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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Populasi penduduk yang semakin bertambah besar setiap harinya 

menyebabkan semakin tingginya permintaan akan berbagai macam produk untuk 

memenuhi kebutuhan. Untuk itu muncul berbagai macam perusahaan di berbagai 

bidang untuk memperoleh laba dari hasil memenuhi kebutuhan. Perusahaan di 

era-perkembangan teknologi semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan, dengan 

menproduksi berbagai macam produk yang mempermudah kebutuhan manusia, 

salah satunya adalah kebutuhan untuk berkomunikasi. Perusahaan dengan 

kemajuan teknologi berusaha menciptakan, alat komunikasi yang dapat memenuhi 

kebutuhan manusia untuk berkomunikasi  dengan lebih mudah dan praktis. 

Perusahaan teknologi dengan terus berinovasi menciptakan alat 

komunikasi yang semakin mudah untuk digunakan serta semakin praktis. Pada 

saat ini alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari telah berubah menjadi 

smartphone. smartphone menjadi alat komunikasi yang mudah dan praktis serta 

tidak hanya  menunjang kebutuhan untuk berkomunikasi namun juga dapat 

melakukan berbagai macam hal yang menunjang kebutuhan kita sehari-hari dalam 

melakukan banyak aktivitas. Perusahaan teknologi mulai bersaing untuk 

menciptakan dan memproduksi smartphone dengan berbagai keunggulan untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan segala kemudahan yang 

ditawarkan smartphone, menjadikan smartphone produk yang sangat melekat 

dengan konsumen dalam berkativitas dan berproduktivitas sehari-hari. Perusahan 

terus berusaha untuk memperbesar pangsa pasar mereka untuk mendapatkan 

profit yang lebih besar dengan menentukan pangsa pasar potensial yang akan 

dimasuki. dan Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar produk smartphone 

yang sangat potensial.   
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Seperti data yang diterbitkan IDC (international Data Corporation) 

Indonesia,  bahwa total penjualan smartphone pada Quartal ke-4 tahun 2017 

mencapai 30,4 juta unit smartphone. Sedangkan penjualan smartphone secara 

global pada tahun 2017 mencapai 1,46 miliar unit. Menunjukan bahwa Indonesia 

merupakan pangsa pasar yang potensial untuk memasarkan produk teknologi 

seperti smartphone.(Febrian & Celia, 2018) 

Tabel 1.1. penjualan smartphone global kuartal ke-IV tahun 2017 

Perusahaan kuartal ke-IV tahun 2017 

(Juta Unit) 

Pangsa Pasar  

Kuartal ke-IV tahun 

2017 (%) 

Samsung 74,026.6 18.2% 

Apple 73,175.2 17.9% 

Huawei 43,887.0 10.8% 

Xiaomi 28,187.8 6.9% 

OPPO 25,660.1 6.3% 

Others 162,908.8 39.9% 

Total 407,845.4 100.0% 

Sumber:(Meulen & McCall, 2018) 

Berdasarkan table 1.1 bahwa pada kuartal ke-4 tahun 2017 produsen 

smartphone Samsung menjadi market leader dengan penjualan secara global 

mencapai 74,026 juta unit, sedangkan  di peringkat kedua Apple 73,175 juta unit 

dan diurutan ketiga Huawei dengan 43,887 juta unit. Xiaomi menempati urutan 

keempat sebagai produsen smartphone yang berasal dari negara China  

menujukan potensi yang sangat besar dengan menempati posisi keempat pada 

penjualan secara global. 

  Di Indonesia sendiri telah banyak produsen smarthphone yang 

memasarkan produknya. Seperti Samsung, Apple, Huawei, OPPO, Xiaomi, dan 

berbagai macam brand lainnya. Dan hal ini memicu persaingan antara merek yang 

memasarkan produknya untuk terus bersaing mendapatkan pangsa pasar terbesar 
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untuk semakin meningkatkan penjualan. Produsen smartphone Xiaomi memiliki 

prestasi yang lebih baik di pasar smartphone Indonesia dibandingkan dengan 

pasar global. Dengan menempati urutan kedua pada pangsa pasar smartphone di 

Indonesia. Konsumen smartphone di Indonesia memiliki minat beli  yang cukup 

tinggi pada smartphone Xiaomi. Bahwa peningkatan pangsa pasar smartphone 

Xiaomi di Indonesia, meningkat sangat drastis dalam kurun waktu yang singkat. 

