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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan pasar yang pesat membuat pemasar bersaing dalam 

memasarkan produknya dengan memberikan nilai lebih pada produk yang ditawarkan 

pada konsumen dengan harga yang bersaing. Salah satu produk yang sedang 

berkembang saat ini adalah produk smartphone. Ketatnya persaingan membuat 

pemasar berupaya memberikan beragam atribut dalam produknya sehingga konsumen 

juga memiliki banyak pilihan produk. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk 

smartphone, beberapa diantaranya adalah fitur, gaya hidup dan harga. Berdasarkan 

fenomena yang terjadi bahwa sekarang banyak ditawarkan produk smartphone yang 

murah di pasaran, yang menawarkan produk dengan harga murah dan kualitas 

memuaskan. Akan tetapi, dalam memilih produk smartphone yang ditawarkan 

penting juga bagi konsumen  untuk mengetahui mana yang terbaik dan yang paling 

sesuai untuk dijadikan perangkat yang berjalan mengiringi karir masyarakat sebagai 

konsumen. 

Para pengguna smartphone tidak bisa lepas dari penggunaan internet yang 

kegiatannya bergantung pada fitur-fitur yang dimiliki smartphone tersebut. Ponsel 

yang memiliki fitur lengkap membuat setiap orang sangat tergantung pada ponselnya 

dimanapun mereka berada, seperti aplikasi media gambar, pemutar musik, game, 
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browser, aplikasi jejaring sosial seperti Blackberry messenger, facebook, instagram, 

line, twitter, serta media translatter, kamera dan fitur-fitur lainnya. Fitur-fitur dalam 

itulah yang akan mampu menciptakan tingkatan yang lebih tinggi bagi produk dimata 

konsumen.         

Selain desain, faktor lain yang mempengaruhi konsumen dalam memilih 

smartphone adalah faktor internal yaitu dalam diri sendiri maupun faktor eksternal 

seperti pengaruh lingkungan. Dilihat dari faktor internal, faktor gaya hidup 

merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap proses pembelian 

suatu produk. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang 

bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan opininya. Pada dasarnya 

gaya hidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Kini 

smartphone telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari bagi sebagian anak muda 

dan remaja. Itu dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana mereka sudah 

mempunyai smartphone dan menjadi barang kebutuhan umum untuk semua kalangan 

bukan barang mewah lagi khususnya di lingkungan masyarakat kota. 

 Pasar smartphone saat ini berkembang dengan cepat dan hal ini menurut IDC 

(International Data Corporation) dibuktikan dengan jumlah pengiriman smartpone 

ke seluruh dunia pada tahun 2011 mencapai 348,9 juta unit dan diperkirakan terus 

meningkat. Perkembangan smartphone di dunia juga berpengaruh terhadap 

perkembangan smartphone di Indonesia. Perkembangan teknologi telekomunikasi di 

Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini ditunjukkan dari 

jumlah pengguna smartphone yang terus meningkat. Pilihan konsumen pada 
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smartphone semakin beragam. Saat ini smartphone tidak lagi dianggap sebagai 

barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar hampir semua individu. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.  

 

Gambar 1.1 : Jumlah Pengguna Smartphone di Indonesia 

Sumber: id.techinasia.com 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengguna smartphone dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015 pengguna 

smartphone di Indonesia mencapai 52.2 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

38.3 juta dan hal tersebut diprediksi akan terus mengalami peningkatan pada tahun-

tahun yang akan datang. Menurut data Emarketer, seiring dengan meningkatnya gaya 

hidup masyarakat modern, Indonesia kini telah menduduki peringkat kelima sebagai 

pengguna smartphone terbanyak di dunia (id.techinasia.com). 

Dari berbagai tipe ponsel yang ada di pasaran saat ini, tipe smartphone dengan 

layar sentuh memang sudah menjadi trend dalam satu dekade terakhir. Para produsen 

smartphone ternama dunia seperti Apple, Samsung, Lenovo, LG, sudah memiliki 
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pangsa pasarnya masing-masing di dalam industri smartphone global. Hingga akhir 

tahun 2014, pangsa pasar smartphone secara global masih dikuasai oleh Samsung 

yang berhasil menjual smartphone sebanyak 79,2 juta unit, dengan pangsa pasar 

sebesar 24,7%. Di posisi kedua, Apple terus bergerak perlahan dengan berhasil 

mengumpulkan 39,3 juta unit dengan pangsa pasar 12,3%. Kemudian Xiaomi, 

perusahaan elektronik yang berdiri pada tahun 2010, menjadi salah satu perusahaan 

