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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi 

perusahaan yang beroperasi, dimana dengan adanya era globalisasi akan dapat 

memperluas pasar produk dan keadaan tersebut akan memunculkan persaingan 

yang semakin ketat. Oleh karena itu, pemasar harus pandai menghadapi persaingan, 

pengembangan usaha dan untuk mendapatkan laba sehingga perusahaan dapat 

mengembangkan produknya, menetapkan harga, mengadakan promosi dan 

mendistribusikan dengan efektif. 

Dengan adanya globalisasi pasti akan diiringi dengan perkembangan 

teknologi. Perkembangan teknologi pada dekade terakhir ini memberikan pengaruh 

yang besar bagi dunia industri komunikasi. Untuk melakukan suatu kontak tidak 

perlu dilakukan dengan harus bertatap muka langsung, melainkan kita bisa 

menggunakan beberapa macam media. Sedangkan macam-macam media sendiri 

adalah seperti koran, majalah, televisi, internet, maupun telepon untuk memberi 

informasi yang berguna bagi masyarakat. Seperti misalnya telepon, saat ini 

perkembangan teknologi semakin pesat, perkembangan telepon sebagai alat 

komunikasi pun semakin canggih, misalnya dalam bentuk ponsel seluler yang 

memberikan beberapa kemudahan bagi penggunanya. 

Indonesia juga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal 

perkembangan tekhnologi, hal ini ditunjukkan dari jumlah pengguna smartphone 
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yang terus meningkat pada setiap tahunya. Pilihan konsumen pada smartphone 

semakin beragam. Saat ini smartphone tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, 

tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar semua individu. Hal tersebut dapat dilihat 

pada gambar 1.1 dibawah ini. 

 

Gambar 1.1. Jumlah Pengguna Smartphone di Indonesia 

Sumber: id.techinasia.com (data diolah peneliti) diakses 20 Oktober 2017 jam 

09.05 WIB 

 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengguna smartphone dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2016 pengguna 

smartphone di Indonesia mencapai 69.4 juta dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya 52.2 juta dan hal tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan 

pada tahun-tahun yang akan datang. Menurut data Emarketer dalam laporanya, 

seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat modern, Indonesia kini telah 
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menduduki peringkat kelima sebagai pengguna smartphone terbanyak di dunia 

(id.techinasia.com). 

Fungsi smartphone untuk browsing, chating, game, memutar video dan juga 

untuk bekerja serta belajar adalah aktifitas yang selalu dilakukan oleh setiap 

individu. Internet juga sudah menjadi kebutuhan yang utama, karena dengan adanya 

internet, manusia memiliki banyak informasi. Internet juga bermanfaat untuk 

bisnis, politik, ekonomi, dan bersosialisasi. Melalui internet banyak sarana yang 

menyediakan berbagai informasi, misalnya e-mail, e-learning, e-business, e-book, 

e-library, dll. 

Munculnya perilaku masyarakat tersebut membuat permintaan akan 

smartphone pun meningkat pesat. Meningkatnya permintaan dan kebutuhan 

masyarakat terhadap smartphone menarik minat perusahaan-perusahaan di 

Indonesia maupun perusahaan-perusahaan asing untuk berlomba memenuhi 

permintaan konsumen, karena tentunya banyak perusahaan yang tidak ingin 

melewatkan kesempatan emas untuk mengambil keuntungan yang bisa dibilang 

tidak sedikit (koran-jakarta.com). Oleh karena itu, setiap perusahaan akan bersaing 

secara kompetitif dalam hal menciptakan dan menawarkan berbagai jenis produk 

baru dengan inovasi yang berbeda (Kotler dan Keller, 2009). Produsen smartphone 

ini tentunya memiliki keunggulan masing-masing dan semuanya bersaing dalam 

merebutkan pasar konsumen melalui berbagai macam terobosan dan inovasi. 

