 2004:42) yaitu warna kulit, usia, jenis kelamin, 

penampilan fisik bentuk tubuh dan pakaian. Selain itu terdapat faktor 

imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati (Soekanto 2002:63) yang ikut 

mempengaruhi adanya interaksi. 

Dalam kategori ini, peneliti akan membahas tentang interaksi 

yang biasa dilakukan oleh pria yang memiliki gaya hidup teknoseksual 

dalam kesehariannya. Peneliti membagi menjadi beberapa kategori  

interaksi yang dilakukan yaitu; 1) interaksi antar sesama pria yang 

bergaya hidup teknoseksual, 2) interaksi dengan pria yang tidak 

memiliki gaya gaya hidup teknoseksual, 3) interaksi dengan 

masyarakat. 

a. Interaksi antar sesama pria yang bergaya hidup teknoseksual 

Hubungan pada sesama pria yang memiliki gaya hidup 

teknoseksual cenderung saling mendukung. Karena merasa 

memiliki kesamaan menyangkut gaya hidup jadi apabila terjadi 

interaksi maka akan terjadi kesamaan aktivitas. 

Namun ada kalanya para pria yang memiliki gaya hidup 

tersebut saling berlomba untuk mengunggulkan diri dalam hal 

penampilan dan senantiasa meningkatkan penampilan dengan 

memakai barang-barang yang lebih canggih dan lebih mahal lagi. 



b. Interaksi dengan pria atau wanita yang tidak memiliki gaya 

hidup teknoseksual (teman kerja atau teman sebaya)  

Interaksi antara pria yang bergaya hidup teknoseksual 

dengan pria yang tidak memiliki gaya hidup teknosekual yang 

diamati dalam penelitian ini adalah dalam kesehariannya di kantor 

atau ketika sedang bekerja. 

Interaksi antara pria yang bergaya hidup teknoseksual 

dengan pria yang tidak bergaya hidup teknoseksual bisa 

berlangsung di dalam maupun di luar kantor. interaksi antar kedua 

orang tersebut berlangsung secara wajar, itu bisa terlihat dari 

tanggapan rekan kerja sebagai berikut; 

Saya bersikap biasa saja sama dia, ya selama mereka 
tidak bersikap sombong, masih ramah baik sama 
saya maupun dengan teman-teman yang lain, why 
not? (wawancara dengan Ari, 17 Desember 2008) 
 
Terkadang pengaruh teman sebaya dalam hal ini adalah 

rekan kerja dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. 

Biasanya rekan kerja yang terlebih dahulu membeli atau 

mengkonsumsi sebuah gadget yang kemudian diikuti oleh 

temannya karena adanya ketertarikan terhadap perilaku, dan 

berbagai aksesoris yang dipakai. Seorang teman akan lebih mudah 

terpengaruh oleh rekan kerjanya karena intensitas interaksi 

keduanya cenderung lebih tinggi  dibandingkan dengan keluarga 

baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Seperti yang dikatakan 

oleh Edward sebagai berikut: 



 
Gara-gara dua rekan saya yang sudah pakai Nokia 
E71, dan kebetulan Nokia mengeluarkan Nokia E63 
yang merupakan versi ekonomis dari E71 (minus 
HSDPA dan GPS, dengan beda harga 1,5 juta 
rupiah), saya akhirnya melego dua handphone 
terdahulu saya, yaitu Nokia E51 dan Nokia E61, dan 
saya tukar menjadi handphone ini. Sekaligus juga 
saya mengaktifkan Telkomsel Flash Unlimited 
256kbps, dan meminjamkan modem dan kartu IM2 
Broadband saya kepada adik saya di Jakarta karena 
di Semarang kartu tersebut praktis sudah tidak bisa 
dipakai, dial saja susahnya minta ampun. 
(wawancara dengan Edward, 22 Februari 2009) 
 
Pengaruh dari rekan kerja ini dapat  menjadi faktor yang 

menentukan seseorang menjadi pria teknoseksual. Apabila 

seseorang berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan satu 

lingkungan yang sudah terlebih dahulu mengalami dan menjalani 

kehidupan sebagai pria tekno. Kemudian orang tersebut tertarik, 

dan meniru apa yang dilihat dan dilakukan oleh rekannya. Hal ini 

bisa saja terjadi mengingat dalam setiap proses interaksi selalu 

terdapat unsur saling mempengaruhi individu satu dengan individu 

yang lain begitu pula sebaliknya. 

c. Interaksi dengan keluarga 

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting 

dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak 

dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai 

ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya 

mengadakan suatu ikatan (Khairuddin 2002:4). Dari beberapa 



informan yang diwawancarai, sebagaian telah memiliki keluarga 

seperti yang diungkapkan oleh Armen sebagai berikut; 

Sudah baru satu dan masih kecil, kebetulan mereka 
tinggal di Semarang, disekitar Karangrejo 
(wawancara dengan Armen tanggal, 16 Desember 
2008) 
 

Pendapat yang sama diungapkan oleh salah satu informan; 
 

Sudah, satu laki-laki dan satu perempuan 
(wawancara dengan Edward tanggal 20 desember 
2008) 
 