yang mencengangkan dunia gadget. Hal ini dibuktikan dengan ekspansi yang luar 

biasa ke berbagai Negara di seluruh dunia khususnya di wilayah Asia, dengan 

berbagai pencapaian yang sangat mengagumkan. Perusahaan teknologi produsen 

smartphone yang baru 5 tahun berdiri, sudah berhasil meraih posisi ketiga karena 

berhasil menjual 17,3 unit smartphone di seluruh dunia. Hal ini membuat Xiaomi 

mendapatkan pangsa pasar smartphone sebesar 5,3%, disusul Lenovo dan LG 

menempati posisi kelima . 

Merek Xiaomi sudah mulai dikenal masyarakat Tiongkok sejak tahun 2011, 

mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 2013 dan mulai meledak di pasaran 

pada tahun 2014 dengan produk unggulannya yaitu smartphone Xiaomi. Smartphone 

Xiaomi menggunakan sistem operasi android dan sangat digemari oleh semua 

kalangan pada saat ini. Fitur-fitur yang ditawarkan produk tersebut sangatlah 

bervariasi dan mampu menandingi produk smartphone yang sudah lama beredar di 

pasaran (inet.detik.com). 

Xiaomi mulai memasarkan produk smartphone di Indonesia pada pertengahan 

tahun 2014. Dikutip dari Kompas.com, Xiaomi mulai memasuki pasaran Indonesia 

http://tekno.kompas.com/tag/Xiaomi
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lewat smartphone Redmi 1S yang dijual online. Selang 2,5 bulan setelahnya, 

pabrikan gadget asal Tiongkok itu mengklaim telah berhasil menjual produk 

smartphone sebanyak lebih dari 100.000 unit di Indonesia. Kualitas produk yang baik 

dan terintegrasi secara hardware dan software yang diproduksi oleh Xiaomi membuat 

smartphone ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa dan hal tersebut menjadi 

fenomena tersendiri di industri smartphone. 

Dari beberapa data diatas terlihat bahwa antusiasme masyarakat indonesia 

sangat tinggi untuk memiliki smartphone terutama dari kalangan remaja yang 

termasuk pangsa pasar terbesar produk smartphone yang selalu mengikuti 

perkembangan zaman contohnya mahasiswa. Bagi mahasiswa smartphone bukan 

hanya untuk mengikuti perkembangan gaya hidup tetapi juga sebagai alat penunjang 

untuk kegiatan perkuliahan.  

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial merupakan salah satu pasar 

yang potensial untuk produk smartphone berbagai jenis dan merek, salah satunya 

adalah produk smartphone merek Xiaomi. Saat ini banyak produk smartphone yang 

beredar di pasaran sehingga mahasiswswa mempunyai banyak pilihan untuk memilih 

produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Dan untuk 

memenuhi hal tersebut tentunya mahasiswa lebih banyak memilih produk 

smartphone yang harganya sesuai dengan kantong mahasiswa dan memiliki fitur 

yang dapat menunjang kegiatan perkuliahan. Produk smartphone Xiaomi ini 

merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial yaitu dengan  harganya yang murah produk smartphone Xiaomi ini 
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memiliki Fitur dan spesifikasi yang sangat baik yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan seorang mahasiswa dalam mengikuti perkembangan zaman dan juga untuk 

menunjang dalam kegiatan perkuliahan. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh 

Fitur, Gaya Hidup dan Harga terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh fitur terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau ? 

2. Apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau ? 

3. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian smartphone 

Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau ? 

4. Apakah terdapat pengaruh fitur, gaya hidup dan harga terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh fitur terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau ? 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau ? 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial UIN Suska Riau ? 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh fitur, gaya hidup dan harga terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perusahaan jasa untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi, serta informasi untuk 

mendukung keputusan 
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2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan teori-

teori yang sudah diperoleh selama perkulihan dan melihat perbandingan antara teori 

dan kenyataan. 

3. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

karya ilmiah yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas 

penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka penelitian yang menggambarkan 

hubungan antar variabel penelitian serta hipotesis penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas variabel penelitian beserta defenisi 

operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial yang terdiri dari sejarah singkat, visi, misi, serta tujuan dan struktur 

organisasi 

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan hasil analisis dari kuisioner yang telah dikumpulkan 

sehingga didapat kesimpulan  

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan saran. 


