
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan konsumen terhadap komputer jinjing/laptop terus meningkat 

seiring dengan kebutuhan konsumen terhadap informasi, bisnis, dan hiburan yang 

serba cepat dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada sebagian besar 

masyarakat perkotaan yang mempunyai banyak kegiatan menyebabkan perubahan 

pola penggunaan komputer dari yang statis menjadi dinamis. Pada awal 

kehadirannya, komputer (Personal Computer/PC) digunakan di dalam kantor 

sedangkan sekarang penggunaan komputer tidak hanya didalam ruang kantor 

tetapi juga di luar kantor seperti mal, kampus, kafe, hotel, dan tempat umum 

lainnya. Bagi masyarakat di kota besar waktu sangat berharga sehingga komputer 

yang mudah dan praktis dibawa beraktivitas menjadi alternatif yang dipilih. 

Laptop merupakan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan laptop di dunia 

mengalami perkembangan yang pesat. Berkembangnya pasar laptop menunjukkan 

minat konsumen dunia untuk komputer jenis portabel ini cukup besar. 

Penjualan laptop mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke 

tahun. Menurut International Data Corporation (IDC) kenaikan penjualan laptop 

dunia setiap tahunnya sebesar 10-15%. Jumlah penjualan laptop di seluruh dunia 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 

 

 



2 

 

                                Tabel 1. Penjualan Laptop di Dunia 

Tahun Jumlah Penjualan 
(juta unit) 

2006 81,2  
2007 103,2  
2008 120 

                                       Sumber: Lembaga Riset Gartner, diolah 

Tabel 1 menunjukkan laptop merupakan produk yang terus mengalami 

peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Tren peningkatan penjualan laptop di 

dunia tetap bertahan karena laptop telah menjadi gaya hidup yang terus 

berkembang. Laptop dimasa mendatang dituntut tidak hanya mengedepankan 

keunggulan teknologi saja tetapi juga tren mode dan gaya hidup yang menjadi 

faktor penting. 

Tren peningkatan penjualan laptop yang terjadi di dunia juga terjadi di 

Indonesia. Penjualan laptop di Indonesia terus menunjukan peningkatan. 

Penjualan laptop tahun 2009 di Indonesia sekitar 1,6 juta unit, meningkat sekitar 

26 persen dibanding tahun 2008 sebanyak 1,1 juta unit. Pasar tumbuh hingga 2,2 

juta unit laptop pada tahun 2010 (detikinet.com). 

Banyak laptop merek lokal yang ada di Indonesia tetapi merek lokal masih 

kesulitan untuk dapat bersaing dengan merek-merek impor yang ada di Indonesia. 

Menurut APKOMINDO, dari penjualan laptop pada tahun 2009, sekitar 15 % 

merupakan laptop merek lokal seperti Zyrex, Axioo, Advan, A-Note, Byon, 

Forsa, dan lainnya. Sisanya masih dikuasai oleh merek impor seperti Acer, HP, 

Toshiba, Dell, Sony dan lainnya.  

Laptop merek lokal harus memiliki strategi yang tepat untuk dapat 

mengimbangi penjualan laptop merek impor di Indonesia. Strategi yang baru 

diperlukan oleh para pelaku bisnis laptop merek lokal jika ingin bersaing dengan 
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laptop merek impor di Indonesia. Untuk merumuskan strategi yang tepat 

diperlukan pengetahuan tentang apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

pengguna laptop.  

Penjualan laptop di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. 

Peningkatan penjualan laptop karena semakin banyak konsumen yang 

membutuhkan laptop. Secara umum, pengguna laptop dapat dibagi menjadi dua 

segmen yaitu segmen consumer dan segmen bisnis. Jumlah penjualan laptop 

berdasarkan segmen ditunjukkan pada Tabel 2. 

   Tabel 2. Penjualan Laptop Berdasarkan Segmen 
Segmen 

Consumer 
Q1 (unit) Q2 (unit) Total (unit) 

2010 993.000 1.020.000 2.013.000 
2009 749.000 753.000 1.502.000 

Pertumbuhan 32% 35% 34% 
 

Segmen Bisnis Q1 (unit) Q2 (unit) Total (unit) 
2010 82.000 88.000 170.000 
2009 70.000 76.000 146.000 

Pertumbuhan 17,1% 15,7% 16,4% 
    Sumber: www.tekno.kompas.com 
 

Tabel 2 menunjukkan di tiap semester dari tahun 2009 sampai 2010 terjadi 

peningkatan penjualan laptop, baik dari segmen consumer ataupun segmen bisnis. 

