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1.1 Latar Belakang 

 
Pada dasarnya tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan niat 

membeli konsumen dan menimbulkan kepuasan bagi konsumen itu sendiri. 

Perusahaan harus memahami perilaku konsumen terhadap produk yang akan 

dijual untuk dapat menempatkan produknya sebagai pemuas kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Keputusan pembelian produk oleh konsumen dapat 

dipengaruhi oleh teman dan keluarganya. Artinya mereka memutuskan untuk 

membeli suatu produk atas pertimbangan atau saran keluarga, dan teman 

teman mereka yang memiliki produk tersebut. Pengaruh yang demikian telah 

menciptakan suatu trend lifestyle yang kuat dan harus diikuti oleh konsumen 

yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan teman, 

keluarga di asumsikan oleh beberapa peneliti bahwa keluarga adalah unit 

konsumsi dan pembuat keputusan yang paling penting (Sumarwan, 2013: 64). 

Budaya merupakan penyebab yang paling mendasar dari keinginan dan 

tingkah laku seseorang, tingkah laku seseorang itu dipelajari dan tumbuh dalam 

suatu masyarakat, sebagaimana seseorang mempelajari nilai-nilai dasar 

persepsi, keinginan, dan tingkah laku dari keluarga serta lembaga-lembaga 

penting di dalam masyarakat yang lain. Seseorang akan belajar atau 

berhadapan dengan nilai-nilai tentang bagaimana mencapai tujuan dengan 

sukses, aktif dan efisiens di dalam mengejar kemajuan. Sebagaimana seseorang 
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akan mempelajari hal-hal tersebut, kenyamanan terhadap materi yang dimiliki, 

setiap kelompok atau masyarakat memberikan pengaruh paling luas dan dalam 

pada perilaku konsumen (Kotler, 2018: 21). 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. 

Sebagaimana dikatakan Kotler (2018: 23), bahwa kelompok referensi yang 

merupakan kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang terhadap produk. 

Keputusan yang diambil oleh sebuah keluarga dapat memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap perilaku membeli. Peran dan status, yakni peranan yang 

dapat membawa satu status dan dapat mencerminkan penghargaan umum yang 

diberikan sesuai dengan itu oleh masyarakatnya. 

Pengambilan keputusan pembelian akan sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan konsumen. Pada usia produktif cenderung memiliki penghasilan 

lebih besar, dibanding dengan usia dibawahnya yang mungkin belum memiliki 

penghasilan sendiri (Suprayitno, dkk, 2016). 

Memahami gaya hidup konsumen dan orientasi nilai dalam bidang 

apapun dapat sangat berguna dalam profil individu konsumen dan menargetkan 

kelompok konsumen untuk tujuan perencanaan pemasaran. Setiap kelompok 

memiliki karakteristik demografi, sosial ekonomi, dan perilaku yang unik. 

Dengan demikian, gaya hidup konsumen sebagai korelasi pembelian sedang 

digunakan oleh target pasar seperti pencari kualitas, pencari kebaruan/fashion, 

perbandingan pembeli, pencari informasi, merek setia dan kebiasaan konsumen 

(Pratiwi dan Mandala, 2016). 
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Niat untuk melakukan pembelian dapat terbentuk dari sikap konsumen 

terhadap bauran pemasaran diantaranya melalui promosi. Promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu 

produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa 

produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah 

membelinya (Pratiwi dan Mandala, 2016). 

Keputusan pembelian merupakan proses pengintegrasian yang 

mengkombinasi sikap pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Pemilihan alternatif itu meliputi 

proses di dalam menentukan pilihan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penilaian dan 

pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan 

tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan, meskipun dalam situasi yang amat sulit. Proses penilaian itu 

berawal dari mengidentifikasi masalah yang utama dengan tujuan, menyusun, 

menganalisis, dan memilih berbagai alternatif untuk kemudian mengambil 

keputusan yang dianggap paling baik (Suharto, 2016). 

