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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Niat pembelian menjadi masalah yang luas dan menjadi fokus setiap

perusahaan karena niat pembelian akan menjadi penentu keberhasilan perusahaan

dalam memasarkan produknya sehingga apa yang ditawarkan oleh perusahaan

mampu menarik niat konsumen untuk melakukan pembelian (Hananto, 2015). Agar

konsumen tertarik kepada produk tersebut perusahaan akan memberikan stimulus

yang mampu membuat konsumen tertarik untuk melakukan pembelian (Nagarkoti,

2014). Setelah perusahaan mampu memberikan stimulus maka konsumen akan

mencari informasi tentang produk tersebut dan mulai mengolah informasi dari

berbagai sumber dan akan mengaktualisasikan keinginannya tersebut sesuai dengan

yang ada didalam pemikirannya (Arista & Astuti, 2011).

Bagi konsumen sebelum melakukan pembelian, niat beli menjadi tahap

awal dalam perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk masa

yang akan datang (Prawira & Yasa, 2012). Menurut Rahim dkk. (2016) dalam

membuat perencanaan yang baik, konsumen akan mencari informasi yang dapat

dipercaya sehingga apa yang yang dibutuhkan dan diinginkan dalam mencapai

kepuasan dapat tercapai. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan dalam

membentuk persepsi positif bagi konsumen dalam menentukan niat pembelian agar

konsumen dapat memilih produknya tersebut (Nagarkoti, 2014).

Citra merek menjadi salah satu variabel penting yang menstimulus

konsumen dalam menetukan niat pembelian karena citra merek berpengaruh
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terhadap persepsi konsumen dalam menentukan niat pembelian (Permana &

Haryanto, 2014). Menurut Evelina dkk. (2013) bagi konsumen citra merek sangat

bermanfaat untuk menciptakan mutu dan perhatian terhadap sebuah produk dan

konsumen akan lebih percaya pada merek yang populer dibandingkan dengan

merek yang kurang populer dipasaran. Oleh karena itu citra merek yang populer di

pasaran memberikan informasi lebih mudah dibandingkan citra merek yang kurang

populer.

Citra merek memiliki keunikan dan karakteristik yang membedakan produk

satu dengan produk lainnya walaupun produk tersebut sejenis (Prawira & Yasa,

2012). Konsumen akan mencari informasi yang berhubungan dengan citra merek

dari berbagai sumber sehingga informasi yang diperoleh dapat menciptakan niat

pembelian (Hananto, 2015). Sehingga dengan adanya perbedaan merek tiap produk

maka konsumen akan lebih mudah mencari informasi dan membedakan setiap

merek yang ada (Evelina dkk., 2013). Jadi  citra merek menjadi faktor kunci untuk

menjawab pertanyaan bagaimana konsumen memilih dari berbagai citra merek

setelah mendapatkan informasi dari berbagai sumber (Adil, 2012).

Kualitas produk menjadi bagian dari nilai kepuasan yang akan diterima oleh

konsumen oleh karena itu konsumen akan sangat kritis dalam memilih produk

sehingga niat pembelian sangat dipengaruhi oleh penilaian akan kualitas produk

tersebut (Prawira & Yasa, 2012). Menurut Yazia (2015) memberikan nilai

kepuasaan yang tinggi kepada konsumen dengan membentuk keunggulan terhadap

produk maka hal tersebut menjadi faktor kunci untuk memenangkan persaingan

pasar. Oleh karena itu setiap produk harus memiliki keunggulan yang baik



3

dibandingkan dengan produk lainnya sehingga dapat memberikan nilai positif

dalam membangun persepsi niat pembelian konsumen (Yazia, 2015).

Country of origin menjadi sangat berpengaruh terhadap konsumen karena

country of origin diasosiasikan dengan atribut-atribut produk tertentu yang

mempengaruhi niat pembelian (Listiana, 2012). Sebelum melakukan pembelian

sebagian konsumen akan melihat dari mana negara produk tersebut (Listiana,

2012). Country of origin menjadi penilaian konsumen terhadap citra merek tertentu

dan konsumen akan menghubungkan citra negara asal dengan citra merek

produknya (Listiana, 2012). Negara yang menjadi asal  produk akan menjadi

persepsi baik atau buruk tergantung pada kualitas produk tersebut (Permana &

Haryanto, 2014). Sehingga apabila citra suatu negara buruk maka anggapan produk

yang berasal dari negara tersebut juga akan buruk dan juga sebaliknya.

Perusahaan akan membuat langkah penting dalam upaya mengatasi adanya

isu-isu negatif yang mengarah pada citra merek perusahaan maupun pada negara

asalnya. Dalam membangun citra negara asal dan citra merek yang baik perusahaan

akan membangun kepercayaan melalui atribut-atribut produk yang berkualitas baik,

sehingga apabila citra merek perusahaan tersebut dianggap baik maka akan diikiuti

oleh citra negara asalnya (Kabadayi & Lerman, 2011). Sehingga country of origin

menjadi salah satu variabel penting dalam menentukan niat pembelian konsumen.

