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PENGARUH BRAND  EQUITY TERHADAP PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE XIAOMI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena semakin ketatnya persaingan antara 

merek smartphone lama maupun berbagai kemunculan merek smartphone baru 

yang ikut meramaikan persaingan pasar dalam hal inovasi dengan berbagai 

penawaran dan strateginya dalam menarik konsumen sehingga bisa menjadi 

pemimpin pasar khususnya pasar smartphone. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh dari elemen – elemen brand equity yang terdiri dari Brand 

Awareness, Perceived Quality, Brand Associations, dan Brand Loyalty terhadap 

Keputusan Pembelian smartphone Xiaomi. Jenis data dalam penelitian ini adalah 

data primer yang dikumpulkan melalui metode kuesioner dengan menggunakan 

teknik accidental sampling terhadap 100 orang responden yang pernah melakukan 

keputusan pembelian pada produk smartphone dengan merek Xiaomi. Sedangkan 

populasi yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian dilakukan analisis terhadap 

data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kuantitatif meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda,  pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F, serta analisis 

koefisien determinasi (R2). Hasil analisis menunjukkan bahwa variable Brand 

Awareness, Perceived Qualit, dan Brand Loyalty memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian, namun Brand Associations tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Kemudian melalui 

uji F dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen memang layak untuk 

menguji variabel depanden Keputusan Pembelian. Sedangkan Adjusted R Square 

sebesar 0,735 menunjukkan bahwa sebesar 73,5 persen variasi Keputusan 

Pembelian dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam persamaan 

regresi. Sedangkan sisanya sebesar 26,5 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar 

keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci : keputusan pembelian konsumen, kesadaran merek, persepsi kualitas, 

asosiasi merek, loyalitas merek. 

 

Abstract 

 

This research is motivated by the phenomenon of increasingly fierce competition 

between old smartphone brands and the new smartphone brands that have 

enlivened market competition in terms of innovation with various offers and 

strategies in attracting consumers so that they can become market leaders, 

especially the smartphone market. This study aims to examine the influence of 

elements of brand equity consisting of Brand Awareness, Perceived Quality, 

Brand Associations, and Brand Loyalty on Purchasing Decisions of Xiaomi 

smartphones. The type of data in this study is primary data collected through a 

questionnaire method using accidental sampling techniques to 100 respondents 
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who have made purchasing decisions on smartphone products under the Xiaomi 

brand. While the population used as respondents in this study were students of the 

Muhammadiyah University of Surakarta. Then an analysis of the data obtained 

using quantitative and qualitative analysis. Quantitative analysis includes validity 

and reliability tests, classic assumption tests, multiple regression analysis, 

hypothesis testing through t test and F test, and analysis of the coefficient of 

determination (R2). The results of the analysis show that the Brand Awareness, 

Perceived Qualit, and Brand Loyalty variables have a positive and significant 

influence on Purchasing Decisions, but Brand Associations have no significant 

effect on Purchasing Decisions. Then through the F test it can be seen that all 

independent variables are indeed feasible to test the dependent variable 

Purchasing Decisions. Whereas Adjusted R Square of 0.735 shows that 73.5 

percent of the variation in Purchasing Decisions can be explained by the four 

independent variables in the regression equation. While the remaining 26.5 

percent is explained by other variables beyond the four variables used in this 

study. 

 

Keywords: brand equity, consumer purchasing decisions, brand awareness, 

perceived quality, brand associations, brand loyalty. 

 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia dan  datangnya era globalisasi 

yang  semakin  mendunia, perkembangan teknologi di  bidang komunikasi dan 

informasi mengalami peningkatan dengan pesatnya. Sejalan dengan itu, manusia 

terus berusaha agar mendapatkan segala informasi dengan mudah dan cepat. 

Persaingan antar perusahaan juga  menjadi  semakin  ketat pada era modern saat 

ini. Perusahaan dituntut untuk mampu bertahan dan berkompetisi dengan 

perusahaan lain. Oleh karena itu perusahaan harus mampu untuk selalu 

melakukan perbaikan terus-menerus terhadap produk yang ditawarkan demi 

menciptakan keunggulan yang mampu bersaing. Dengan memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada pelanggan secara tidak langsung perusahaan 

membangun sebuah ikatan dengan pelanggan. Ketika hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan semakin erat nantinya akan timbul kesetiaan dari 

pelanggan.  

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih serta 

kesadaran dari produsen akan pentingnya informasi akan membuka sebuah 

peluang bisnis yang potensial bagi perusahaan ditengah persaingan antar 

perusahaan. Salah satu fenomena yang menarik perhatian dunia adalah 
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pertumbuhan produk teknologi telekomunikasi yang paling dekat dengan 

keseharian yaitu  Smartphone 

Pengguna smartphone di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan secara signifikan. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan 

akan teknologi telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat saat ini disebabkan 

karena penggunaan telekomunikasi yang diyakini akan sangat membantu 

meringankan suatu pekerjaan. Begitu pula dengan hadirnya smartphone ditengah 

– tengah masyarakat Indonesia yang menghadirkan banyak manfaat dan 

kemudahan dalam hal tertentu.  