Berbeda dengan salah satu informan yang belum berkeluarga dan 

masih tinggal sendiri seperti yang dikemukakan oleh Untung 

sebagai berikut; 

 
Belum mas, ya saya belum merasa siap aja mas. 
Biasanya kalau liburan pergi sama teman atau 
kadang dirumah saja, apalagi kalau lagi ada kerjaan 
malah saya jarang keluar (wawancara dengan 
Untung tanggal 5 Desember 2008) 
 

Interaksi yang dilakukan dengan keluarga dilakukan pada saat 

dirumah, dan tidak jarang dari informan mengajak pergi berekreasi 

pada saat liburan atau pada saat waktu senggang. Namun bagi yang 

belum berkeluarga biasanya lebih banyak menghabiskan waktu 

dengan teman atau menyelesaikan pekerjaan. 

Selain berfungsi sebagai sarana sosialisasi, komunikasi, 

penyediaan kebutuhan finansial kepada anggota keluarga, 

dukungan emosional,  keluarga juga berfungsi sebagai salah faktor 



yang mempengaruhi keputusan seseorang termasuk keputusan-

keputusan dalam membeli sebuah produk atau barang. 

Dari hasil penelitian keputusan-keputusan yang diambil dalam 

sebuah keluarga lebih dominan dipengaruhi oleh seorang pria. Hal 

tersebut dibuktikan oleh hasil wawancara sebagai berikut; 

Pada awalnya istri saya sering mengomentari 
(mengkritik) kelakuan saya, apalagi kalau saya 
membeli sebuah alat baru, katanya begini “hmm, 
beli laptop baru lagi to?, la yang lama memang 
sudah tidak di pakai? trus yang lama mau 
dikemanain? Daripada beli barang baru mending 
uangnya di tabung atau buat biaya sekolah anak 
nanti”. Kalau sudah begitu saya bilang aja “lho ini 
kan buat kerja juga, toh nanti ujung-ujungnya buat 
kalian juga.” saking seringnya begitu sekarang istri 
saya jarang komentar lagi, tapi saya kira omongan 
istri saya ada benarnya juga, makanya saya 
mendepositokan sebagian penghasilan saya” 
(wawancara dengan Edward, 19 desember 2008)  
 

Besarnya dominasi pria dalam pengambilan keputusan dalam 

membeli sebuah produk atau barang tersebut lebih dipengaruhi 

karena besarnya pengaruh sebagai kepala rumah tangga. 

7. Pendapat masyarakat  

Masyarakat dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang 

berada disekitar individu yang memiliki gaya hidup teknoseksual baik 

dalam lingkungan kerja maupun masyarakat umum lainnya.  Pada 

awalnya tidak semua orang mengerti mengenai istilah serta keberadaan 

gaya hidup teknoseksual, hanya beberapa kalangan saja seperti pekerja 

teknologi informasi komunikasi dan kalangan menengah keatas yang 

mengerti istilah tersebut. Meskipun tidak mengenal secara lebih jauh 



istilah teknoseksual, namun mereka percaya mengenai keberadaan 

gaya hidup tersebut beserta dampak sosial yang mungkin terjadi 

sebagai konsekuensinya. Seperti apa yang dikatakan Affan sebagai 

berikut; 

Pernah, bukannya saya anti dengan gaya hidup 
seperti itu dan segala macem-macem barang itu, lha 
wong setiap hari saya pakai komputer, tersambung 
ke Internet, punya handphone (Nokia 7650) dan 
notebook (IBM Thinkpad X20 second). Dua barang 
terakhir ini cukup membantu pekerjaan sehari-hari 
sebagai network engineer, dan terus terang memang 
asyik, punya banyak gadget dan sebagainya, tapi 
segala keasyikan itu punya efek samping yang cukup 
ngeselin. (wawancara dengan Affan, 18 Desember 
2008) 

 
Pendapat lain datang dari seorang mahasiswa yang tinggal di daerah 

Banyumanik bahwa; 

 
Saya sebetulnya kurang begitu mengerti dengan 
istilah teknoseksual, cuma mungkin kalaupun ada 
mesti dari kalangan atas yang berpenghasilan tinggi. 
(wawancara dengan Agung, 18 Desember 2008) 
 

Kemudian Agung juga mengungkapkan pendapatnya apabila 

secara kebetulan berhadapan dengan seseorang yang memiliki gaya 

hidup teknoseksual sebagai berikut: 

Menghadapi model pria seperti itu sama saja karena 
pada prinsipnya semua orang memiliki karakter dan  
perilaku yang berbeda-beda tergantung dari 
lingkungan serta pribadinya masing-masing dan 
kebetulan mereka itu sudah terbiasa dari 
lingkungannya. (wawancara dengan Agung, 18 
Desember 2008) 
 



Interaksi yang terjadi antara pria teknoseksual dengan 

masyarakat berjalan dengan wajar. Masyarakat luar memberi 

tanggapan pada pria teknoseksual tidak berbeda dengan rekan 

kerjanya. 