Researce gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya 

perbedaan hasil penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Ginting (2016), 

Pratiwi dan Mandala (2016), serta Suprayitno, dkk (2016) menunjukkan bahwa 

budaya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun penelitian Kamase 

(2017), Putra dan Djumarno (2020) menunjukkan bahwa tidak terdapat 
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pengaruh antara budaya dan keputusan pembelian. Sedangkan penelitian Al- 

Ghaswynch (2019), Dewanto, dkk (2018), serta Aisyah, dkk (2018) 

menunjukkan bahwa budaya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Pada penelitian Susanto, dkk (2016), menunjukkan bahwa sosial dan 

pribadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian 

Oktaviani, dkk (2018) menunjukkan bahwa sosial dan pribadi tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun pada penelitian Nawawi 

(2016), Illyasa dan Alimudin (2018) menunjukkan bahwa sosial dan pribadi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Pada penelitian Al-Ghaswynch (2019) menunjukkan bahwa psikologi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan penelitian Oktaviani, 

dkk (2018) menunjukkan bahwa psikologi tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Pada penelitian Rahmawati (2018) menunjukkan bahwa 

minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Smartphone merupakan alat yang sangat penting bagi manusia saat ini. 

Selain digunakan sebagai alat komunikasi satu dengan yang lain, Smartphone 

juga membantu manusia dalam memperoleh infornmasi seperti informasi 

mengenai berita terkini, informasi kesehatan, ataupun informasi yang bersifat 

mendidik. 

Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan smartphone lainya seperti 

Samsung dan Apple yang menawarkan jaminan kualitas yang baik dan nilai 

estetika yang mewah, perusahaan-perusahaan smartphone yang berasal dari 

Cina memilih untuk mengesampingkan nilai tersebut dan berfokus pada 
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pemenuhan kebutuhan yang di butuhkan banyak pengguna. Tentu kebutuhan 

tersebut ialah spesifikasi yang tinggi namun harga yang rendah. Berikut ini 

merupakan data pangsa pasar smartphone yang berasal dari perusahaan Cina di 

Indonesia menurut Top Brand Index. 

Tabel 1.1 

Data Top Brand Index Smartphone dari Perusahaan Cina di Indonesia 
 

No. Merek TBI 2019 TBI 2020 

1 Oppo 11,2% 16,6% 

2 Xiaomi 5,5% 14,3% 

3 Lenovo 4,3% 3,7% 

Sumber: https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/, 2021. 

 
 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan dengan strategi 

tersebut berjalan dengan baik di Indonesia, artinya pengguna smartphone di 

Indonesia cenderung tidak memikirkan mengenai nilai kualitas maupun 

estetika dari suatu produk smartphone. Data tersebut juga menunjukan bahwa 

Xiaomi mengalami kenaikan penjualan smartphone di Indonesia. Walaupun 

masih kalah dengan Oppo, namun penjualan produk smartphone Xiaomi 

mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan yaitu sebesar 8,8% sedangkan 

Oppo hanya 5,4%. Hal ini membuktikan bahwa strategi harga murah dengan 

spesifikasi yang mempuni sangat efektif diterapkan di Indonesia, bila 

dibandingkan dengan smartphone Oppo yang terbaru pada saat ini yaitu f11 

yang memiliki harga 4,5 juta maka smartphone merek Xiaomi dengan 

spesifikasi yang mirip bahkan lebih baik yaitu Redmi Note 7 memiliki harga 

https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/
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2,5 juta. Dengan harga yang terpaut hampir 50% inilah yang menjadi alasan 

banyak orang di Indonesia lebih memilih Xiaomi daripada merek Cina Lainya. 

Dengan alasan tersebut maka Xiaomi digunakan sebagai objek dalam 

penelitian ini. 