Selain citra merek, kualitas produk dan country of origin, niat pembelian

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Sameti dan Khalili (2017) iklan

mempunyai pengaruh dalam menentukan niat pembelian konsumen. Iklan menjadi

salah satu variabel yang mempengaruhi niat pembelian dikarenakan iklan dianggap



4

sebagai informasi yang dapat memudahkan konsumen dalam menentukan niat

pembelian. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Yazia (2015) yang menyatakan

bahwa iklan mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen yang berhubungan

dengan citra merek dan produk.

Harga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi niat pembelian.

Menurut Ruswanti dkk. (2016) harga dianggap menjadi variabel yang dilihat oleh

konsumen dan harga menjadi salah satu faktor penentu baik dalam menentukan niat

pembelian dan keputusan pembelian konsumen. Konsumen akan melihat apakah

harga yang ditetapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan daya beli dan oleh

sebab itu perusahaan akan menetapkan harga sesuai dengan daya beli agar menarik

konsumen dalam melakukan pembelian (Prawira & Yasa, 2012)

Smartphone asal China mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan

dengan banyaknya berbagai merek yang beredar di pasaran. Menurut International

Data Corporation (IDC) sebagai lembaga riset internasional menyatakan bahwa

terdapat 3 merek smartphone asal China sekitar 31% yang menempati peringkat

tertinggi seperti OPPO, Vivo dan Xiaomi. Banyaknya berbagai merek smartphone

dari China tersebut menyebabkan banyaknya pilihan alternatif yang diberikan

kepada konsumen dalam memilih produk tersebut dan berdasarkan data tersebut

minat pembelian smartphone asal China cukup banyak diminati konsumen.

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa produk asal China tidak akan

diminati dan laku terjual di pasaran dikarenakan masalah isu negatif dari China.

Menurut Roberts (Kabadayi & Lerman, 2011) produk dari China tidak layak pakai

oleh konsumen dan banyaknya imitasi produk elektronik dari China sehingga
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menyebabkan citra buruk dimata konsumen, tidak hanya untuk negara saja tetapi

pada perusahan-perusahaan dari China. Pernyataan tersebut diperkuat oleh sumber

berita online selular.id yang menyatakan bahwa pada saat survey di ITC Cempaka

Mas Jakarta, konsumen masih berpikir bahwa merek dari China memiliki kualitas

produk yang rendah sehingga mereka berpikir dua kali untuk membeli smartphone

asal China (Selular.id, 2016).

Menurut penelitian dan sumber berita tersebut adanya perbedaan antara

hasil penelitian dengan data hasil lembaga riset internasional. Sehingga peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi konsumen dalam membangun

niat pembelian smartphone asal China berdasarkan data dari penelitian sebelumnya,

sumber berita dan lembaga riset internasional.

Adapun variabel yang digunakan yaitu citra merek, kualitas produk, dan

country of origin apakah berpengaruh secara signifikan terhadap konsumen dalam

menentukan niat pembelian smartphone tersebut. Variabel tersebut digunakan

karena sangat berhubungan dengan persepsi konsumen dalam menentukan niat

pembelian smartphone asal China. Berdasarkan fenomena tersebut maka dilakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Country

of origin Terhadap Niat Pembelian Smartphone Asal China”.
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B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dan merujuk hasil dari

hasil penelitian, sumber berita dan lembaga riset, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah seperti berikut.

1. Bagaimana niat pembelian konsumen smartphone asal China ?

2. Bagaimana persepsi konsumen tentang country of origin ?

3. Bagaimana persepsi kosumen tentang kualitas produk ?

4. Bagaimana persepsi konsumen tentang citra merek ?

5. Apakah country of origin berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian

smartphone asal China ?

6. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian

smartphone asal China ?

7. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian

smartphone asal China ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah diatas adalah

sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan niat pembelian konsumen smartphone asal China.

2. Untuk mendeskripsikan persepsi konsumen tentang country of origin.

3. Untuk mendeskripsikan persepsi konsumen tentang kualitas produk.

4. Untuk mendeskripsikan persepsi konsumen tentang citra merek.

5. Untuk menguji pengaruh citra merek terhadap niat pembelian smartphone

asal China.
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6. Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap niat pembelian

smartphone asal China.

7. Untuk menguji pengaruh country of origin terhadap niat pemebelian

smartphone asal China.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat memberikan

manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam memperkaya wawasan, teori dan konsep perilaku konsumen terutama

pada faktor yang mempengaruhi niat pembelian suatu produk.

2. Praktis

a. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk lebih

menambah wawasan pada perilaku konsumen khususnya pada faktor –

faktor yang mempengaruhi niat pembelian produk.

b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan

informasi lebih pada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen

dalam membentuk niat pembelian produk.