 

C. Dampak gaya hidup teknoseksual 

Teknologi informasi dan komunikasi memang memberi 

kemudahan dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi membuang waktu, 

biaya dan tenaga yang besar hanya untuk berkomunikasi dengan orang lain 

dimanapun mereka berada. Akan tetapi, dibalik semua keuntungan yang 

kita dapat dari teknologi informasi dan komunikasi, tentu saja memiliki 

beberapa dampak yang timbul dari penggunaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa dampak yang bersifat 

positif atau negatif muncul sebagai akibat gaya hidup teknoseksual, 

berbagai dampak tersebut antara lain; kesehatan, pendidikan, psikologis 

dan sosial. Dari segi kesehatan misalnya dampak negatif yang timbulnya 

adalah penyakit RSI atau istilah lainnya Repetitive Stress Injury, adalah 

cedera atau kerusakan yang terjadi pada otot atau jaringan syaraf tubuh 

lainnya karena melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan berlangsung 

selama bertahun-tahun. Sehingga hal ini menyebabkan nyeri pada otot-otot 

dan jaringan syaraf yang terkait, dan dalam waktu lama, dapat 

menyebabkan cacat serta beberapa nyeri dan gangguan lainnya 

(Christina:2003). 



Beberapa gangguan kesehatan seperti yang dijelaskan 

sebelumnya sempat dialami oleh informan seperti gangguan penglihatan 

juga beberapa gangguan pada persendian. 

Selain gangguan kesehatan yang dialami informan, dampak 

negatif yang timbul sebagai akibat gaya hidup teknoseksual adalah 

kecenderungan berperilaku individualistik. Perilaku individualistik 

disebabkan oleh situasi atau kondisi dalam bekerja. Berprofesi sebagai 

sorang programmer atau developer dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi sangat berbeda dengan profesi yang lain. Seorang programmer 

ketika bekerja dapat memakan waktu yang cukup lama berhadapan dengan 

sebuah komputer, karena dalam membuat atau mengembangkan sebuah 

software diperlukan ketelitian, kecermatan dan menuntut konsentrasi yang 

tinggi terlebih ketika melaksanakan penulisan script dalam sebuah 

program bahasa pemprograman. Oleh karena itu tidak jarang apabila 

seorang progammer seperti Untung jika sedang coding (menulis script) 

mereka jarang berinteraksi dengan orang lain atau tidak mau diganggu, 

seperti apa yang diungkapkan oleh Ari  dan Wati sebagai berikut: 

Mas Armen merupakan tipe seorang workaholic disini. 
Apalagi kalo dia lagi banyak kerjaan atau lagi asyik coding. 
Jangan harap bisa di ajak ngomong (wawancara dengan Ari, 
17 Desember 2008) 
 
Kalau lagi banyak kerjaan atau lagi ada yang trouble 
biasanya mas Armen biasanya tidur sampai larut malam, 
kadang-kadang habis subuh baru dia istirahat. Tapi kadang 
juga kalau tidak ada kerjaan dia biasanya juga didepan 
komputer sampai pagi.  (wawancara dengan Wati, 25 
Desember 2008)  

 



Beberapa dampak positif yang muncul antara lain; dapat 

membantu meningkatkan kinerja serta prestasi kerja, seperti apa yang 

diungkapkan oleh Edward sebagai berikut: 

Saya juga baru merasakan manfaat handphone seperti ini 
jika kita seringnya di luar kantor dan susah buka laptop. 
Kalau hari-hari di Semarang, dimana laptop kebuka tiap 
saat dan Internet kenceng, ngapain internetan pakai 
handphone? Tapi kalau kita lagi traveling ke Jakarta, baru 
deh terasa gunanya, ketika terjebak di dalam kendaraan, dan 
terpaksa harus baca email, E63 ini sangat membantu. 
(wawancara dengan Edward, 22 Februari 2009) 

  

Berdasarkan penelitian kemanfaatan penggunaan teknologi dapat 

diketahui dari kepercayaan pengguna dalam memutuskan penerimaan 

teknologi, dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan tersebut 

memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Seseorang mempercayai 

dan merasakan dengan menggunakan komputer misalnya sangat membantu 

dan mempertinggi prestasi kerja yang akan dicapainya, atau dengan kata 

lain orang tersebut mempercayai penggunaan teknologi telah memberikan 

manfaat terhadap pekerjaan dan pencapaian prestasi kerjanya. Hal sama juga 

diungkapkan oleh Thompson (dalam Nasution 2004:4) yang menyebutkan 

bahwa individu akan menggunakan teknologi jika mengetahui manfaat 

positif atas penggunaannya. 

 

 

 

 
 



II. Pembahasan  

A. Ciri khas gaya hidup teknoseksual 

Berdasarkan hasil penelitian melalui pengamatan, dan wawancara 

penulis dapat memperoleh data yang mengemukakan bahwa gaya hidup 

teknoseksual seperti halnya gaya hidup yang lain merupakan setiap cara 

kehidupan yang khas, yang dijalankan bersama oleh sekelompok orang 

tertentu dalam masyarakat sehingga menjadi ciri khas dari kelompok 

tersebut dan oleh karena itu dapat dikenali (Chaney, 1996:50) dan Toffler 

(dalam Subandy 2000:165) sebagai alat yang dipakai individu untuk 

menunjukkan identifikasi mereka dengan subkultural dan struktural 

tertentu. Oleh karena itu, gaya hidup teknoseksual memiliki ciri-ciri 

khusus yang membedakan gaya hidup teknoseksual dengan gaya hidup 

yang lain. 