Peningkatan penjualan laptop lebih tinggi di segmen consumer dibandingkan 

dengan segmen bisnis. Jumlah pembelian laptop oleh segmen consumer lebih 

banyak dibandingkan segmen bisnis. Segmen consumer terdiri dari kelompok 

masyarakat yang menggunakan laptop dalam kegiatan sehari-harinya seperti 

pelajar dan mahasiswa. Mahasiswa menggunakan laptop untuk berbagai 

keperluan mulai dari kuliah sampai entertainment. Laptop menjadi perangkat 

yang sulit untuk dipisahkan dalam kegiatan mahasiswa sehari-hari. 
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Jawa Barat adalah propinsi yang memiliki jumlah perguruan tinggi 

terbanyak di Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, pada tahun 

2006/2007 ada 363 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan jumlah mahasiswa 

terdaftar mencapai 324.738 mahasiswa. Sebagai bagian dari Jawa Barat, di Bogor 

terdapat beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah IPB (Institut Pertanian 

Bogor) sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Bogor. Selain perguruan tinggi, 

di Bogor juga terdapat berbagai lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah tinggi 

sampai politeknik. 

Bogor dilihat sebagai daerah yang memiliki populasi mahasiswa cukup 

besar. Tidak hanya jumlah mahasiswa yang banyak, tetapi juga keberagaman 

mahasiswa. Mahasiswa di Bogor merupakan mahasiswa yang berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini 

menjadi alasan melakukan penelitian di Bogor. Banyaknya mahasiswa yang ada di 

Bogor dengan latar belakang yang beragam membuat Bogor menarik untuk 

diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

Laptop merek lokal memiliki potensi untuk dapat memposisikan produknya 

setingkat dengan laptop merek impor. Akan tetapi saat ini masih ada hambatan 

yang dihadapi oleh laptop merek lokal sehingga laptop merek lokal belum mampu 

bersaing dengan laptop merek impor. Para pelaku bisnis laptop merek lokal harus 

segera mengatasi hambatan yang dihadapi laptop merek lokal agar dapat 

menghasilkan laptop yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan 

konsumen terhadap laptop. Produk yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan 
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harapan konsumen adalah produk yang akan dipilih oleh konsumen. Berdasarkan 

uraian maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembelian dan penggunaan laptop oleh mahasiswa di Bogor? 

2. Apa saja atribut yang dipertimbangkan mahasiswa di Bogor dalam 

memilih laptop? 

3. Bagaimana sikap mahasiswa di Bogor terhadap laptop merek impor dan 

laptop merek lokal? 

4. Bagaimana preferensi mahasiswa di Bogor terhadap laptop merek lokal? 

5. Bagaimana strategi pemasaran bagi pelaku bisnis laptop merek lokal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian adalah:  

1. Menganalisa pembelian dan penggunaan laptop oleh mahasiswa di 

Bogor. 

2. Menganalisa atribut yang dipertimbangkan mahasiswa di Bogor dalam 

memilih laptop.  

3. Menganalisa sikap mahasiswa di Bogor terhadap laptop merek impor dan 

laptop merek lokal. 

4. Menganalisa preferensi mahasiswa di Bogor terhadap laptop merek lokal. 

5. Merumuskan strategi pemasaran bagi pelaku bisnis laptop merek lokal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam memberikan 

wawasan dan pengalaman untuk menetapkan teori dalam kegiatan penelitian yang 

sebenarnya. Penelitian diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pelaku bisnis 
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laptop merek lokal agar dapat memberikan gambaran dan pemahaman dalam 

merumuskan strategi pemasaran. Terakhir bagi lingkup akademis sebagai salah 

satu sumber pustaka tentang sikap dan preferensi konsumen maupun tentang 

strategi pemasaran. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian terbatas pada analisis sikap dan preferensi mahasiswa di Bogor 

terhadap laptop merek lokal melalui identifikasi pembelian dan penggunaan 

laptop, atribut yang penting dalam memilih laptop, serta sikap dan preferensi 

mahasiswa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