Inovasi ini terlihat pula pada proses pemasaran, yaitu dalam hal pengembangan 

produk (Kotler, 2005).  
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Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target pasar terbesar 

untuk penjualan smartphone, karena tingkat permintaan terhadap smartphone 

sangatlah tinggi. Merek-merek smartphone yang beredar di pasaran sekarang ini 

sangatlah beragam, mulai dari produk , Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Asus, 

Lenovo, Sony, Oppo, Vivo, Advan, LG, dll. Banyaknya merek yang beredar di 

pasar juga menunjukan bahwa persaingan dalam perusahaan smartphone ini sangat 

ketat. Persaingan yang ketat ini mempunyai dampak positif yaitu masing-masing 

perusahaan berusaha untuk menciptakan produknya sebaik mungkin agar dapat 

memenangkan persaingan dan dipilih oleh konsumen. Konsumen diuntungkan 

dengan adanya persaingan ini. Karena konsumen leluasa untuk memilih produk 

yang dinilai terbaik.  

Salah satu smartphone yang memenangkan hati konsumen adalah Xiaomi. 

Xiaomi adalah sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tahun 2010, sudah 

mulai dikenal masyarakat Tiongkok sejak tahun 2011, mulai dikenal masyarakat 

Indonesia pada tahun 2013 dan mulai meledak di pasaran pada tahun 2014. 

Perusahaan ini bergerak di bidang tekhnologi dengan produk unggulanya berupa 

smartphone. Ini adalah sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Xiomi karena 

melihat perkembangan zaman yang semakin canggih dan peluang yang ada didalam 

dunia smartphone terutama di wilayah Asia yang memiliki pangsa pasar potensial 

untuk gadget (detik.com, 2016). 

Menurut International Data Corporation (IDC) pada tahun 2015, 

Smartphone Xiaomi menjadi produsen ponsel cerdas terbesar kelima di dunia. 

Untuk urutan pertama masih dipegang oleh Samsung meskipun produksinya 
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menurun, dan kedua ditempati oleh Apple. Xiaomi menjadi vendor ponsel cerdas 

terbaru yang dapat meluncur naik dengan cepat diawal tahunya. Hal ini terbukti 

dengan menaiknya pangsa pasar Xiaomi di dunia yang dapat di gambarkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Pangsa pasar smartphone di dunia tahun 2015 (unit dalam jutaan) 

Vendor 
4Q15 

Shipments 

Volumes 

4Q15 

Market 

Share 

4Q14 

Shipments 

Volumes 

4Q14 

Market 

Share 

Year-

Over-

Year 

Change 

1. Samsung 85.6 21.4% 75.1 19.9% 14% 

2. Apple 74.8 18.7% 74.5 19.7% 0.4% 

3. Huawei  32.4 8.1% 23.6 6.3% 37% 

4. Lenovo  20.2 5.1% 14.1 3.7% 43.6% 

5. Xiaomi  18.2 4.6% 16.5 4.4% 10% 

Other  168.3 42.1% 174.0 46.1% -3.3% 

Total  399.5 100% 377.8 100% 5.7% 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 2016 (data diolah 

peneliti) 

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015, pangsa pasar 

tertinggi dunia smartphone diraih oleh Samsung. Tetapi perlu diketahui bahwa 

pangsa pasar Xiomi di dunia sudah mencapai peringkat 5 besar. Hal ini merupakan 

kesuksesan dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh Xiomi. Namun pada tahun 

berikutnya Xiomi tidak lagi berada pada peringkat 5 besar Dunia dikarenakan 
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smartphone merek Oppo telah menggeser peringkat yang ditempati oleh 

smartphone Xiaomi dan juga Lenovo seperti dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Pangsa pasar smartphone di dunia tahun 2016 (unit dalam jutaan) 

Vendor 
1Q16 

Shipments 

Volumes 

1Q16 

Market 

Share 

1Q15 

Shipments 

Volumes 

1Q15 

Market 

Share 

Year-

Over-

Year 

Change 

1. Samsung 81.9 24.5% 82.4 24.6% -0.6% 

2. Apple 51.2 15.3% 61.2 19.7% -16.3% 

3. Huawei  27.5 8.2% 17.4 6.3% 58.4% 

4. Oppo  18.5 5.5% 7.3 3.7% 153.2% 

5. Vivo  14.3 4.3% 6.4 4.4% 123.8% 

Other  141.5 42.3% 159.0 46.1% -11.4% 

Total  334.9 100% 334.4 100% 0.2% 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, April 27, 2016. (data 

diolah peneliti) 