Ciri-ciri tersebut antara lain: 

1. Perilaku konsumtif 

Srinati (dalam Mantri 2007:20) mengatakan tentang latar 

belakang terjadinya perilaku konsumtif. Secara singkat Srinati 

menjelaskan bahwa semakin meningkatnya pendapatan, kemakmuran, 

dan waktu senggang akan mendorong seseorang melakukan berbagai 

kegiatan konsumsi. Jadi bentuk gaya hidup konsumtif yang dilakukan 

oleh pria yang memiliki budaya teknoseksual yaitu terletak pada cara 

mereka menggunakan uang yang dimiliki secara berlebihan.  



Selain itu, seiring dengan pembangunan yang sedang 

dilaksanakan oleh pemerintah diberbagai bidang, Semarang menjadi 

salah satu kota yang memiliki perubahan dan pertumbuhan yang cepat 

apalagi apabila dilihat dari aspek kehidupan ekonomi. Hal itu terbukti 

dengan makin banyaknya tempat-tempat usaha, mal, ruko atau 

pertokoan. Tempat-tempat usaha tersebut menawarkan berbagai 

macam fasilitas yang menggiurkan. 

Kegiatan konsumtif yang dilakukan adalah dengan 

mengkonsumsi jenis-jenis tren gaya hidup seperti pakaian, musik, 

tempat-tempat wisata, penampilan, hobi, termasuk juga perilaku 

mereka dalam pemanfaatan teknologi. Beberapa jenis tren gaya hidup 

tersebut serupa dengan apa yang dikatakan Mintel dalam (Chaney 

1996:70). 

Perilaku konsumtif pria yang bergaya hidup teknoseksual tidak 

terbatas dalam lingkup Semarang saja namun juga dapat dilakukan di 

kota lain hingga belahan dunia lain dengan memanfaatkan jaringan 

internet. 

2. Barang-barang yang dikonsumsi 

Semakin banyak tempat-tempat usaha dan produk yang 

tersedia maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi yang dilakukan. 

Tempat-tempat usaha tersebut menjual berbagai barang-barang untuk 

dikonsumsi dengan kemasan yang menarik serta menawarkan 

berbagai kelebihan-kelebihan dari pendahulunya. Semua itu dilakukan 



penjual supaya menarik minat masyarakat supaya menarik minat 

masyarakat. 

Jenis barang yang biasanya menarik minat pria teknoseksual 

yaitu barang-barang untuk mendukung penampilan, pekerjaan atau 

memenuhi hobi mereka. 

Selain adanya sebuah inovasi atau penyempurnaan dari sebuah 

produk, merk (vendor) mudah dalam penggunaan (user friendly), 

fitur-fitur yang disertakan dalam produk tersebut, dan layanan purna 

jual (after sales service) menjadi beberapa faktor pertimbangan dalam 

memilih produk. Dari segi merk misalnya mereka memilih vendor 

yang memang sudah memiliki produk jadi yang spesialis dalam 

produk atau software tertentu. Pertimbangannya jika memilih vendor 

yang belum memiliki produk jadi, artinya mereka harus menghabiskan 

lebih banyak waktu untuk mulai pengembangan produk atau software 

tersebut dari nol. Belum lagi software tersebut harus menjalani trial 

dan error dulu, sehingga cukup beresiko.  

Kemudian dari segi fitur-fitur yang tersedia, biasanya mereka 

memilih fitur-fitur dalam suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan 

penggunaan dan bukan yang tercanggih dan terlengkap, karena 

biasanya sebuah produk atau software yang memiliki fitur tercanggih 

dan terlengkap belum tentu merupakan pilihan yang paling baik. 

Seringkali, fitur yang terlalu canggih dan lengkap ini malah menjadi 

sulit digunakan.  



Layanan purna jual juga menjadi salah satu pertimbangan dlam 

memilih atau membeli sebuah produk atau software, karena apabila 

terjadi masalah dengan produk atau software layanan yang cepat atau 

baik akan memperkecil resiko yang ada. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang dibeli dan 

digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan, hobi, dan kepribadian. 

Selain itu ada beberapa pertimbangan khusus sebelum memilih sebuah 

produk yakni merek (vendor) kemudahan dalam penggunaan, fitur, 

serta layanan purna jual. 

3. Tempat yang dikunjungi 

Pria yang memiliki gaya hidup teknoseksual adalah seorang 

pria yang selalu mengeluarkan uang untuk kepentingan gaya hidup 

semata, dan tidak terbatas pada kegiatan belanja saja namun dapat 

pula mengunjungi tempat-tempat yang menjadi sarana pembentukan 

image. Misalnya saja mengunjungi restoran cepat saji, cafe, pusat 

perbelanjaan, club atau diskotik. 