 

Gambar 1. Data pengguna smartphone di indonesia 

Gambar diatas menunjukkan data pengguna smartphone dari tahun 2016 

sampai tahun 2019 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah 

pengguna. Dari tahun 2016 yang berjumlah 65.2 juta pengguna, 2017 berjumlah 

74.9 juta, 2018 berjumlah 83.5 juta, dan pada tahun 2019 naik menjadi 92 juta 

pengguna smartphone di Indonesia. Hal tersebut  dapat dikatakan bahwa pangsa 

pasar smartphone di Indonesia sedang subur- suburnya.  

Fenomena tersebut dapat dilihat dari kondisi persaingan saat ini yang 

terjadi pada produk smartphone. Keanekaragaman produk smartphone yang ada 

pada saat ini mendorong konsumen untuk melakukan identifikasi dalam 

pengambilan keputusan pembelian saat menentukan suatu merek yang menurut 

mereka memenuhi kriteria sebuah produk  smartphone yang ideal.  
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Keputusan pembelian merupakan hasil dimana konsumen merasa 

mengalami masalah dan kemudian melalui proses rasional  menyelesaikan  

masalah tersebut. Menurut Kotler (dalam Widhiarta dan Wardana 2015) 

keputusan pembelian konsumen adalah preferensi konsumen atas merek - 

merek yang ada di dalam  kumpulan pilihan dan niat konsumen untuk  

membeli merek yang paling disukai. Merek memegang peranan yang sangat 

penting, salah satunya  adalah sebagai jembatan harapan konsumen pada saat 

perusahaan menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Dengan demikian, dapat  

diketahui  adanya  ikatan  emosi yang tercipta  antara konsumen dengan 

perusahaan melalui merek 

Saat ini banyak perusahaan komunikasi yang berlomba-lomba 

memproduksi smartphone yang  fiturnya  cukup  lengkap  dan  menarik  dengan  

harga  yang  sangat  kompetitif dalam  setiap kelasnya. Oleh karena itu 

perusahaan komunikasi berlomba-lomba untuk  dapat  menarik  minat 

konsumen serta memutuskan membeli atau menggunakan produknya. Hal ini 

juga merupakan cara dari perusahaan dalam memberikan kepuasan terhadap 

konsumen yang sudah menggunakan produknya sehingga konsumen dapat 

memutuskan untuk membeli produk tersebut. Saat ini  banyak  perusahaan  yang 

ingin  memperbesar volume penjualan, memiliki pangsa pasar yang terus 

meningkat, dan ingin memiliki pelanggan yang loyal. Hal tersebut tentu dicapai 

dengan berbagai macam usaha disertai suatu kreativitas untuk mendapatkan ide 

segar dalam menciptakan berbagai macam cara atau bentuk karakteristik atau ciri 

khas yang memberikan nilai unik dan perhatian dari pelanggan kepada 

perusahaan yang biasa disebut dengan istilah brand (Pradipta dkk. 2016).  

Perusahaan akan lebih mudah dikenal jika perusahaan tersebut tepat dalam 

pemberian nama suatu brand atau merek, sehingga memudahkan pelanggan 

untuk mengenali produknya dan untuk melakukan pembelian ulang. Salah satu 

cara dalam memenangkan persaingan adalah perang antar merek karena 

pemasaran sendiri tidak hanya memasarkan produk saja namun merek yang 

mudah diingat akan membuat persepsi konsumen menjadi positif akan produk 

tersebut.  
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Sehingga persaingan antar perusahaan yang menghasilkan produk 

smartphone tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk saja, melainkan 

sudah dikaitkan dengan merek yang mampu memberikan citra khusus bagi 

penggunanya. Merek memang bukan sekedar nama, istilah, tanda, symbol atau 

kombinasinya.  Lebih dari itu, merek adalah “janji” perusahaan untuk secara 

konsisten memberikan feature, benefits dan services kepada para pelanggan. Dan 

“janji” inilah yang membuat masyarakat mengenal merek tersebut lebih daripada 

merek yang lain. Maka dari itu dengan adanya brand equity akan memudahkan 

pihak perusahaan dalam memasarkan dan mengetahui keinginan dari konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller dalam (Pradipta dkk. 2016) “Brand equity adalah nilai 

tambah  yang diberikan pada produk dan jasa. Brand equity dapat tercermin 

dalam cara konsumen berfikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan 

merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi 

perusahaan”. Menutut Aaker (1997) brand equity dapat dikelompokkan dalam 

empat elemen. 

