
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan produk telekomunikasi yang terjadi dalam sektor teknologi 

membuat beberapa perusahaan menerapkan strategi yang dapat mendorong 

penjualan dan melakukan berbagai cara agar  merek dapat menjadi penguasa di 

dalam marketplace yang ada. Perusahaan teknologi telekomunikasi berlomba-

lomba untuk menjadikan produknya sebagai produk yang memiliki merek yang 

kuat. Merek yang kuat memiliki sebuah dampak yang baik untuk perusahaan dan 

dapat memiliki nilai produk yang baik juga di dalam masyarakat. Merek dapat 

dijadikan indikator utama dalam menilai sebuah produk yang telah tersebar di 

masyarakat 

 Menurut AMA (American Marketing Association)  dalam bukunya Kevin 

Lane Keller (Kellerr, 2009) Brand adalah   “Nama, istilah, tanda, simbol, desain 

atau kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

dan jasa dari satu penjual diantara kelompok penjual untuk membedakan dari 

pesaing ”  . Sebuah brand sangat penting bagi setiap perusahaan yang memiliki 

usaha di setiap produknya. Pengenalan berbagai macam brand di dalam konsumen 

sangat di lakukan oleh pikhak perusahaan agar dapat dikenal secara baik dan 

value  dari produk dapat di informasikan secara tepat. Konsumen sering 

menganalisis dan membandingkan sebuah brand terhadap brand lain yang sesuai 

dengan kompetitornya. Pengenalan brand sangat di butuhkan untuk dapat 

diketahui oleh calon konsumen yang di targetkan. 

 Sebuah Brand yang belum terkenal atau belum diketahui oleh calon 

konsumen yang cukup luas biasanya menjadi topik pembicaraan konsumen yang 

ingin mengetahui tentang value dari brand tersebut. Calon konsumen yang 

mengenal brand tersebut dapat mengetahui dari merek, harga, spesifikasi, dan dari 
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sudut pandang manapun. Setiap calon konsumen yang yang membicarakan brand 

tersebut pasti akan berinteraksi dengan sesama calon konsumen yang lain dan 

membentuk sebuah sebuah informasi tentang brand tersebut. Seperti perusahaan 

yang produknya yang berbasis telekomunikasi dari negara Tiongkok yang 

bernama Xiaomi Inc. Perusahaan Xiaomi didirikan pada tanggal 6 juni 2010 oleh 

6 mitra yang berada di negara Tiongkok.Xiaomi yang memiliki arti yaitu 

Teknologi Beras kecil, sekarang ini perusahaan telah memiliki nilai sebesar 10 

milliar USD dan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar 3 di Tiongkok. 

Slogan Xiaomi adalah "Just for fans" atau yang berarti : “Hanya untuk 

penggemar” , karena produk Xiaomi ingin setiap langkah dari jalan dipimpin oleh 

penggemar yang disebut "Mi Fans". Di antara staf Xiaomi yang berada di dunia,  

awalnya merupakan penggemar produk Xiaomi yang ingin memiliki produk 

Xiaomi sebelum mereka memutuskan untuk bergabung dengan Xiaomi. Xiaomi 

tidak hanya memiliki sebuah teknologi yang canggih, akan tetpi para karyawanya 

memiliki semnagt juang yang tinggi sehingga dapat berhasil didalam produknya. 

 Saat Ini perusahaan Xiaomi tidak hanya bergerak didalam produk 

smartphone, akan tetapi perusahaan memiliki lini produk yang lain yang 

menunjang produk utamanya seperti : Powerbank , Televisi , Jam tangan pintar, 

Pembersih udara, kamera, dan aplikasi- aplikasi yang menjadi pendukung produk 

Smartphone Xiaomi. Pemasaran perusahaan Xiaomi telah sangat luas meliputi 

Asia dan Eropa dengan sistem pemasaran yang baik dan terintegrasi produk 

Xiaomi dapat diterima oleh konsumen di wilayah Asia dan Eropa.  

