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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Era modernisasi saat ini, teknologi komunikasi menjadi kebutuhan penting 

bagi masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Saat ini, 

konsumen menginginkan fitur tambahan selain fitur SMS (Short Message Service) 

dan telepon pada telepon konsumen. Melihat tuntutan konsumen yang 

menginginkan fitur tambahan pada telepon, maka produsen telekomunikasi 

meluncurkan sebuah produk yang dinamakan“smartphone”.  

Mengikuti perkembangan tekonlogi digital saat ini, ponsel juga dilengkapi 

fitur seperti menangkap siaran radio dan rekaman suara, perangkat lunak pemutar 

audio (MP3), video, kamera digital, kalkulator, jam, unduhan, galeri, dan layanan 

internet. Saat ini layanan internet sudah beralih generasi ke empat (4G) dari yang 

sebelumnya generasi ketiga (3G). Dengan keunggulan bidang teknologi saat ini, 

semakin menjadikan “smartphone” menjadi salah satu alat komunikasi yang 

paling cepat berkembang dan diminati masyarakat dunia.  

Hal ini menandakan telah terjadi perubahan dalam pola perilaku 

masyarakat. Dahulu smartphone hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu 

seperti kalangan artis, pengusaha, pejabat berpangkat tinggi, namun sekarang 

hampir semua golongan masyarakat baik tua maupun muda, laki-laki maupun 

perempuan, pejabat maupun pekerja buruh, termasuk para pelajar sudah 

menggunakan salah satu alat komunikasi yakni “smartphone”.   
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Dalam era globalisasi pasar bebas, persaingan usaha akan semakin ketat dan 

membentuk strategi yang terbaik untuk tetap dapat bertahan di era persaingan 

pasar bebas. Pertumbuhan teknologi tak kalah pesatnya mengikuti perkembangan 

digital yang canggih. Pasar dunia selalu dihebohkan dengan penemuan penemuan 

baru dibidang smartphone yang kian hari memperlihatkan kemampuannya 

mengusung berbagai model ke seri yang lebih canggih.  

Terjadi persaingan yang ketat dalam pemasaran penjualan smartphone 

Xiaomi, hal ini disebabkan karena banyaknya pesaing produk sejenis yang 

bermunculan. Dengan munculnya beberapa jenis produk smartphone, maka setiap 

perusahaan berupaya dan bersaing dalam memasarkan produk dengan jenis dan 

tipe yang berbeda. Hal ini tentu menyebabkan konsumen semakin bebas memilih 

jenis smartphone yang sesuai dengan selera yang disukai konsumen. 

Xiaomi adalah perusahaan mobile internet untuk menciptakan pengalaman 

pengguna dari segala aspek. Pendiri serta CEO Xiaomi adalah Lei Jun, didirikan 

pada tahun 2010 perusahaan ini dengan cepat menjadi salah satu perusahaan 

teknologi terkemuka di Cina. Saat ini Xiaomi menjadi perusahaan dengan aset 

lebih dari 10 miliar USD dan memiliki lebih dari 3000 karyawan, Xiaomi 

mempunyai logo tulisan “MI” logo tersebut merupakan singkatan dari Mobile 

Internet, selain itu logo “MI” mempunyai arti Mission Impossible karena setelah 

Xiaomi didirikan, pihak Xiaomi ingin membuat fitur smartphone yang belum ada 

di merek smartphone lain.  

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan 

pemasaran produknya yang akan dijual ialah dengan memahami kebutuhan 
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konsumen, mengetahui kebutuhan konsumen, dan selera dari para konsumen. 

Keputusan konsumen merupakan hal yang penting, sebab dengan adanya 

pemahaman mengenai keputusan konsumen, maka perusahaan akan lebih mudah 

dalam membuat suatu perencanaan pemasaran dan sebagai dasar dalam 

melaksanakan kegiatan pemasaran (mi.com).  

Tabel 1.1 

Pangsa Pasar Smartphone di Indonesia Pada Tahun 2017 

No. Merek Smartphone Persentase (%) 

1. Samsung 30 

2. OPPO 25,5 

3. ADVAN 8,3 

4. VIVO 7,5 

5. XIAOMI 6,2 

6. Lain-lain 22,5 

 Jumlah  100% 

   Sumber : Lembaga riset IDC, 2017 

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pangsa pasar smartphone di Indonesia 

pada tahun 2017 masih dipimpin Vendor smartphone asal Korea Selatan yakni 

Samsung dengan mencatatkan pangsa pasar 30 %, di posisi kedua yakni OPPO 

dengan pangsa pasar 22,5 %, sedangkan diposisi tiga sampai lima yakni ada 

vendor smartphone ADVAN dengan pangsa pasar 8,3 %, VIVO dengan hasil 7,5 

%, dan yang terakhir XIAOMI dengan pangsa pasar 6,2 %.  
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Tabel 1.2 

