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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sekarang ini kita sudah memasuki era digital dengan kecanggihan 

teknologi yang sudah sangat mumpuni. Kecanggihan teknologi yang terus 

berkembang membuat perusahaaan-perusahaan baik lokal maupun global 

berlomba-lomba memberikan yang terbaik dalam menawarkan suatu produknya. 

Fenomena tersebut salah satunya adalah persaingan produsen smartphone yang 

kian menawarkan kecanggihannya masing-masing. Smartphone saat ini menjadi 

sebuah barang wajib bagi sebagian orang. Selain untuk berkomunikasi, kehadiran 

smartphone juga membantu dalam meningkatkan eksistensi penggunanya melalui 

sosial media. Selain itu, smartphone saat ini sudah dilengkapi fitur-fitur yang 

menarik dan canggih seperti kamera untuk foto selfie yang jernih, mengakses 

internet dengan cepat, warna pada layar yang tajam, bahkan sampai berfoto di 

dalam air sekalipun. Selain digunakan untuk bersenang-senang ria, tentunya bagi 

sebagian orang menggunakannya untuk berbisnis. Pengguna dapat 

memanfaatkannya  sebagai sarana untuk menjual produknya melalui online. 

 Menurut Kotler (2008: 63), keputusan pembelian merupakan tahap dalam 

suatu proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-bemar 

membeli. Pengambilan keputusan marupakan suatu kegiatan individu dimana 

secara langsung terlibat mendapatkan dan menggunakannya terhadap barang yang 

ditawarkan. Sedangkan menurut Bilson Simamora (2003: 93), proses keputusan 
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membeli bukan sekedar didasarkan pada berbagai faktor yang akan 

mempengaruhi pembeli, melainkan didasarkan pada peranan dalam pembelian dan 

keputusan untuk membeli. Maka keputusan pembelian merupakan suatu 

keputusan mutlak dari konsumen untuk membeli suatu produk dengan didasari 

berbagai faktor-faktor yang menjadikan keinginan untuk membeli. 

 Menurut data dari KOMINFO (Kementrian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia), sampai awal tahun 2018 angka pengguna smartphone aktif 

di Indonesia mencapai sekitar 100 juta orang  dari total penduduk sekitar 250 juta 

jiwa (Kominfo.co.id tahun 2018). Tentunya hal tersebut merupakan market 

potensial dari penduduk di Indonesia.  Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia 

menjadi negara dengan pengguna smartphone aktif terbesar keempat di dunia 

setelah Cina, India, dan Amerika. 

 Pembelian mempunyai akibat bagi pembeli. Akibat itu timbul sebagai 

hasil dari sesuatu yang disebut oleh pakar perilaku konsumen sebagai reevaluasi 

pasca pengambilan keputusan. Setiap pelanggan memiliki harapan tertentu saat 

membeli. Setelah pembelian, pembeli membandingkan apa yang diterimanya 

dengan apa yang diharapkannya. Bila yang diterima sesuai dengan harapannya, 

pembeli dikatakan puas, bila tidak, pembeli dikatakan tidak puas. 

 Pembeli yang pertama-kali pada hakekatnya merupakan “pencoba”. Ia 

mencoba produk atau jasa, dan persepsinya tentang mutu produk tersebut 

mempengaruhi keinginannya untuk membeli lagi. Bila pembeli pertama-kali 

senang dengan hasil pembelian pertama, kecenderungan bahwa pelanggan 

memutuskan akan membeli lagi sangat meningkat. Pembelian kedua adalah 
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signifikan, karena ini menunjukkan perubahan dari yang pertama. Kali ini, 

pembeli membuat keputusan pembeliannya menurut seperangkat kriteria yang 

baru, yang disebut oleh para ahli perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian 

nonrandom. Ini berarti bahwa pembeli mengikuti proses pembelian berulang 

dengan proferensi yang substansial mengenai apa, dan dari siapa akan membeli. 

Preferensi ini setidak-tidaknya sebagian diperoleh melalui pengalaman pembelian 

pertama-kali yang positif. Sebaliknya, bila harapan pembelian tidak terpenuhi, 

terjadi kertidakpuasan. Ketidakpuasan didefinisikan sebagai “tingkat perbedaan 

antara harapan dan kinerja produk yang diterima”. Bila terdapat perbedaan antara 

kinerja dengan harapan, pembeli baru tersebut mengalami keadaan 

ketidakkonsitenan psikologis, atau disonansi. 

 Banyak faktor yang dapat dijadikan konsumen dalam keputusan 

pembelian produk smartphone. Faktor tersebut mulai dari persepsi desain, fitur, 

persepsi harga, word of mouth, kepercayaan dan sampai faktor yang lainnya. 

