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BAB I 

                                        BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dunia pemasaran tidak pernah luput dari yang namanya 

persaingan, salah satu syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan agar 

dapat mencapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai 

tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan 

tersebut tercapai, maka setiap perusahaan harus berupaya untuk 

menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan 

konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, setiap 

perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan 

keinginan para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya 

(Tjiptono, 2008:45) 

Dalam era global sekarang ini perusahaan tidak hanya menghadapi 

kenyataan informasi apa yang dapat pelanggan beritahukan pada 

perusahaan. Globalisasi merupakan era yang menjanjikan keterbukaan 

dan kebebasan, dimana komunikasi yang merupakan sarana untuk 

mendapat informasi diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah dan 

efektif. Maka perubahan dalam bidang teknologi komunikasi terus 

berlanjut. 

Perkembangan industri smartphone di Indonesia saat ini sedang 

mengalami peningkatan yang besar. Semua golongan masyarakat dari 
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bawah sampai ke atas dapat menggunakan smartphone dalam berbagai 

keperluan, baik untuk urusan bisnis, keluarga, atau keperluan lainnya. 

Smartphone saat ini dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur yang 

canggih seperti radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) 

dan video, kamera digital, game, layanan internet, menerima email dan 

media sosial. Terdapat beberapa merek Smartphone yang bersaing di 

Indonesia antara lain Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Advan dan lain-lain. 

Pasar smartphone seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara 

para kompetitor usaha di bidang telekomunikasi. 

Gambar 1.1 

Market Share di Indonesia Quarter 2 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan smartphone pada kuartal kedua 2018 di Indonesia 

mencatat rekor tertinggi yang mencapai 9,4 juta unit dengan pertumbuhan 

22% dari kuartal sebelumnya. Lima vendor smartphone teratas pada 
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kuartal kedua 2018 menurut IDC  adalah Samsung (27%), Xiaomi (25%), 

Oppo (18%), Vivo (9%) dan Advan (6%).  

Tabel 1.1 

Market Share Xiaomi Q217- Q218 di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : IDC 2017-2018 

Lembaga riset IDC mengeluarkan laporan terbaru mengenai pasar 

smartphone di Indonesia.  Dari kuartal ke kuartal  Xiaomi mengalami 

peningkatan yang signifikan bisa dilihat di tabel 1.1 yaitu dari kuartal 2 

2017 sampai kuartal 2 2018 Xiaomi benar-benar mengalamai peningkatan 

secara pesat. IDC menekankan pencapaian tersebut disebabkan oleh 

besarnya pertumbuhan penjualan smartphone Xiaomi.(Sumber data :1DC 

2018). 
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Tabel 1.2 

           Perbandingan Spesifikasi Smartphone Xiaomi, Samsung dan Oppo A3 

Product Xiaomi Redmi 

Note 5 

Samsung Galaxy 

J6+. 

Oppo A3 

Harga  Rp. 2.399.000 Rp. 2.499.000 Rp.2.500.000 

Processor Snapdragon 636 Quad Core 1.4 

GHz 

Snapdragon 

450 

RAM 3 GB 4 GB 3 GB 

ROM 32 GB 64 GB 32 GB 

Baterai 4000 mAh 3300 mAh 4230 mAh 

Layar 5.99 inch Full 

HD + 

6 inci HD+ 6.2 inch HD+ 

Kamera  kamera belakang 

ganda 13 MP + 5 

MP, dan kamera 

depan 13 MP 

kamera belakang 

ganda 13 MP + 5 

MP, dan kamera 

depan 8 MP 

Kamera 

belakang 

ganda 13 MP 

+ 2 MP, dan 

kamera depan 

8 MP 

 Sumber: Data Sekunder yang telah diolah peneliti, 2018 

 Dari gambar diatas dapat disimpulkan yaitu untuk kelas yang sama 

dengan budget 2 jutaan, Xiaomi punya banyak pilihan hp terbaik di harga 

2 jutaan, salah satunya Xiaomi redmi Note 5 dan Samsung punya 

Samsung Galaxy J6+, sedangkan untuk sekelasnya OPPO memiliki 

OPPO a3. Meski ketiga smarthpone ini punya spesifikasi yang kurang 
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lebih sama, namun dari segi harga, Xiaomi lebih unggul karena punya 

spesifikasi lebih tinggi.  