 Pada Tahun 2013 TechinAsia merilis bahwa produk Xiaomi telah menjadi 

produk pilihan di negaranya sendiri dengan presentase sebesar 13,7 % yang 

menduduki peringkat  4 dari beberapa pesaing seperti Huawei yang menduduki 

peringkat pertama dengan presentase 23,8 % diikuti oleh Levovo yang berada di 

peringkat kedua dengan market share sebesar 21,8 % dan di urutan ketiga ada 

Coolpad yang menduduki pasar sebesar 16,8 %  . Data diatas menunjukan bahwa 

produk smartphone Xiaomi telah memiliki market share yang tidak sedikit 

sehingga konsumen produk Xiaomi semakin banyak dan berkembang. Produk 



3 
 

Xiaomi yang bermula hanya memiliki beberapa karyawan telah mendobrak 

dengan strategi pemasaran yang sangat luar biasa. Dengan menyebarluaskan 

produknya ke dalam wilayah Asia maka pengaruh brand Image, Brand Awareness 

tidak hanya terjadi didalam negeri Tiongkok saja tetapi akan menyebar luas di 

wilayah Asia. Salah satu negara yang menjadi tujuan Xiaomi adalah Negara 

Indonesia.  Negara Indonesia yang menjadi wilayah cakupan pemasaran Xiaomi 

terbilang cukup sukses karena dapat mendongkrak penjualanya didalam negera 

Indonesia dengan mengalahkan beberapa produk yang bersaing di Indonesia. 

Produk Xiaomi yang semakin terkenal di Indonesia memasuki dunia periklanan 

juga. Mulai dari iklan yang berbentuk verbal maupun yang non verbal. Iklan yang 

sangat digencar adalah melalui dunia maya yaitu seperti  didalam aplikasi 

Facebook, Instagram,dan yang paling gencar adalah iklan didalam Youtube. 

Xiaomi Indonesia tidak pernah mengiklankan produknya didalam sebuah iklan 

televisi karena bentuk pendekatan Xiaomi kepada masyarakat sangat berbeda. 

Produk Xiaomi lebih pada menekan harga produknya sehingga produk 

smartphone Xiaomi  dapat dibeli oleh konsumen dalam harga yang sangat murah 

atau dapat dibeli oleh orang yang memiliki tingkat daya beli yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Tabel 1.1 

Top Five Smartphone Vendor in PRC , Shipments, Market Share, and Year 

Over – Year Growth , 2016 Q4 Preliminary Data ( Units in Million ) 

Sumber: IDC 2016 

Dalam tabel diatas dapat kita lihat bahwa Xiaomi menduduki peringkat ke 

5 dengan market share di tahun 2016 kuartal ke 4  sebesar 7,4 % dengan penjualan 

10,1 juta handphone. Penjualan yang besar membutuhkan branding yang sangat 

baik dari produk Xiaomi. Produk Xiaomi yang telah terkenal didalam pasar asia 

sangat berdampak pada market share produk xiaomi di wilayah Asia. Kualitas dan 

harga yang murah menjadikan Xiaomi unggul didalam beberapa produk lainnya. 

Dengan bekerjasama dengan pikhak swasta di negeri Tiongkok Xiaomi dapat 

mengembangkan model produknya serta dapat mencari sumber bahan produksi 

yang sangat baik dan murah. Brand Xiaomi juga di dukung oleh harga jual yang 

sangat murah dibandingkan pesaingnya yang sejenis seperti Meizu, Lenovo, 

Oppo, Huawei , ZTE, dan produk lainya yang berasal dari Tiongkok. 

Produk Smartphone di Indonesia mengalami kenaikan penjualan dan 

penurunan yang berbeda di setiap kuartal yang ada. Terdapat 5  perusahaan 

Produk smartphone yang menguasai pasar Indonesia. Menurut IDC 2017 yang 

merilis data market share produk smartphone di Indonesia urutan awal atau posisi 

Vendor 2016 Q4 

Shipment 

Volume 

2016 Q4 

Market 

Share(%) 

2015 Q4 

Shipment 

Volumes 

2015 Q4 

Market 

Share(%) 

Year- 

over- 

Year 

Growth 

1. Oppo 24.5 18.1  % 11.7 10.2 % 109.2 

2. Huawei 22.9 16.9  % 17.9 15.7 % 27.7 

3. Vivo 21.7 16.0  % 11.0 9.7   % 96.4 

4. Apple 14.9 11.0  % 17.1 15.0 % -12.8 

5. Xiaomi 10.1 7.4    % 16.9 14.8 % -40.5 

Others 41.6 30.7  % 39.7 34.7 % 5.0 

Total 135.7 100   % 114.3 100  % 18.7 
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utama market share smartphone jatuh pada smartphone Samsung dengan market 

share sebesar  30% . Posisi kedua di duduki oleh Oppo dengan market share 

sebesar 25,5 %  dan diikuti oleh smartphone Advan ( 8,3 % ) dan Vivo ( 7,5 ) 

yang menduduki posisi 3 dan 4. Posisi ke lima ada produk Xiaomi yang memiliki 

market share smartphone sebesar 5,2 % yang mengalahkan produk lainya seperti 

Lenovo, Asus, Meizu, Polytron, dsb. Dari data diatas dapat disimpulan bahwa 

produk Smartphone Xiaomi memiliki market share di Indonesia yang cukup besar 

dibandingkan dengan produk pesaing lainya yang masih memiliki besaran market 

share di bawah produk Xiaomi.   