 Tabel diatas menjelaskan bahwa hanya dengan waktu 4 bulan saja, Oppo 

berhasil menggeser keberadaan Xiaomi. Dengan pangsa pasar 5.5%, ini sudah 

cukup untuk mengalahkan 2 vendor smartphone di papan atas. Oppo juga ternyata 

berada pada urutan kedua vendor top di Indonesia, pernyataan ini di kutip dalam 

KompasTekno berdasarkan jumlah pengapalan perangkat pada kuartal dua tahun 

2016. Dan akhirnya pada kuartal ke-1 di tahun 2017 Oppo dan Vivo tetap 

mempertahankan posisinya seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 1.3 

Pangsa pasar smartphone di dunia tahun 2017 (unit dalam jutaan) 

Vendor 

1Q17 

Shipments 

Volumes 

1Q17 

Market 

Share 

1Q16 

Shipments 

Volumes 

1Q16 

Market 

Share 

Year-

Over-

Year 

Change 

1. Samsung 79.2 22.8% 79.2 23.8% 0.0% 

2. Apple 51.6 14.9% 51.2 15.4% 0.8% 

3. Huawei 34.2 9.8% 28.1 8.4% 21.7% 

4. Oppo 25.6 7.4% 19.7 5.9% 29.8% 

5. Vivo 18.1 5.2% 14.6 4.4% 23.6% 

Other 138.7 39.9% 140.0 42.1% -1.0% 

Total 347.4 100% 332.9 100% 4.3% 

Sumber: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, April 27, 2017. (data 

diolah peneliti) 

 Dalam table 1.3 dapat dilihat bahwa pada kuartal ke-1 tahun 2017 

smartphone Oppo dan Vivo masih mempertahankan peringkatnya di urutan ke-4 

dan ke-5. sedangkan smartphone Xiaomi berada dibawah peringkat lima besar 

penjualan dunia. 

Sampai saat ini banyak produk smartphone Xiaomi yang menggunakan 

garansi distributor. Garansi distributor terkenal dengan klaim garansinya yang agak 

susah dibanding garansi resmi kemudian juga garansi distributor kurang menjamin 

terhadap kualitas produknya karena seringkali ditemukan ROM yang abal-abal. 
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Dampaknya pengguna smartphone Xiaomi yang menggunakan ROM abal-abal 

tidak dapat update sIstem  MIUI yang memberikan fitur-fitur baru. 

Beberapa tahun yang lalu juga, tersiar kabar bahwa mulai ditemukanya 

smartphone Xiaomi palsu (replika), hal ini terungkap dari seorang konsumen yang 

bernama Prasetyo Herfianto berasal dari Surabaya yang membeli salah satu 

smartphone Xiaomi. Dirinya merasa tertipu dan mencurahkan kisahnya di dalam 

blog pribadinya https://prasetyoh.wordpress.com. Seperti yang dikutip dalam 

www.tekno.liputan6.com yang ditulis oleh Jeko Iqbal Reza pada tanggal 9 

September 2015, menyebutkan bahwa Pras membeli smartphone Xiaomi bekas 

untuk kakaknya, dengan harga yang lebih murah dan bergaransi distributor. Selang 

sehari digunakan smartphone tersebut mengalami keanehan. Dia merasa speaker 

yang terdapat di smartphone Xiaomi mengeluarkan kualitas suara yang buruk, 

selain itu smartphone Xiaomi replika tersebut memiliki tampilan yang sering 

bermasalah (error). Lebih parahnya lagi rincian spesifikasi yang diperlihatkan tidak 

sesuai dengan spesifikasi resminya. 

Dari kasus tersebut, jelas konsumen paling dirugikan dan juga pihak Xiaomi 

sendiri. Konsumen akan merasa sangat kecewa, karena tidak bisa update sistem 

MIUI, sedangkan dari pihak Xiaomi, hal ini akan mempengaruhi Brand Image 

konsumen terhadap Xiaomi, karena merek tersebut reputasinya menjadi rusak. 

Brand Image pada smartphone Xiaomi yang kuat saat ini sangat penting untuk tetap 

bisa eksis di masyarakat, namun adanya masalah yang dihadapi oleh produsen 

smartphone Xiaomi dalam hal Brand Image ini menjadi sangat penting karena 

konsumen kini tidak puas hanya dengan tercukupi kebutuhannya. Kini kesan positif 
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yang ada dibenak konsumen sedikit berkurang karena masalah-masalah yang 

muncul. 