Pada umumnya mereka tidak memiliki suatu tempat spesifik 

yang sering dikunjungi. Hanya saja beberapa pertimbangan yang 

sering dijadikan dalam proses pemilihan tempat adalah fasilitas dan 

kondisi dan situasi lokasi. Kemudian faktor kepribadian (usia) juga 

menjadi beberapa pertimbangan dalam pemilihan tempat. Seperti yang 

diungkapkan oleh Engel pengaruh situasi dapat dipandang sebagai 



pengaruh yang timbul dari faktor khusus untuk waktu dan tempat 

spesifik, lepas dari karakter konsumen dan  karakter objek (1992:233).   

4. Pengetahuan 

Secara umum pengetahuan dapat didefinisikan sebagai 

informasi yang disimpan dalam ingatan (Engel, Blackwell dan 

Miniard 1992:316). Pengetahuan yang dimaksud disini adalah selain 

pengetahuan intelektual juga pengetahuan umum sebagai seorang 

konsumen seperti; pengetahuan sebuah produk (product knowledge), 

pengetahuan pembelian (purchase knowledge) serta pengetahuan 

pemakaian (usage knowledge). 

Dari segi pengetahuan intelektual, memang sebagaian besar 

para pria yang bergaya hidup teknoseksual (informan) memiliki 

kemampuan intelektual yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang 

lain. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan mereka yang 

rata-rata pernah belajar di perguruan tinggi khususnya di bidang 

informatika atau teknik komputer, selain itu pengetahuan yang mereka 

dapat berasal dari buku-buku, majalah, serta seringnya mengikuti 

kegiatan-kegiatan dalam sebuah forum diskusi atau mailing list di 

internet dan menjadi seorang tester (penguji) dari sebuah software 

yang baru atau sedang dikembangkan. 

 

 

 



B. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup teknoseksual 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya gaya hidup 

teknoseksual seperti yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berasal 

dari dalam diri (internal) dan faktor yang berasal dari luar (ekstern).  

1. Faktor internal 

a. Ketertarikan terhadap hal baru 

Faktor keinginan untuk mengetahui hal-hal baru atau 

mengkonsumsi suatu barang yang baru hasil dari inovasi 

merupakan sebuah keharusan bagi seorang pria teknoseksual, 

seperti apa yang diungkapkan Herwandi (dalam 

http://whandi.net/:2008) setiap inovasi diciptakan untuk 

memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan 

banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan 

aktivitas manusia. Selain itu, suatu pembaruan atau inovasi dalam 

suatu bidang atau barang biasanya dilakukan untuk menutupi 

kekurangan-kekurangan barang-barang sebelumnya serta 

menambah fasilitas dan kenyamanan dalam penggunaan suatu 

barang, 

2. Faktor eksternal 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

bagi seseorang dalam mengkonsumsi suatu produk dan relevan 

dengan yang diungkapkan oleh Engel (1992:255-256) pendapatan 



menjadi variable yang sangat penting dalam menganalisis suatu 

pola perilaku konsumen. Keputusan seorang konsumen 

sehubungan dengan produk dan merek akan sangat dipengaruhi 

oleh jumlah penghasilan yang mereka miliki atau mungkin mereka 

miliki pada masa mendatang. 

b. Lingkungan sosial 

Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya proses 

interaksi yaitu; pertama, faktor imitasi, yaitu dorongan untuk 

meniru orang lain. Dalam penelitian ini faktor imitasi mempunyai 

arti meniru. Seorang pria melalu pergaulan akan dapat meniru gaya 

hidup, pola pikir maupun tingkah laku dari orang lain. 

Kedua, faktor sugesti yaitu, adanya pengaruh psikis, baik 

yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada 

umumnya diterima dan diyakini tanpa adanya daya kritik. Faktor 

sugesti berlangsung apabila yang memberi pandangan atau suatu 

sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak 

lain. Dalam factor sugesti ini, seorang pria yang telah memiliki 

gaya hidup teknoseksual akan dapat memberikan contoh kepada 

orang yang berada disekitarnya.  

Ketiga, faktor identifikasi, yaitu dorongan-dorongan dan 

kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama (identik) 

dengan orang lain. Dalam factor identifikasi ini keikutsertaan 

media massa ikut berperan. Dengan adanya media massa, seorang 



pria bisa memiliki tingkah laku dan panutan serta akan mengikuti 

perilaku hingga memiliki barang-barang seperti yang dimiliki 

panutannya. 

Keempat, faktor simpati, yaitu perasaan tertarik pada orang 

lain (Soekanto, 2002; 63). Apabila seorang pria telah merasa 

tertarik pada orang lain yang kebetulan orang tersebut memiliki 

gaya hidup teknoseksual maka akan dengan mudah pria tersebut 

mengikuti gaya hidup tersebut. 

c. Media massa 

Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan dari 

sumber informasi kepada audiens (Prasetijo dan Ihalauw 

2005:136). Perkembangan teknologi dan media massa baik cetak 

maupun elektronik saat memang membawa pengaruh yang cukup 

besar bagi para pria, tidak terkecuali masalah penampilan dan 

gadget.  