Perusahaan Xiaomi sangat berkembang di dalam penjualan dan distribusi 

produk yang tidak hanya di Benua Asia akan tetapi masuk kepada Benua 

Eropa.Pmaka dari itu pemilihan variabel pertama adalah promosi, promosi 

Xiaomi yang terbilang unik dan memiliki strategi promosi yang jarang digunakan 

oleh Perusahaan pada umumnya yaitu bahwa Xiaomi tidak pernah mengiklankan 

produknya kedalam media televisi, dan Xiaomi hanya di promosikan oleh 

distributor kedalam brosur ataupun promosi lewat sebuah acara di publik. Promosi 

Xiaomi yang sangat simple dan menekan biaya produknya dengan semaksimal 

mungkin menggunakan dana promosi, sehingga produk Xiaomi murah di pasar 

dan kemampuan membeli konsumen terhadap Xiaomi semakin besar.  

Pemilihan variabel kedua adalah Brand Awareness yang merupakan 

sebuah pemilihan variabel yang di pilih  oleh peneliti karena pangsa pasar Xiaomi 

yang khususnya berada di Indonesia mengalami kenaikan dan berada di atas 

beberapa merek produk yang beredar, sehingga peneliti ingin meneliti seberapa 

besar Brand Awareness yang dimiliki oleh Xiaomi di pasar Semarang dan pada 

tingkat berapa Brand Awareness berpengaruh terhadap Brand Equity.  

Pemilihan variabel ketiga yaitu brand Image yang menjadi sebuah gambar 

merek yang terbentuk setelah Xiaomi memiliki Brand Awareness di konsumen 

dan Strategi promosi . Brand Image juga merupakan gambaran atau reaksi setelah 

konsumen memakai produk Xiaomi atau mengetahui kemampuan dari produk 
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Xiaomi tersebut. Peneliti ingin mengetahui sampai pada tingkat manakah 

konsumen merasa produk Xiaomi memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

produk lainnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis pengaruh Promosi, Brand Awareness dan 

Brand Image Terhadap Brand Equity Smartphone Merek Xiaomi di 

Semarang 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas pertanyaan penelitian yang perlu 

dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap brand equity 

pada produk smartphone xiaomi  ? 

 

2. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan brand awareness terhadap 

brand equity pada produk smartphone xiaomi  ? 

 

3. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan brand image terhadap brand 

equity pada produk smartphone xiaomi  ? 

 

4. Apakah ada pengaruh positif dan signifikan promosi, brand awareness dan 

brand image terhadap brand equity produk smartphone xiaomi ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan memiliki hasil yang 

sempurna serta memiliki kedalaman penelitian, maka penulis memandang 

permasalahan penelitian yang diangkat perlu dilakukan pembatasan variabelnya. 

Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitianya yang hanua berkaitan dengan 

“Analisis Pengaruh Promosi, Brand Awareness dan Brand Image Terhadap Brand 

Equity Smartphone Merek Xiaomi di Semarang”. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan promosi terhadap brand equity 

pada produk smartphone xiaomi  

 

2. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan brand awareness terhadap 

brand equity pada produk smartphone xiaomi  

 

3. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan brand image terhadap brand 

equity pada produk smartphone xiaomi 

 

4. Mengetahui Pengaruh positif dan signifikan promosi, brand awareness dan 

brand image terhadap brand equity produk smartphone xiaomi  

 

1.5Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pikhak, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan smartphone 

xiaomi, maupun para seller yang berada di kota semarang untuk 

mengetahui berapa besar positif dan signfikan promosi, brand 

awareness dan brand image pada produk xiaomi di wilayah kota 

semarang. 

2. Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu manajemen, 

khususnya tentang promosi, brand awareness brand image dan brand 

equity pada produk smartphone xiaomi. 

 

 