Saat ini Indonesia menjadi pangsa pasar yang besar bagi smarphone. 

Fenomena ini dimanfaatkan oleh perusahaan smartphone yang tidak terlalu terkenal 

sebelumnya atau baru muncul untuk menciptakan sebuah smartphone dengan 

spesifikasi tinggi namun harga tetap terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Salah 

satu perusahaan yang memanfaatkan situasi ini adalah Xiaomi. Dalam tahun 2016, 

Xiaomi menargetkan 3 negara yang fokus dalam penjualanya. Yaitu salah satunya 

adalah Negara Indonesia. Hal ini di ungkapkan oleh Hugo Barra, Vice President 

Global Xiaomi (www.tekno.liputan6.com).  

Xiaomi yang sebelumnya pernah memasuki 5 besar dunia kini akan 

mencoba menjual produknya dengan menargetkan target sasaran konsumen pada 

negara berkembang seperti Indonesia. Dengan berbagai macam dan variasi produk 

smartphone yang ada di Indonesia ini membuat tantangan tersendiri bagi Xiaomi 

untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan meningkatkan keputusan 

pembelian kepada konsumen. Pada dasarnya semakin banyaknya pilihan produk 

yang dijual di pasar, maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat 

memilih produk yang sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Sehingga 

konsekuensi dari kondisi tersebut adalah konsumen menjadi lebih cermat dan pintar 

dalam menghadapi setiap produk yang diluncurkan. 

Produk merupakan elemen bauran pemasaran yang paling utama. Sebuah 

produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan dituntut agar mampu menghadapi 
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persaingan. Menurut Suryani (2008) agar suatu perusahaan sukses dalam 

persaingan, yang dapat dilakukan adalah berusaha mencapai tujuan dengan 

mempertahankan dan meningkatkan pelanggan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk terus maju dan produknya diminati banyak 

konsumen adalah dengan melakukan sebuah inovasi juga memerhatikan kualitas 

dan diferensiasi produk. 

Brand Image tetap memegang peranan penting terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Menurut Kotler dalam Hutami (2016) menyebutkan bahwa 

para pembeli mempunyai tanggapan berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. 

Citra dipengaruhi oleh beberapa faktor yang di luar kontrol perusahaan. Citra yang 

efektif akan berpengaruh terhadap tiga hal yaitu memantapkan karakter produk dan 

usulan nilai, lalu menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga 

tidak dikacaukan dengan karakter pesaing, kemudian memberikan kekuatan 

emosional yang lebih dari sekedar citra mental. Agar dapat berfungsi, citra harus 

disampaikan melalui setiap sarana komunikasi yang tersedia dan kontak merek. 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Xiaomi adalah 

pemasaran melalui Word of Mouth (WOM). Xiaomi memanfaatkan media online 

dan media sosial untuk menjalankan semua kampanye produknya. Xiaomi tidak 

mengandeng artis-artis ternama Ibu Kota untuk membantu dalam proses 

promosinya. Dengan begitu, Xiaomi hampir sama sekali tak memerlukan budget 

ekstra. Selain mengandalkan kampanye via media sosial. Xiaomi melakukan 

kampanye pemasaran secara Word of Mouth alias dari mulut ke mulut untuk 
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menciptakan hype dan membuat para calon pelanggan mengetahui produk- produk 

buatan Xiaomi (www.telsetnews.com) 

Word of Mouth (WOM) merupakan sebuah komunikasi pemasaran, WOM 

memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan iklan dan bentuk promosi 

lain. Menurut Onbee Marketing Research (anak perusahaan Octovate Consuling 

Group) yang bekerjasama dengan majalah SWA, melakukan penelitian kepada 

2000 konsumen di lima kota besar di Indonesia, dan menyimpulkan bahwa 89% 

konsumen di Indonesia lebih mempercayai rekomendasi dari teman dan keluarga 

pada saat ingin membeli suatu produk (www.m.tribunnews.com). 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atau  dikenal 

dengan nama UIN SGD (dulu bernama IAIN Sunan Gunung Djati), adalah 

perguruaan tinggi berbasis islam yang berkedudukan di Kecamatan Cibiru, Kota 

Bandung, Jawa Barat Nama Sunan Gunung Djati diambil dari nama salah seorang 

Walisongo, tokoh penyebar agama islam di Jawa.  