Bagi sebagian orang, informasi dikonotasikan dengan suatu 

visi baru tentang perubahan dan kemajuan, dan juga masa depan 

dengan horison tak terbatas yang sedikit banyak merupakan 

kelanjutan dari model yang sudah ada saat ini. Semakin 

berkembangnya teknologi maka akan semakin mudah bagi seorang 

pria untuk mengakses berbagi informasi dari berbagai media baik 

cetak (surat kabar, majalah, buku dan lain-lain) maupun elektronik 

(televisi, internet, radio, dan lain-lain). Dengan demikian, maka 



berbagai informasi terkini yang sedang berkembang di belahan 

dunia manapun dapat diperoleh dengan mudah. 

Sebagai alat propaganda, iklan dalam suatu media memang 

telah terbukti sangat tepat jika dijadikan sebagai ajang pemasaran 

dan dengan penelitian perilaku konsumen akan didapat tentang 

profil konsumen yang deskriptif dalam penggunaan media. Dari 

situ dipilih media yang cocok untuk mencapai konsumen yang 

diinginkan. Terlebih Engel (1992:237) menyebut media massa 

sebagai bagian dalam lingkungan informasi. Sifat lingkungan 

informasi seperti ketersediaan informasi, jumlah beban informasi, 

serta bagaimana sebuah informasi tersebut disajikan akan menjadi 

faktor yang sangat penting dalam sebuah perilaku konsumen 

terutama dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan atau 

pembelian sebuah produk.   

d. Tersedianya fasilitas pendukung 

Banyaknya fasilitas pendukung (pusat perbelanjaan dan 

perawatan) yang tersedia maka akan semakin mempermudah 

segala macam aktifitas seseorang. 

 

C. Dampak gaya hidup teknoseksual 

Teknologi informasi dan komunikasi memang memberi 

kemudahan dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi membuang waktu, 

biaya dan tenaga yang besar hanya untuk berkomunikasi dengan orang 



lain dimanapun mereka berada. Akan tetapi, dibalik semua keuntungan 

yang kita dapat dari teknologi informasi dan komunikasi, tentu saja 

memiliki beberapa dampak yang timbul dari penggunaannya. 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa dampak yang bersifat 

positif atau negatif muncul sebagai akibat gaya hidup teknoseksual, 

berbagai dampak tersebut antara lain; kesehatan, dan sosial. Dari segi 

kesehatan misalnya dampak negatif yang timbulnya adalah gangguan 

penglihatan, serta munculnya beberapa gangguan pada persendian. 

Kemudian dari dampak sosial yang muncul adalah; kecenderungan 

berperilaku individualistik dari pelaku. Perilaku indivialistik tersebut 

disebabkan oleh situasi dan kondisi lingkungan kerja secara individu serta 

menuntut adanya konsentrasi, ketelitian, kecermatan serta konsentrasi 

tinggi. 

Selain itu peningkatan efisiensi, efektifitas dan prestasi kerja 

menjadi sebuah dampak positif yang timbul dari gaya teknoseksual.  

 



BAB V 
PENUTUP 

 
 
I. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Gaya hidup teknoseksual merupakan sebuah gaya hidup pria yang tinggal 

di kota-kota besar dimana sorang pria selalu memperhatikan penampilan 

serta dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih (gadget) guna 

menunjang aktifitas serta penampilan. Gaya hidup teknoseksual muncul 

dan berkembang sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

2.  Ciri-ciri gaya hidup teknoseksual yang membedakan gaya hidup tersebut 

dengan gaya hidup yang lain adalah: pertama, perilaku konsumtif. 

Kegiatan konsumtif yang dilakukan adalah dengan mengkonsumsi jenis-

jenis tren gaya hidup seperti pakaian, musik, tempat-tempat wisata, 

penampilan, hobi, termasuk juga perilaku mereka dalam pemanfaatan 

teknologi. Kedua, barang-barang yang dikonsumsi, dibeli dan digunakan 

sesuai dengan jenis pekerjaan, hobi, dan kepribadian. Ketiga, tempat-

tempat yang sering dikunjungi. Pada umumnya informan tidak memiliki 

suatu tempat spesifik yang sering dikunjungi. Hanya saja beberapa 

pertimbangan yang sering dijadikan dalam proses pemilihan tempat 

adalah fasilitas dan kondisi dan situasi lokasi. Keempat, pengetahuan. 

Pengetahuan yang diperoleh sebagai seorang konsumen dan penunjang 



profesi diperoleh melalui latar belakang pendidikan, dan berbagai sumber 

lain seperti; majalah, surat kabar, buku serta beberapa sumber lain seperti 

internet. 

3. Faktor yang membentuk perilaku konsumtif dari individu yang memiliki 

gaya hidup teknoseksual berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal berasal dari adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap hal-

hal yang baru. Sedangkan faktor eksternal berasal dari penghasilan yang 

tinggi, lingkungan sosial, media massa, dan tersedianya berbagai macam 

fasilitas yang dapat menunjang aktifitas. 

4. Dampak yang muncul dari gaya hidup teknoseksual adalah bersifat positif 

dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan adalah meningkatkan 

efisiensi, efektifitas, dan prestasi kerja. Sedangkan dampak negatif yang 

timbul adalah, dampak kesehatan terutama kesehatan mata, dan 

munculnya perilaku individualistik dari individunya. 