Dari segi harga jika konsumen memiliki budget yang terbatas 

namun ingin smartphone canggih, lebih baik membeli Xiaomi. Namun 

jika budgetnya berlebih bisa memilih Samsung maupun OPPO. Kemudian 

dari segi performa, khususnya gaming smartpone Xiaomi lebih baik 

daripada Samsung. Dengan harga yang lebih murah, konsumen bisa 

mendapatkan smartphone yang lebih kuat performanya. Meski ketiga hp 

ini punya spesifikasi yang kurang lebih sama, Namun dari segi baterai, hp 

OPPO lebih unggul karena punya spesifikasi lebih tinggi. 

Kemudian dari segi layar, hp  Samsung lebih baik berkat dukungan 

teknologi layar Super AMOLED. Kualitas layarnya lebih baik 

dibandingkan layar IPS LCD yang masih banyak digunakan hp Xiaomi 

dan OPPO. Kualitas warna yang lembut dan hemat daya jadi alasan 

kenapa layar Super AMOLED Samsung lebih baik dibandingkan IPS 

LCD. Terakhir adalah kamera, dari segi inovasi, Samsung lebih banyak 

berinovasi dengan memendakan teknologi baru yang belum ada 

sebelumnya di kamera hp, contohnya 2 aperture dalam 1 kamera. 

Sedangkan, hp Xiaomi dan OPPO lebih banyak mengikuti trend yang ada 

tanpa ada tanpa terlalu banyak improvisasi. Namun diantara ketiganya 

Xiaomi memiliki kamera yang paling bagus kualitasnya. 

Selain rentang harga yang kompetitif, kegiatan marketing Xiaomi 

lebih berfokus pada pemasaran yang bersifat internet-centric seperti 
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mengadakan flash sale berkala melalui mitra e-commerce, mobile 

gaming, dan dukungan penuh terhadap komunitas penggemarnya yang 

pada akhirnya untuk menyebarkan branding Xiaomi dari mulut ke mulut 

dan di media social.   

 Xiaomi didirikan oleh delapan mitra pada tanggal 6 Juni 2010. 

Pada tahap pertama pendanaan investor investasi, termasuk Temasek 

Holdings, perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, perusahaan 

pendanaan modal dari China IDG Modal dan Qiming Venture Partners, 

serta perusahaan pengembang prosesor Qualcomm. Pada tanggal 16 

Agustus 2010, Xiaomi resmi meluncurkan Firmware berbasis android 

yaitu MIUI.  

Menurut penelitian dari Cahya S dkk (2018) harga berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sejalan 

dengan penelitian dari Maretia Mega T dan Soni Harsono (2013) yang 

juga mendapatkan hasil bahwa harga memiliki pengaruh siginifikan 

terhadap Kepuasan Konsumen. 

Menurut penelitian Cahya S dkk (2018) Kualitas produk 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Sejalan dengan penelitian dari Maretia Mega T dan Soni Harsono (2013) 

yang juga mendapatkan hasil bahwa kualitas produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Menurut penelitian Finnan A.A.N dkk (2015) bahwa Word Of 

Mouth berpengaruh secara positif terhadap kepuasan konsumen. Sejalan 
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dengan penelitian Ida Farida dkk (2016) yang menjelaskan bahwa 

promosi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Menurut penelitian dari Cahya S dkk (2018) harga memiliki 

pengaruh positif terhadap Keputusan pembelian sejalan dengan penelitian 

dari S.C. Lotulung dkk (2015) yang juga mendapatkan hasil bahwa harga 

memiliki pengaruh positif dan signifikan namun berbeda dengan 

penelitainnya Edi Cahyono (2018) bahwa harga tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian 

Menurut penelitian Chardika RH dan Wahyu Hidayat (2018) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa Kualitas Produk memiliki pengaruh 

positif dan signifikan  terhadap keputusan pembelian dan juga sesuai 

dengan penelitiannya S.C. Lotulung dkk (2015) mendapatkan hasil bahwa 

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

pembelian.  Menurut penelitian dari S.C. Lotulung dkk (2015) 

menjelaskan bahwa WOM (Word of Mouth) memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan penelitian dari 

Alexander Wollenberg dan Truong T.T (2014) yang menyatakan bahwa 

Word of Mouth mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara 

signifikan. 

Menurut penelitian dari Balqis .A (2015) bahwa kepuasan 

konsumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sejalan dengan penelitian Rahmad Hidayat (2015) yang 
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mendapatkan hasil bahwa Kepuasan Konsumen berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Harga menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen dalam 

memilih smartphone yang akan digunakan. Saat ini banyak perusahaan 

komunikasi yang berlomba-lomba memproduksi handphone yang fiturnya 

cukup lengkap dan menarik dengan harga yang sangat kompetitif dalam 

setiap kelasnya. Oleh karena itu perusahaan komunikasi berlomba-lomba 

untuk dapat menarik minat konsumen serta memutuskan membeli atau 

menggunakan produknya.  