Pada saat ini peneliti melihat banyak sekali mahasiswa UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung yang menggunakan smartphone Xiaomi. Terbukti dengan sering 

ditemukanya mahasiswa yang menggunakan smartphone Xiaomi oleh peneliti baik 

di kelas, taman, masjid, maupun tempat-tempat lainya didalam area kampus 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kampus UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung terhadap mahasiswa angkatan 2014-2017. 

Pra survei dilakukan pada 30 konsumen smartphone Xiaomi di kalangan 

mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara acak yang dilakukan pada 
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tanggal 15-22 November 2017 dengan menanyakan langsung kepada responden 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai pertimbangan dalam 

mengambil keputusan pembelian smartphone Xiaomi meliputi: Kualitas Produk, 

Brand Image, dan Word of Mouth (WOM). Berikut pertanyaan yang ditanyakan 

peneliti kepada responden dalam pra survei tersebut: “variabel manakah yang 

paling dipertimbangkan dan menjadi alasan utama saudara/i dalam keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi?”. Hasil dari pra survei tersebut bisa dilihat dalam 

gambar 1.2. 

 

Diagram hasil pra survei sebagai penilaian dari pernyataan terbuka yang 

dibagikan kepada 30 responden pengguna smartphone Xiaomi di UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung. Yang menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi adalah kualitas produk. Dari hasil pra survei diatas 

53%

20%

27%

Kualitas Produk

Brand Image

Word of Mouth

Gambar 1.2 Pertimbangan Mengenai Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi 

(data diolah peneliti, 2018) 
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menunjukkan bahwa sebanyak 53% konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian smartphone, mempertimbangkan kualitas suatu produk. Smartphone 

Xiaomi memang digadang-gadang mirip dengan Iphone, bahkan merek ponsel yang 

satu ini sering disebut sebagai Iphone dari negeri tirai bambu, karena memang dari 

sisi software maupun hardware smartphone Xiaomi penuh dengan inovasi sama 

halnya dengan Iphone dari Apple, Sehingga tidak heran banyak yang menjuluki 

Xiaomi sebagai Iphone dari negeri tirai bambu. 

Dari sisi hardware atau perangkat keras desainya sangat futuristik penuh 

inovasi dan berbeda dengan ponsel kebanyakan. Dari sistem operasinya sendiri, 

smartphone Xiaomi menggunakan sistem operasi android yang sudah dimodifikasi 

dengan penambahan fitur yang cukup lengkap sehingga dari sisi tampilan software 

sistem operasinya sedikit berbeda dengan sistem operasi android yang banyak 

digunakan oleh merek smartphone lainya. 

Hasil pra survei berikutnya menunjukkan bahwa sebanyak 27% konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian untuk membeli smartphone Xiaomi adalah 

dari segi Word of Mouth (WOM). Dengan strategi Word of Mouth (WOM) yang 

dilakukan oleh Xiaomi, konsumen akhirnya mengetahui keunggulan yang 

ditawarkan oleh ponsel cerdas itu. Stigma bahwa produk asal China yang dikenal 

masyarakat Indonesia sebagai produk yang asal-asalan dan gampang rusak pun 

akhirnya dipatahkan oleh sepak terjang Xiaomi yang didukung dengan strategi 

Word of Mouth (WOM) nya. 
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Kemudian dari hasil pra survei berikutnya menunjukkan bahwa sebanyak 

20% konsumen dalam mengambil keputusan pembelian untuk membeli 

smartphone Xiaomi dilihat dari segi Brand Imagenya. Xiaomi memiliki strategi 

untuk membangun mereknya dengan cara membentuk sebuah komunitas di 

facebook yang diberi nama MI (Mobile Internet/Mission Imposible) Indonesia. Ini 

merupakan salah satu hal yang membuat konsumen tertarik untuk melakukan 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi (www.cnnindonesia.com). 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, selanjutnya peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kualitas Produk, Brand 

Image Dan Word of Mouth (WOM) Terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi (Studi kasus pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung Angkatan 2014-2017)”  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Menurunnya tingkat penjualan smartphone Xiaomi pada kuartal ke-1 2016. 

2. Penjualan smartphone Xiaomi belum menjadi Top 5 besar penjualan 

smartphone dunia sampai kuartal ke-1 tahun 2017. 