 

II. Saran 

Berangkat dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan berbagai macam peralatan yang memiliki kecanggihan 

teknologi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak 

menggunakannya secara berlebihan. 

2. Bagi individu yang memiliki gaya hidup teknoseksual salah satu cara 

untuk bisa mengalihkan perhatiannya dari kegiatan konsumtif adalah 



dengan mengaktifkan diri dari berbagai kegiatan masyarakat atau dengan 

mengikuti kegiatan organisasi sosial masyarakat serta agar dapat 

mengelola keuangannya secara cermat. 

3. Lingkungan sangat berperan dalam memperhatikan dan mengajarkan 

individu yang memiliki gaya hidup teknoseksual agar dapat 

mengendalikan diri untuk tidak melakukan kegiatan konsumtif secara 

berlebihan. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
GAYA HIDUP TEKNOSEKSUAL DALAM TINJAUAN PERILAKU 

KONSUMEN  
(Studi Kasus Pada Pria Pekerja dibidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di Kota Semarang) 
  

I. PERMASALAHAN 

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya hidup teknoseksual di Kota Semarang? 

2. Bagaimana pola perilaku konsumsi mereka terhadap pembelian atau 

penggunaan produk bverteknologi canggih? 

3. bagaimana dampak gaya hidup tersebut bagi lingkungan sosial mereka? 

II. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang berkembangnya gaya hidup teknoseksual di kota 

Semarang? 

2. Bagaimana gaya hidup teknoseksual dikota semarang 

3. Bagaimana latar belakang kehidupan ekonomi orang yang memiliki gaya 

hidup teknoseksual? 

4. Bagaimana dampak terjadinya gaya hidup teknoseksual terhadap 

masyarakat di kota semarang? 

5. Bagaimana presepsi masyarakat tentang gaya hidup teknoseksual? 

6. Bagaimana interaksi antara orang yang memiliki gaya hidup teknoseksual 

dengan masyarakat? 

7. Bagaimana interaksi antar sesama orang yang memiliki gaya hidup 

teknoseksual? 

8. Apa saja alasan- alasan untuk bergaya hidup teknoseksual? 

9. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan seseorang memiliki gaya 

hidup teknoseksual dalam memilih sebuah produk dan bagaiman cara 

mendapatkan produk tersebut? 

 



 

 

xviii 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
1. UNTUK PRIA YANG MEMILIKI GAYA HIDUP TEKNOSEKSUAL 

 
A. Identitas Informan 

Nama  :................................................................................. 

Umur   :................................................................................. 

Pekerjaan :................................................................................. 

Alamat  :................................................................................. 

 
B. Daftar Pertanyaan 

1. Dapatkan anda menceritakan sedikit tentang profesi atau pekerjaan anda? 

2. Apakah anda termasuk kedalam tipe orang yang selalu  memperhatikan 

penampilan? 

3. Untuk menjaga penampilan tersebut, kemana biasanya anda pergi? Apakah 

ke salon, ke fitness center atau ke tempat lain? 

4. Jenis perawatan apa dan bagaimana yang sering anda gunakan? 

5. Rata-rata dalam seminggu berapa lama anda menghabiskan waktu untuk 

merawat penampilan? 

6. Menurut anda bagaimana seharusnya seseorang berpenampilan? 

7. Hal-hal apa yang anda sukai dan tidak sukai dalam berpenampilan? 

8. Jenis pakaian apa yanganda sukai? Apakah jenis pakaian casual, sporty 

atau jenis yang lain? Kenapa? 

9. Dalam berbusana merk apa yang sering anda pakai? Kenapa? 

10. Rata-rata berapa besar biaya yanganda kelurkan dalam satu minggu untuk 

merawat penampilan? 

11. Darimana biaya tersebut anda dapat? Apakah berasal dari gaji yang anda 

terima atau berasal dari sumber lain? 

12. Selain pekerjaan di kantor, apakah anda memiliki pekerjaan sampingan? 

13. Berapa lama anda bekerja dalam satu hari? 

14. Apakah pekerjaan yang anda geluti sekarang merupakan suatu pekerjaan 
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yang mengutamakan penampilan? 

15. Selain mengutamakan penampilan apakah anda juga memiliki atau 

menggunakan peralatan-peraltan yang berteknologi canggih guna 

menunjang aktivitas anda? 

16. Apa saja jenisnya? 

17. Dalam bekerja apakah anda selalu menggunakan peralatan yang 

berteknologi canggih dan selalu terhubung dengan jaringan internasional 

(internet) 

18. Berasal darimana peralatan yang anda gunakan tersebut? Pakah membeli 

sendir atau merupakan fasilitas kantor? 

19. Apakah ada suaturasa keharusan untuk memiliki alat-alat tersebut? 

20. Selain digunakan untuk bekerja apakah peralatan canggih yang anda 

gunakan atau anda miliki memiliki fungsi lain? 

21. Pertimbagan apa yang sering anda gunakan dalam membeli  sebuah 

produk? 

22. Rata-rata berapa besar biaya yang anda keluarkan dalam satu bulan untuk 

membeli peralatan canggih? 