 Pada penelitian ini variabel desain pada penelitian Siti Hamidah, Anita 

Desi (2013), menyatakan variabel desain mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan menurut Al-Ansori’u 

Nasution (2016), menyatakan bahwa variabel desain berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan. 

 Penelitian yang dilakukan Wanda Syutriska Poluakan (2017), 

menyatakan persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor Yamaha Vixion di Amurang. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ratlan Pardede (2017), menyatakan persepsi harga tidak 
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berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian  pada 

Indomaret di wilayah Kelurahan Rorotan Cilincing Jakarta Utara. 

 Penelitian yang dilakukan E. Desi Arista (2011), yang menyatakan 

kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Isnain Putra Baskara (2014), kepercayaan 

berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.  

 Menurut data yang diliput IDC, penjualan smartphone Xiaomi terus 

mengalami kenaikan pada tahun 2013-2015. Total penjualan gadget Xiaomi pada 

tahun 2013 sebanyak 3,6 juta unit. Angka tersebut terbilang cukup besar bagi 

perusahaan yang baru berdiri tahn 2011 tersebut, sementara pencapain tertinggi 

penjualan Xiaomi terjadi pada tahun 2015 dimana Perusahaan Xiaomi mampu 

menjual smartphonenya sebanyak 64,9 juta unit sepanjang tahun 2015 dengan 

market share 15,1%, yang terlihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 1.1 

Data Penjualan Smartphone Xiaomi per 2013-2017 

Data Penjualan Smartphone Xiaomi Tahun 2013-2017 Q4 

Tahun Jumlah Unit (Jutaan) Market Share (%) 

2013 3,61 1,5% 

2014 15,77 5,2% 

2015 64,9 15,1% 

2016 14,7 4,3% 

2017 28,1 7% 

Sumber : International Data Corporation (IDC), 2018 
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Gambar 1.2 

Diagram Penjualan Smartphone Xiaomi per 2013-2017 

 

 Penjualan smartphone Xiaomi mulai tahun 2013 – 2017 mengalami 

ketidakstabilan setiap tahunnya atau fluktuatif. Pada tahun 2016, banyak yang 

mengira tahun tersebut merupakan akhir dari masa kejayaan Xiaomi karena 

mengalami penurunan penjualan yang sangat fantastis hampir 50 juta unit dengan 

market share hanya sebesar 4,3% saja. Akan tetapi pada tahun 2016 Xiaomi 

kembali mengalami kenaikan sebesar 28,1 juta unit sampe dengan quartal 4. 

Angka tersebut cukup menjadikan Xiomi menjadi urutan ke 5 pasar smartphone 

global saat ini. 

 Xiaomi berhasil memenangkan kembali pada posisi vendor smartphone 

terbesar ke-5, untuk kali pertama dalam kurun waktu satu tahun. Seperti yang 

disebutkan oleh Engadget, belakangan, performa smartphone Xiaomi kurang baik 
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meski pada awal kemunculannya, mereka menunjukkan perkembangan yang 

sangat cepat. Pada awal tahun ini, CEO Lei Jun memberitahu kepada para pekerja 

Xiaomi via email bahwa perusahaan tersebut berkembang terlalu cepat sehingga 

mereka perlu melambatkan pertumbuhan dan menentukan kembali fokus mereka. 

Tidak lama kemudian, Vice President Hugo Barra memutuskan untuk keluar dari 

Xiaomi dan kembali ke Silicon Valley. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, 

penjualan Xiaomi terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan belakangan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada data quartal 2 tahun 2016 dan 2017 dibawah 

smartphone cina merek Huawei dan Oppo (MetroTvNews.com 2017). 
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Gambar 1.3 

Varian Harga Smarthphone Xiaomi

 

Sumber : Gadget Jakarta 

 Dari gambar diatas terlihat harga sangat mempengaruhi minat pembelian 

pada sabuah smartphone Xiaomi karena mempunya varian harga yang cenderung 

lebih murah dari pesaingnya bahkan dengan spesifikasi yang jauh lebih baik dari 

Xiaomi. Harga yang ditawarkan Xiaomi jauh lebih terjangkau dari smartphone 

lainnya dengan spesifikasi yang lebih baik seperti salah satunya pada Flagship 

Xiaomi / seri tertinggi saja yaitu Xiaomi Mi Mix dihargai 7,8 juta. Harga tersebut 

sangat jauh dari vendor lain seperti Samsung dengan seri terbaru Samsung Galaxy 
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S9+ dan Apple dengan Iphone X yang mematok harga cukup fantastis yaitu diatas 

12juta. 