Pengguna smartphone di Indonesia cenderung lebih menyukai 

smartphone yang dikatakan murahan namun memiliki spesifikasi yang sama 

dengan produk smartphone yang memiliki nilai jual atau harga yang jauh lebih 

mahal. Memutuskan pembelian sebuah produk khususnya smartphone, 

pembeli akan di pengaruhi oleh empat faktor yaitu faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis dalam memutuskan pembelian produk khususnya 

pembelian produk smartrphone Xiaomi. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memahami bagaimana faktor budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis mempengaruhi keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi yang memiliki spesifikasi tinggi dengan harga yang murah namun 

dikatakan memliki kualitas yang rendah sehingga memunculkan pendapat 

bahwa produk smartphone Xiaomi itu murahan. Faktor yang tidak dipengaruhi 

oleh eksternal individu, sehingga keputusan tersebut murni dari diri konsumen 

tanpa intrupsi dari pihak luar, baik itu pandangan bahwa produk smartphone 

Xiaomi dapat memenuhi kebutuhan ataupun pandangan bahwa produk Xiaomi 

itu memiliki kualitas yang kurang baik. Tentu setelah melakukan pertimbangan 

dari empat faktor tersebut, barulah pengguna dapat mengambil keputusan 

pembelian suatu smartphone. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk melakukan 

Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi, dan 

Psikologis terhadap Keputusan Pembelian Handphone Xiaomi dengan 

Minat Beli sebagai Mediasi (Studi Kasus di Kudus) 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian, agar permasalahan yang diteliti 

lebih terfokus maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Masalah yang diteliti dibatasi pada pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologis terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai 

mediasi. 

2. Obyek penelitian pada pembeli handphone Xiaomi di Kudus. 
 

3. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2021. 

 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan penjualan smartphone Xiaomi sangat signifikan, walau masih 

kalah dari Oppo yang memliki pangsa pasar smartphone di Indonesia 

sebesar 11,2% ditahun 2019 dan 16,6% ditahun 2020. Sedangkan Xiaomi 



8 
 

 

 

 

 

 

5,5% ditahun 2019 dan 14,3% ditahun 2020. Namun pertumbuhan Xiaomi 

jauh lebih signifikan, yaitu sebesar 8,8% sedangkan Oppo hanya 5,4%. 

2. Keputusan pembelian menjadi salah satu kunci pertumbuhan penjualan 

smartphone Xiaomi. Faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis adalah 

sebagian faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan bedasarkan 

observasi awal, keempat faktor ini yang mempengaruhi keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi 

Berdasarkan uraian di atas rumusan permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor budaya berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus? 

2. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus? 

3. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus? 

4. Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus? 

5. Apakah faktor budaya berpengaruh terhadap minat beli handphone Xiaomi 

di Kudus? 

6. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap minat beli handphone Xiaomi di 

Kudus? 

7. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap minat beli handphone Xiaomi 

di Kudus? 



9 
 

 

 

 

 

 

8. Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap minat beli handphone 

Xiaomi di Kudus? 

9. Apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian handphone 

Xiaomi di Kudus? 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus. 

3. Untuk menganalisis pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus. 

4. Untuk menganalisis pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan 

pembelian handphone Xiaomi di Kudus. 

5. Untuk menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap minat beli handphone 

Xiaomi di Kudus. 

6. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial terhadap minat beli handphone 

Xiaomi di Kudus. 

7. Untuk menganalisis pengaruh faktor pribadi terhadap minat beli handphone 

Xiaomi di Kudus. 

8. Untuk menganalisis pengaruh faktor psikologis terhadap minat beli 

handphone Xiaomi di Kudus. 
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9. Untuk menganalisis pengaruh minat beli terhadap keputusan pembelian 

handphone Xiaomi di Kudus. 

 
 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian maka kegunaan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 
 

Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan menjadi bahan dasar referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan 

psikologis terhadap keputusan pembelian handphone Xiaomi di Kudus 

dengan minat beli sebagai mediasi. 

2. Kegunaan Praktis 

 

a. Untuk konsumen : penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan, masukan, dan informasi bagi konsumen dalam keputusan 

pembelian handphone Xiaomi di Kudus. 

b. Untuk Perusahaan : penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan pertimbangan, masukan, bagi pemasar handphone Xiaomi di 

Kudus dalam mengambil kebijakan mengenai budaya, sosial, pribadi, 

dan psikologis sehingga dapat menarik konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian handphone Xiaomi di Kudus dengan minat beli 

sebagai mediasi. 