23. Jenis kegiatan apa yang anda lakukan setibanya dikator? Apakah 

mengecek e-mail, membaca koran atau mengerjakan pekerjaan yang lain? 

24. Apakah anda memiliki situs pribadi dan selalu memposting artikel-artikel 

kedalam situs anda? 

25. Kegiatan apa yang sering anda lakukan untuk mengisi waktu luang atau 

ketika anda sedang jenuh bekerja? 

26. Dalam bekerja apakah anda termasuk orang yang menyukai teamwork atau 

anda lebih senang bekerja sendiri? 

27. Bagaimana hubungan anda dengan rekan kerja dikantor? 

28. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga dirumah? 

29. Apa kegiatan anda dirumah? 

30. Apakah orang tua atau istri anda mendukung profesi atau pekerjaan anda? 

31. Apakah anda termasuk tipe orang yang sering membawa pekerjaan 

kerumah? 
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32. Rata-rata dalam satu minggu berapa hari anda meluangkan waktu bersam 

keluarga? 

33. Ketika berlibur bersama keluarga, apakah peralatan canggih tersebut ikut 

dibawa untuk menunjang aktifitas anda? 

34. Ketika dirumah apakah anda juga terhubung dengan jaringan 

internasional? 

35. Pernahkah anda merasa kehilangan pekerjaan atau teman ketika tidak 

terhubung dengan jaringan internasional atau menggunakan peralatan 

canggih walaupun hanya dalam satu hari? 

36. Bagaimanakah hubungan anda dengan tetangga atau masyarakat disekitar 

rumah anda?  

37. Apakah anda pernah mengikuti kegiatan-kegiatan disekitar lingkungan 

rumah anda? 

38. Kegiatan apa yang sering anda ikuti?  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

1. UNTUK KELUARGA ATAU REKAN KERJA PRIA YANG MEMILIKI 
GAYA HIDUP TEKNOSEKSUAL 
 
A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :................................................................................. 

Umur   :................................................................................. 

Pekerjaan :................................................................................. 

Alamat  :................................................................................. 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah anda pernah mendengar dan mengerti gaya hidup teknoseksual? 

2. Menurut anda seperti apa gaya hidup teknoseksual tersebut? 

3. Apa pekerjaan anda? Apakah dibidang yang sama dengan rekan kerja atau 

suami anda? 

4. Sudah berapa lama anda mengenal suami atau rekan kerja anda? 

5. Bagaimanakah perlaku suami atau rekan kerja anda ketika berada dirumah 

atau dikantor? 

6. Apa yang menyebabkan dia berprilaku seperti itu? 

7. Apa kelemahan dan kelebihan dari suami atau rekan kerja anda? 

8. Apakah dia sering berkomunikasi dengan teman kerja atau orang lain? 

9. Apakah anda mendukung profesi profesi rekan kerja anda? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
2. UNTUK KELUARGA ATAU REKAN KERJA PRIA YANG 

MEMILIKI GAYA HIDUP TEKNOSEKSUAL 
 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  :................................................................................. 

Umur   :................................................................................. 

Pekerjaan :................................................................................. 

Alamat  :................................................................................. 

  

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah anda pernah mendengar dan mengerti gaya hidup teknoseksual? 

2. Menurut anda seperti apa gaya hidup teknoseksual tersebut? 

3. Pernahkah anda melihat atau bertemu dengan seorang pria yang 

berpenampilan modis serta selalu membawa atau menggunakan peralatan 

yang berteknologi canggih 

4. Bagaimanakah pendapat anda mengenai orang yang memiliki gaya hidup 

teknoseksual tersebut? 

5. Menurut anda, apa yang menyebabkan orang bergaya hidup seperti itu? 

6. Menurut anda apa akibat yang akan muncul terhadap gaya hidup 

tersebut? 
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DAFTAR INFORMAN 
 
 
 

1. Nama  : Untung  
 Umur   : 29 tahun 
 Pekerjaan : progammer (CV.  Alfa Graha Informatika) 
 Alamat  : Tanahmas, Semarang 
 
2. Nama  : Edward B. Prasetya (Edward) 

Umur  : 46 tahun 
Pekerjaan : Progammer (PT. Audianet Sentra Data) 
Alamat  : Puri Anjasmoro 
 

3. Nama  : Regar (Armen) 
Umur  : 35 tahun  
Pekerjaan : Network Administrator (PT. Data Utama Dinamika) 
Alamat  : Karangrejo 
 

4. Nama  : Indah 
Umur  : 22 tahun 
Pekerjaan : Capster  (JAS) 
Alamat  : - 
 

5. Nama  : Ary 
Umur  : 30 tahun 
Pekerjaan : Analysis and Support System (PT. Data Utama Dinamika) 
Alamat  : - 
 

6. Nama  : Affan 
Umur  : 33 tahun 
Pekerjaan : Network Engineer (Atlantis Indonesia) 
Alamat  : - 
 

7. Nama  : Agung 
Umur  : 26 tahun 
Pekerjaan : Mahasiswa 
Alamat  : Banyumanik 
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8. Nama  : Wartini 
Umur  : - 
Pekerjaan : Ibu Rumah  Tangga 
Alamat  : Karangrejo 
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