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BAB I 

LATAR BELAKANG 

A. Latar Belakang 

Keputusan pembelian dapat dikatakan sebagai salah satu komponen 

utama dari prilaku konsumen. Keputusan pembelian adalah keputusan 

membeli produk dan jasa suatu merek yang paling disukainya (Kotler dan 

Amstrong,2008:181). Selanjutnya pendapat lain mengatakan bahwa keputusan 

pembelian merupakan seleksi antara beberapa pilihan merek yang dilakukan 

konsumen dalam pembelian (Schiffman dan Kanuk,2008:485). Terkadang 

dalam melakukan pengambilan keputusan sering kali tanpa memikirkan proses 

apa saja yang terlibat di dalam pengambilan keputusan pembelian. Beberapa 

tahapan dalam pengambilan keputusan yaitu, pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan prilaku pasca 

pembelian. Selanjutnya dalam melakukan pengambilan keputusan adalah 

alternatif pilihan  harus tersedia (Schiffman dan Kanuk,2008:485). 

Pemberian merek pada suatu produk merupakan sesuatu yang 

mendasar namu sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Merek tidak 

hanya sekedar nama dan lambang, merek merupakan elemen terpenting dalam 

hubungan perusahaan kepada konsumen (Kotler dan Amstrong,  2008: 281). 

Merek juga menjadi pembeda atau menjadi identitas suatu produk tertentu 

yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya. Merek yang 

dilahirkn produsen merupakan suatu janji produsen yang bersifat spesifik, dan 

benefit yang ditawarkan kepada konsumen  (Buchari, 2014). Merek mampu 
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memberikan  kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen terhadap suatu 

produk. Suatu merek bisa dikatakan kuat apabila mempunyai ekuitas merek 

yang tinggi. Ekuitas merek (brand equity) merupakan pengaruh diferensial 

positif bahwa pelanggan akan merespon produk atau jasa apabila pelanggan 

mengenali nama merek dari suatu produk atau jasa tersebut (Kotler & 

Amstrong, 2008: 282). Pendapat lain mengatakan bahwa ekuitas merek 

merupakan seperangkat aset oleh sebuah perusahaan dan kewajiban dari 

serangkaian merek ( Aaker, 2013: 204). 

Citra merek merupakan persepsi dan keyakinan yang ada pada diri 

konsumen, seperti yang terjadi dalam asosiasi yang ada dalam ingatan 

konsumen (Kotler & Keller 2009:346). Citra merek bisa dianggap sebagai 

sekumpulan pemikiran  yang muncul dalam benak konsumen ketika 

mengingat suatu merek tertentu. Tentunya perusahaan yang memiliki citra 

merek akan menimbulkan respon positif terhadap perilaku konsumen untuk 

membeli produk dari suatu perusahaan dan berniat untuk melakukan 

kunjungan kembali. 

Memiliki elemen-elemen merek yang kuat merupakan salah satu aset 

yang terpenting dalam sebuah perusahaan. Begitu juga dengan merek Xiaomi 

yang merupakan aset berharga dari perusahaan elektronik swasta dari 

tiongkok. Perusahaan Xiaomi adalah perusahaan yang merancang, 

mengembangkan, dan menjual aplikasi seluler serta elektronik seluler. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 dan \memiliki kantor pusat yang 
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berada di Beijing. Telepon cerdas pertamanya dirilis pada bulan agustus 2011. 

Penjualan pertamanya di Indonesia melalui website e-commerce.  

Penjualan  perusahaan Xiaomi setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan yang cukup pesat, hingga pada tahun 2017 menurut laporan 

Liputan6.com,  perusahaan Xiaomi menargetkan penjualan mencapai angka 

US$ 14,47 miliar atau sekitar Rp193 triliun (tekno.liputan6.com/ Global 

Smartphone Vendor Shipments and Marketshare/diakses 13 November 2017).  

Tabel 1.1  

Global Smartphone Vendor Shipments and Marketshare in Q2 2017  

Ranking 
Global Smartphone 

Vendor Shipments 

(Milions of Units) 

Q2 2016 Q2 2017 

1 Samsung  77.8 22.7% 79.5 22.1% 

2 Apple  40.4 11.8% 41.0 11.4% 

3 Huawei  32.0 9.4% 38.4 10.7% 

4 OPPO 18.0 5.3% 29.5 8.2% 

5 Xiaomi  14.7 4.3% 23.2 6.4% 

6 Others  158.8 46.5% 148.8 41.3% 

 Total  341,5 100.0% 306,4 100.0% 

sumber: Metrotvnews.com 

Berdasarkan data lembaga riset pasar yang diperoleh melalui 

International Data Corporation (IDC) perusahaan Xiaomi masuk dalam 5 

besar pabrikan smartphone Di Indonesia pada tahun 2017.  

Tabel 1.2 Top 5 Smartphone Companies, 2017 Unit Market Share 

Rangking  Company  Market share 

1 Samsung  30.0% 
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Rangking  Company  Market share 

2 Oppo  25.5% 

3 Advan 8.3% 

4 Vivo 7.5% 

5 Xiaomi 6.2% 

6 Others  22.5% 

Sumber: International Data Corporation (IDC) 

Perusahaan Xiaomi terbilang perusahaan yang baru lahir, akan tetapi 

perusahaan ini memperoleh hasil penjualan yang cukup besar. Meskipun 

perolehan hasil penjualan yang cukup besar, ternyata tidak menjadikannya 

sebagai pemenang dalam kategori produk smartphone terbaik menurut 

Indonesian Customer Satisfaction Awards In 2017 (ICSA). 

Berdasarkan hubungan antar variabel citra merek (brand image) dan 

ekuitas merek (brand equity) terindikasi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Selanjutnya citra merek secara langsung terindikasi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Rehandy dan Djawoto (2014) memperoleh hasil yang menunjukan bahwa 

ekuitas merek berpengaruh terhadap  keputusan pembelian. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamidah dan Anita 

(2013) tentang Analisis persepsi citra merek, desain, fitur dan pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian produk handphone Samsung berbasis android 

yang memperoleh hasil bahwa Citra merek, desain, dan fitur berpengaruh 

positif dan segnifikan terhadap keputusan pembelian. Fenomena yang telah 

dikemukakan mendorong peneliti untuk meneliti dengan judul, 

”PENGARUH CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN 
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PEMBELIAN PADA SMARTPHONE XIAOMI MELALUI EKUITAS 

MEREK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 

B.  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap ekuitas merek smartphone 

Xiaomi ? 

2. Apakah ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi ? 

3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi ? 

4. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi melalui ekuitas merek sebagai variabel intervening ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap ekuitas merek 

smartphone Xiaomi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh citra merek berpengaruh terhadap

keputusan pembelian smartphone Xiaomi melalui ekuitas merek sebagai

variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau 

manfaat sebafai berikut : 

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang

akademis khususnya dalam bidang manajemen pemasaran sebagai bahan

pembelajaran bagi peneliti dan pihak lainnya yang akan meneliti tentang

pengaruh citra merek dan kesadaran merek terhadap pembentukan ekuitas

merek dan keputusan pembelian smartphone Xiaomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku bisnis khususnya yang bergerak dalam bidang pemasaran

produk diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu

dalam mengembangkan bisnisnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi bagi

peneliti berikutnya yang meneliti tentang faktor-faktor konsumen

dalam melakukan keputusan pembelian.