Tabel 1.2. pangsa pasar smartphone kuartal ke-II tahun 2018 di Indonesia 

 

Sumber Data: IDC (Febrian & Celia, 2018) 

Menurut data IDC pada kuartal kedua tahun 2018 dengan total penjualan 

sudah mencapai 9,4 juta unit dari seluruh vendor smartphone yang ada di 

Indonesia. Pada table 1.2 kita pada melihat peningkatan yang sangat signifikan 

dari pangsa pasar smartphone Xiaomi pada perbandiangan kuartal kedua ditahun 

2017 dan 2018. Dalam kurun waktu satu tahun konsumen smartphone Xiaomi di 

Indonesia meningkat secara drastis. Dari 3% menjadi 25% pada kuartal kedua 

tahun 2018. 

Dikutip dari Kompas.com yag ditulis (G. Y. Pratomo, 2014). Awal mula 

Xiaomi masuk ke pasar Indonesia pada tanggal 4 september 2014. Pertama kali 

Xiaomi masuk dengan menjual smartphone ke Indonesia produknya pertama kali 

secara online. Dengan meluncurkan produk pertama mereka yaitu Xiaomi Redmi 
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1S yang dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Dengan harga yang terjangkau bagi 

sebuah smartphone pada waktu itu serta menawarkan kualitas yang baik. 

Membuat konsumen smartphone di Indonesia tertarik untuk membeli smartphone 

Xiaomi.  

Chief finance officer Xiaomi global, Chew Shouzi memberikan 

pernyataan,  yang menjadi kekuatan smartphone Xiaomi pada Kompas.com 

ditulis (Y. Pratomo, 2018). Bahwa Smartphone Xiaomi memberikan produk yang 

bagus dengan kualitas oke dan harga yang terjangkau. Serta memberikan fitur 

user experience , yaitu fitur tambahan yang memberikan pengguna untuk lebih 

mudah dan nyaman dalam penggunaan.  

 Xiaomi memberikan produk yang berkualitas dengan fitur dan 

kemampuan yang ada pada smartphone serta memberikan user experience kepada 

konsumen dengan operating sistem berbasis android yang lebih familiar dan 

mudah dalam pengoperasiannya. Kepuasan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya mempengaruhi keputusan pembelian. Xiaomi menawarkan 

smartphone dengan harga yang terjangkau serta berkualitas. Menurut (Kotler & 

Keller, 2009b) bahwa kualitas adalah totalitas fitur produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat. Bahwa produk yang berkualitas adalah produk yang mampu memberikan 

kepuasaan kepada konsumen dengan fitur serta kemampuan yang terdapat pada 

produk tersebut. 

Smartphone Xiaomi memiliki kesan kualitas merek yang terjangkau dan  

memberikan performa kualitas yang baik, dari pengamatan yang dilakukan 

peneliti bahwa hasil pra-survey yang dilakukan memberikan hasil bahwa harga 

dan kualitas produk smartphone Xiaomi menjadi alasan konsumen untuk 

memutuskan membeli smartphone Xiaomi. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengetahui apakah peningkat keputusan pembelian akan smartphone Xiaomi di 

Indonesia dipengaruhi oleh faktor harga dan kualitas produk. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini akan mencari 

tahu apakah benar adanya pengaruh harga dan kualitas produk pada keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi di Indonesia maka judul dari penelitian ini adalah, 

“PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE XIAOMI”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah “Apakah Harga dan Kualitasproduk 

mempengaruhi keputusan pembelian smartphone xiaomi” 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga dan 

kualitas produk pengaruhi keputusan pembelian smartphone Xiaomi. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan 

dapat membantu perusahaan untuk mengetahui apakah harga dan kualitas 

produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

smartphone Xiaomi. 

2. Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat menjadi contoh ataupun 

refrensi yang akan membantu dalam melakukan penelitian serupa di masa 

yang akan datang 

 

 

 

 

 