 Kualitas produk juga merupakan faktor yang sering dievaluasi oleh 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. 

Dengan kualitas produk maka keinginan dan kebutuhan konsumen 

terhadap suatu produk akan terpenuhi (Hendro : 2018).  

Keberminatan konsumen juga dipengaruhi oleh konsumen lain, 

karena dalam komunikasi word of mouth opini dari konsumen adalah 

opini yang paling jujur mengenai pengalaman dalam menggunakan suatu 

produk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara Harga, Kualitas Produk dan Word Of Mouth dalam mempengaruhi 

Kepuasan Konsumen serta implikasinya pada Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas Produk 

Dan WOM terhadap Kepuasan Konsumen serta implikasinya pada 
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Keputusan Pembeian Smartphone Xiaomi (Studi Kasus Pada Mahasiswa 

Universitas Muria Kudus Angkatan 2016)”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Untuk membatasi pembahasan dan agar penelitian lebih berfokus, maka 

ruang lingkup ini meliputi: 

a. Pada penelitian ini penulis mengambil subjek pada mahasiswa 

Universitas Muria Kudus angkatan 2016. 

b. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang pernah 

menggunakan atau memiliki smarthphone Xiaomi Redmi Note 5. 

c. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Kepuasan Konsumen 

dan Keputusan Pembelian 

d. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Harga, Kualitas 

Produk dan Word of Mouth 

1.3. Perumusan Masalah 

 Permasalahan: 

a. Kepuasan konsumen terhadap harga sudah cukup baik dilihat dari 

respon masyarakat yang senang dan puas terhadap produk Xiaomi, 

masyarakat juga menyebarkan berita dari mulut ke mulut secara 

positif mengenai produk Xiaomi dan masyarakat sudah cukup puas 

terhadap kualitas produk Xiaomi 

b. Xiaomi jarang melakukan promosi baik melalui media televisi 

maupun iklan namun banyak masyarakat yang tahu tentang produk 
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smartphone Xiaomi melalui berita dari mulut ke mulut dari orang 

terdekat. 

c. Harga Xiaomi memang tergolong murah untuk kelasnya dengan 

daya tahan dari Xiaomi sudah cukup memuaskan. 

d. Konsumen dapat membeli produk Xiaomi dengan harga murah 

untuk speck, fitur yang lebih unggul di kelas yang sama. 

Dari uraian dari latar belakang dapat disusun perumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan Harga terhadap Kepuasan 

Konsumen? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan Kualitas Produk terhadap 

Kepuasan Konsumen? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan Word of Mouth terhadap 

Kepuasan Konsumen? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian? 

e. Apakah terdapat pengaruh signifikan Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian? 

f. Apakah terdapat pengaruh signifikan Word of Mouth terhadap 

Keputusan Pembelian? 

g. Apakah terdapat pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian? 
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h. Apakah terdapat pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

melalui Kepuasan Konsumen? 

i. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan 

Pembelian melalui Kepuasan Konsumen? 

j. Apakah terdapat pengaruh Word of Mouth terhadap Keputusan 

Pembelian melaui Kepuasan Konsumen? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Menganalisis pengaruh Harga terhadap Kepuasan Konsumen. 

b. Menganalisis pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

c. Menganalisis pengaruh Word Of Mouth terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

d. Menganalisis pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian. 

e. Menganalisis pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan 

Pembelian. 

f. Menganalisis pengaruh Word of Mouth terhadap Keputusan 

Pembelian. 

g. Menganalisis pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian 

h. Menganalisis pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

melalui Kepuasan Konsumen. 



 

12 
 

i. Menganalisis pengaruh Kualitas Prdouk terhadap Keputusan 

Pembelian melalui Kepuasan Konsumen, 

j. Menganalisis pengaruh Word of Mouth terhadap Keputusan 

Pembelian melalui Kepuasan Konsumen. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, adapun 

manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi media 

pembelajaran secara nyata oleh peneliti, karena dapat 

mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah. 

2) Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan dukungan di lapangan terhadap teori-teori 

pengaruh harga, kualitas produk dan WOM (Word of Mouth) 

terhadap kepuasan konsumen serta implikasinya pada 

keputusan pembelian secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam 

perencanaan dan evaluasi strategi pemasaran guna dapat 

meningkatkan penjualan Smartphone Xiaomi. 

 

 

 