3. Kualitas produk smartphone Xiaomi masih diragukan karena terdapat 

produk yang hanya bergaransi distributor. 

4. Beredarnya smartphone Xiaomi replika yang membuat konsumen kecewa 

dan citra dari merek Xiaomi menjadi buruk. 
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5. Smartphone Xiaomi tidak mempromosikan produknya di televisi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi dikalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung ? 

2. Seberapa besar pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung ? 

3. Seberapa besar pengaruh Word of Mouth terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung ? 

4. Seberapa besar pengaruh Kulitas produk, Brand Image, dan Word of Mouth 

secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi di 

kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan maslah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kualitas Produk terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi di kalangan mahasiswa UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung. 
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2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Brand Image terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi di kalangan mahasiswa UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung. 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Word of Mouth terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi di kalangan mahasiswa UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung. 

4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Kualitas Produk, Brand Image, 

dan Word Of  Mouth secara simultan terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pedoman atau pembanding untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

menyusun proposal skripsi dengan baik dan benar. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi tambahan 

dan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan Xiaomi untuk lebih 

memahami sejauh mana peranan Kualitas Produk, Brand Image, serta Word 

of Mouth (WOM) terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Serta 
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dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012)  Kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. 

Menurut Kotler (2007) Brand Image adalah persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam 

memori konsumen. Brand Image umumnya didefinisikan segala hal yang terkait 

dengan merek yang ada dibenak ingatan konsumen. Brand Image 

merepresentasikan keseluruhan persepsi konsumen terhadap merek yang terbentuk 

karena informasi dan pengalaman konsumen terhadap suatu merek. 

Menurut Harrison Walker (2001) Word of Mouth adalah komunikasi 

informal orang ke orang antara komunikator non-komersial dan penerimanya 

berdasarkan merek, produk, organisasi, atau jasa. 

Menurut Kotler dan Keler (2009) Keputusan pembelian adalah keputusan 

konsumen mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan 

pilihan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari Kualitas 

Produk, Brand Image, dan Word of Mouth (WOM) terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dapat 

dilihat pada gambar 1.3 
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Gambar 1.3 

Kerangka Pemikiran 

 

  

G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.4 

Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti Judul 

Penelitian  

Variabel  Hasil  Analisa 

Perbandingan 

1 Prabu 

Susilawati 

(2010) 

Analisis 

pengaruh 

Brand 

Image dan 

kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Brand Image, 

Kualitas 

Produk dan 

Keputusan 

Pembelian 

 

 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 
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Leptop 

merek  

Acer 

dikota 

Semarang 

positif antara 

kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

dan kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Brand 

Image dan  

Kualitas 

Produk. 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang 

akan di teliti. 

2 Adam 

Akbar 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Brand 

Image, 

Harga dan 

Kualitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusa

n 

Pembelian 

Notebook 

Toshiba di 

Universita

s 

Gunadarm

a Depok 

Brand Image, 

Harga, 

Kualitas 

Produk dan 

Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Harga  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Brand 

Image, Harga, 

dan Kualitas 

Produk,. 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang 

akan di teliti. 
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Brand Image, 

Harga, dan 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3 Mangara 

Abdul 

Kadir 

Harahap 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

Brand 

Image dan 

Word of 

Mouth 

(WOM) 

Terhadap 

Keputusa

n 

Pembelian 

Handphon

e 

Blackberr

y (Studi 

Kasus 

Pada 

Mahasisw

a UNY) 

Brand Image, 

Word of 

Mouth 

(WOM), dan 

Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Word of 

Mouth (WOM)  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

dan Word of 

Mouth (WOM) 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Brand 

Image, dan 

Kualitas 

Produk,. 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

merek objek 

yang akan di 

teliti. 

4 Maria 

Dewi 

Ratnasari 

(2014) 

Pengaruh 

Brand 

Image dan 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Blackberr

Brand Image, 

Kualitas 

Produk, dan 

Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 
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y (Studi 

Kasus 

pada 

Mahasisw

a S1 FISIP 

Universita

s 

Diponegor

o 

Semarang) 

positif antara 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

dan kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Brand 

Image dan  

Kualitas 

Produk. 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

Merek objek 

yang akan di 

teliti. 