Merk Smartphone yang Paling Disukai di Indonesia Pada Tahun 2017 

No. Merek Smartphone 

1. Samsung 

2. Oppo 

3. Xiaomi 

4. Asus 

5. Lenovo 

6. Apple 

7. Huawei 

8. Vivo 

9. Sony 

10. LG 

Sumber : www.mastekno.com, 2017 

Pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa smartphone merek Xiaomi menempati 

urutan ketiga smartphone yang paling disukai di Indonesia pada tahun 2017 

setelah Samsung dan Oppo. Hal yang menjadi pertimbangan konsumen adalah 

harga jual yang ditawarkan Xiaomi untuk beberapa smartphonenya memang 

tergolong murah dengan spesifikasi yang ditawarkan.  

Xiaomi membutuhkan proses yang panjang untuk meyakinkan konsumen 

bahwa Xiaomi merupakan produk smartphone unggulan dan dapat bersaing 

dengan produk smartphone yang lain. Kesuksesan Xiaomi tidak lepas dari 

peranan konsumen, dengan konsumen membeli produk Xiaomi, maka konsumen 

ikut andil dalam kesuksesan yang diraih Xiaomi. Setiap konsumen yang akan 

melakukan keputusan pembelian, pastilah dipengaruhi perilaku konsumen. 

Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu, kelompok, atau, organisasi 
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dan merupakan proses memilih, mendapatkan, menggunakan, dan menentukan 

produk, jasa, pengalaman atau ide untuk memenuhi kebutuhan (Hawkins dan 

Mothersbaugh, 2013:6) 

Perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan 

produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. 

Schiffman dan Kanuk (2009:492) berpendapat bahwa, “Proses pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh lima faktor psikologis utama yang terdiri dari 

“Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, Kepribadian dan Sikap”.  

Ada perbedaan penelitian (gap research) pada penelitian yang dilakukan 

oleh Hizkia Elfran Mawey (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan 

Macharani Rinanda Bilondatu (2013) hasil penelitian menunjukkan motivasi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Heni Supriyanti (2013) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi yang mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan Muhammad 

Naashir., dkk (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Mega Christin Kauripan (2013) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel keyakinan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan Siti Munawaroh (2016) hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel keyakinan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Dimas Fauzi, dkk (2016) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel sikap berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, 
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sedangkan Mega Christin Kauripan (2013) hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel sikap tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hamidah Mita 

Meimurti dan Sonang Sitohang (2015) hasil penelitian menunjukan bahwa 

variabel variabel pembelajaran berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, 

sedangkan Bunga Geofanny Fredereca dan Chairy (2010) hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel pembelajaran tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian.  

Berdasarkan uraian permasalahan dan fenomena di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian pentingnya faktor motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan, serta sikap yang mempengaruhi keputusan pembelian 

maka perlu dilakukan penelitian terkait dengan faktor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

menguji pengaruh yang terjadi antar variabel dengan judul “Pengaruh Faktor 

Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus)” 

 

1.2 Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah berikut ini : 

1. Obyek dari penelitian ini adalah produk smartphone Xiaomi  

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel dependen adalah keputusan pembelian 

b. Variabel independen adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan, dan sikap. 
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3. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa pengguna smartphone 

Xiaomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus 

angkatan 2017 – 2018. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Persaingan yang semakin ketat dalam pemasaran penjualan smartphone 

Xiaomi dapat dilihat bahwa pada than 2017 Xiaomi memiliki persentase pangsa 

pasar yang rendah yaitu 6,2 % dan menduduki peringkat ke tiga untuk merek yang 

paling disukain di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Apakah motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi? 

1.3.2 Apakah persepsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi? 

1.3.3 Apakah pembelajaran memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi? 

1.3.4 Apakah keyakinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi? 

1.3.5 Apakah sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi? 

1.3.6 Apakah motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Xiaomi secara berganda? 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi. 

1.4.2 Untuk menguji pengaruh persepsi terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi. 

1.4.3 Untuk menguji pengaruh pembelajaran terhadap Keputusan 

Pembelian Smartphone Xiaomi. 

1.4.4 Untuk menguji pengaruh keyakinan terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi. 

1.4.5 Untuk menguji pengaruh sikap terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi. 

1.4.6 Untuk menguji pengaruh motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan, dan sikap terhadap Keputusan Pembelian Smartphone 

Xiaomi secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademis  

Peneletian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai 

pentingnya faktor psikologis bagi  konsumen terhadap keputusan 
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pembelian smartphone xiaomi ditengah – tengah persaingan produk 

sejenis.  

2. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana, dan  wahana latihan pengembangan kemampuan dan penerapan 

teori yang diperoleh dalam perkuliahan. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan dan penentuan strategi-strategi selanjutnya yang lebih efektif 

untuk memenangkan persaingan di pasar.  

 

 