 Perkembangan smartphone dengan desain dan berbagai fitur menarik 

serta harga yang terjangakau menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, dan 

salah satu merek ternama yang menawarkan kelebihan tersebut yaitu smartphone 

merek Xiaomi. Saat ini bisa dikatakan smartphone Xiaomi menjadi salah satu 

yang paling diminati di kalangan remaja sampai orang dewasa karena harganya 

terjangkau dengan fitur dan spesifikasi yang tinggi. Nama Xiaomi di Indonesia 

sendiri sudah tidak asing lagi karena smartphone tersebut selalu memberikan 

kejutan smartphone pintar dengan harga yang jauh lebih murah dari para 

pesaingnya tetapi dengan kualitas yang baik juga. 

 Dari berbagai penjelasan tersebut maka peneliti memutuskan untuk 

mengambil judul PENGARUH PERSEPSI DESAIN, FITUR, PERSEPSI 

HARGA, WORD OF MOUTH, DAN KEPERCAYAAN MEREK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE XIAOMI DI 

KOTA PATI. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian manajemen yang berfokus pada 

pemasaran. Variabel yang akan diteliti adalah Persepsi Desain, Fitur, Persepsi 

Harga, Word Of Mouth, Kepercayaan Merek, dan Keputusan Pembelian 

smartphone Xiaomi. Karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan supaya 

penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah 
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akan diteliti. Untuk itu maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada 

masalah berikut: 

a. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Persepsi Desain, Fitur, 

Persepsi Harga, Word Of Mouth, Kepercayaan Merek, dan Keputusan 

Pembelian smartphone Xiaomi di kota Pati. 

b. Populasi yang akan diteliti yakni pengguna smartphone Xiaomi di kota 

Pati. 

c. Jangka waktu penelitian 4 bulan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Sekarang ini spesifikasi dan harga merupakan pertimbangan penting pada 

konsumen dalam membeli sebuah produk smartphone. Pilihan tersebut menjadi 

hal utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen pengguna smartphone. 

Keputusan pembelian smarthphone Xiaomi pada pengguna di kota Pati 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Persepsi Desain, Fitur, Persepsi Harga, 

Word Of Mouth, Kepercayaan Merek. 

 Desain merupakan suatu ketentuan pertama sebuah smartphone yang 

dilihat oleh konsumen, semakin menariknya desain dengan bahan yang digunakan 

kuat serta solid menjadikan suatu produk akan terlihat menggoda untuk dibeli 

konsumen. Ketertaikan akan desain tersebut akan menimbulkan rasa penasaran 

terhadap fitur yang ada di dalam produk tersebut. Fitur-fitur tersebut yang akan 

mendasari konsumen dalam meyakinkan kembali untuk membeli produk tersebut. 

Fitur yang baik yang ditawarkan Xiaomi merupakan daya tarik dalam memenangi 
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hati konsumen. Konsumen diberikan sebuah manfaat yang lebih ketika sudah 

membelinya. Tentunya hal tersebut didukung dengan harga yang sangat 

terjangkau dari para pesaingnnya. 

 Dengan kriteria ketentuan tersebut konsumen diharapkan puas terhadap 

produk Xiaomi dan menjadikannya merek yang direkomendasikan kepada semua 

orang. Tetapi disisi lain produk smartphone yang ditawarkan produsen lain 

menjadi kekuatan tersendiri bagi Xiaomi dalam meningkatkan mutu dan 

kualitasnya, sehingga konsumen mampu memilih yang terbaik dan yang paling 

baik dari apa yang mereka pilih. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi desain berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi? 

2. Apakah fitur berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi? 

3. Apakah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi? 

4. Apakah word of mout berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi? 

5. Apakah kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi? 

6. Apakah Persepsi Desain, Fitur, Persepsi Harga, Word Of Mouth, 

Kepercayaan Merek berpengaruh segnifikan terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi secara simultan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk 

menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji pengaruh persepsi desain terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

2. Menguji pengaruh fitur terhadap keputusan pembelian smartphone 

xiaomi. 

3. Menguji pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

4. Menguji pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

5. Menguji pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

6. Menguji pengaruh persepsi desain, fitur, persepsi harga, word of mouth, 

kepercayaan merek secara simultan terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a.  Aspek Teoritis 

1. Bagi peneliti, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi baik itu 

teoritis dan empiris tentang persepsi desain, fitur, persepsi harga, word 
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of mouth, kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi untuk penelitian dimasa 

mendatang pada bidang yang sama. 

b. Aspek Praktis 

 Bagi perusahaan, dapat memberikan saran serta masukan yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas 

pemasaran yaitu persepsi desain, fitur, persepsi harga, word of mouth, 

kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi.  

 

 

  