5 Abraham 

Mahendra 

Bagaskara 

(2014) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Harga dan 

Brand 

Image 

tehadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepeda 

Motor 

Honda 

Vario di 

Semarang 

Kualitas 

Produk, Harga, 

Brand Image, 

dan Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Harga  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Kualitas 

Produk, Harga, 

dan Brand 

Image . 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang 

akan di teliti. 
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Kualitas 

Produk, Harga, 

dan Brand 

Image 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

6 Julham 

Bahar 

Nugroho 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Diferensi

asi 

Produk, 

Word of 

Mouth, 

Dan Citra 

Merek 

Terhadap 

Proses 

Keputusa

n 

Pembelia

n 

Smartpho

ne Merek 

Xiaomi di 

Wilayah 

Tangeran

g Selatan 

Kualitas 

Produk, 

Diferensiasi 

Produk, Word 

of Mouth,  

Citra Merek 

dan 

Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Diferensiasi 

Produk  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Word of 

Mouth  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Citra Merek  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Kualitas 

Produk, Word 

of  Mouth, dan 

Citra Merek,. 

Kemudian 

terdapat 

persamaan 

objek yang 

akan di teliti. 
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5. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk, 

Diferensiasi 

Produk, Word 

of Mouth , dan 

Citra Merek 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

7 Selvany 

Chichilia 

Lotulung, 

Joyce 

Lapian, 

Silcyljeov

a 

Monihara

pon 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Harga, 

dan Wom 

(Word of 

Mouth) 

Terhadap 

Keputusa

n 

Pembelia

n 

Handpho

ne 

Evercoss 

pada 

CV.Trista

r Jaya 

Globalind

o 

Manado. 

Kualitas 

Produk, 

Harga, Wom 

(Word of 

Mouth) 

Terhadap dan 

Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Harga  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Wom (Word 

of Mouth) 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk, Harga, 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Kualitas 

Produk, dan 

Wom (Word 

of Mouth). 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang 

akan di teliti. 
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dan Wom 

(Word of 

Mouth) 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

8 Maya 

Elvina 

Claudya 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Harga, 

Brand 

Image 

dan Word 

of Mouth 

terhadap 

Keputusa

n 

Pembelia

n (Studi 

pada 

Pengguna 

Mobil 

Kategori 

City Car 

Merek 

Honda 

Jazz di 

Semarang

)  

Kualitas 

Produk, 

Harga, Brand 

Image dan 

Word of 

Mouth dan 

Keputusan 

Pembelian 

1. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Harga  

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

3. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Brand Image 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

4. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Word of Mouth 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

5. Terdapat 

hubungan 

positif antara 

Kualitas 

Produk, Harga, 

Dalam 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian yang 

di lakukan 

peneliti 

terdapat 

beberapa 

persamaan 

variabel yang 

akan diuji 

yaitu Kualitas 

Produk, Brand 

Image dan 

Word of 

Mouth. 

Kemudian 

terdapat 

perbedaan 

objek yang 

akan di teliti. 
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Brand Image 

dan Word of 

Mouth 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Sumber: Diolah Peneliti (2018) 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah biasanya telah disusun dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang akan diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Berdasarkan uraian diatas 

maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :   

Hipotesis 1 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

smartphone Xiaomi pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Angkatan 2014-2017. 

Ha : Terdapat pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

smartphone Xiaomi pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Angkatan 2014-2017. 

Hipotesis 2 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Pembelian 

smartphone Xiaomi pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Angkatan 2014-2017. 
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Ha : Terdapat pengaruh Brand Image terhadap Keputusan Pembelian 

smartphone Xiaomi pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Angkatan 2014-2017. 

Hipotesis 3 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Word of Mouth (WOM) terhadap Keputusan 

Pembelian smartphone Xiaomi pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung Angkatan 2014-2017. 

Ha : Terdapat pengaruh Word of Mouth (WOM) terhadap Keputusan 

Pembelian smartphone Xiaomi pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung Angkatan 2014-2017. 

Hipotesis 4 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Kualitas Produk, Brand Image, dan Word of 

Mouth (WOM) terhadap Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi pada 

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2014-2017. 

Ha : Terdapat pengaruh Kualitas Produk, Brand Image, dan Word of Mouth 

(WOM) terhadap Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi pada 

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 2014-2017. 