Brand Awareness atau kesadaran merek merupakan kesanggupan seorang 

calon pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kesadaran akan merek bukan 

hanya satu daya ingat saja namun juga suatu proses pembelajaran bagi konsumen 

terhadap suatu merek yang pada akhirnya daya ingat tersebut dapat menjadi suatu 

pertimbangan bagi konsumen dalam membeli suatu produk (Aaker,1997).  

Menurut Aaker, (1997) Brand Loyalty adalah suatu ukuran keterkaitan 

pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran 

tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek lain yang 

ditawarkan oleh kompetitor, terutama jika pada merek tersebut didapati adanya 

perubahan, baik menyangkut harga atau atribut lainnya. 

Menurut Aaker (1997), Perceived Quality adalah persepsi konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

yang sama dengan maksud yang diharapkan. Masing-masing konsumen memiliki 

persepsi kualitas yang berbeda tergantung pengalaman dan cara pandang 

konsumen terhadap satu produk dengan produk lain. 



 
 

6 

Menurut Aaker (1997), Brand  Association atau Asosiasi Merek 

merupakan  kumpulan keterkaitan dari sebuah merek pada saat konsumen 

mengingat sebuah merek. Keterkaitan tersebut berupa asosiasi terhadap beberapa 

hal dikarenakan informasi yang disampaikan kepada konsumen melalui atribut 

produk, organisasi, personalitas, simbol, ataupun komunikasi. Asosiasi tidak 

hanya eksis tetapi memiliki suatu tingkat kekuatan. Asosiasi merek yang kuat 

akan membentuk citra merek yang kuat pula. 

Hadirnya merek-merek  baru sekarang ini  terjadi  karena banyak 

perusahaan yang mulai sadar akan peluang bisnis yang sangat menjanjikan pada 

sektor smartphone. Selain itu dengan bermunculannya merek-merek baru 

tentunya akan sangat membantu dalam meramaikan persaingan antar perusahaan 

di pasar. Salah satu perusahaan smartphone yang sangat berkembang saat ini 

adalah Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan elektronik dari Tiongkok  yang 

berkantor pusat di Beijing yang berdedikasi untuk menciptakan  pengalaman  

pengguna  dari  segala  aspek.  Didirikan  pada tahun 2010 perusahaan ini dengan 

cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukanlah penelitian dengan judul  

“Pengaruh Brand  Equity terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian 

Smartphone Xiaomi” (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta). 

 

2. METODE  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Analisis 

kuantitatif merupakan metode analisis dengan angka – angka yang dapat dihitung 

maupun diukur. Analisis kuantitatif yang dimaksud untuk memperkirakan 

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian 

lainnya dengan menggunakan alat analisis statistic. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui 

penyebaran kuesioner, wawancara, atau observasi langsung terhadap objek 
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penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner terhadap responden. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Xiaomi adalah perusahaan mobile internet yang berdedikasi untuk menciptakan 

pengalaman pengguna dari segala aspek. Slogan Xiaomi adalah "Just for fans" 

atau hanya untuk penggemar dalam bahasa Indonesia, karena setiap langkah dari 

jalan dipimpin oleh penggemar yang disebut "Mi Fans". Di antara staf Xiaomi, 

banyak yang awalnya merupakan penggemar produk Xiaomi sebelum mereka 

memutuskan untuk bergabung dengan Xiaomi. Perusahaan ini didirikan oleh 

mantan CEO Kingsoft, Lei Jun, dan beberapa rekannya di tahun 2010. Awalnya 

Xiaomi adalah perusahaan software yang membuat custome ROM baru berbasis 

sistem operasi Android. 

Pada tahap pertama pendanaannya, beberapa investor menanam modal 

termasuk Temasek dari Singapura dan perusahaan prosesor Qualcomm. Jadi sejak 

awal berdirinya, Xiaomi sudah punya pendukung yang kuat. Tujuan awal 

perusahaan adalah menyediakan fungsionalitas tambahan yang belum ditawarkan 

di android biasa serta user interface yang mudah digunakan. Pada tahun 2011, 

Xiaomi memutuskan masuk ke pasar ponsel, tidak hanya sebatas membuat 

software saja. Produk pertamanya dinamakan sebagai Mi One, ponsel spek tinggi 

di masanya tapi dibanderol miring. Xiaomi rupanya sudah konsisten dengan 

formula tersebut sejak awal. MIUI dan ROM yang mereka ciptakan, sukses besar 

dan terpasang diberbagai perangkat. Sampai tahun 2014, MIUI bisa diunduh dan 

diinstal ke lebih dari 200 perangkat.  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pernah melakukan keputusan 

pembelian pada produk smartphone Xiaomi, pengumpulan data yang diperoleh 

sebanyak 100 responden. Sehingga pertanyaan yang diberikan kepada responden 

mampu dijawab sesuai dengan apa yang pernah dirasakan ketika konsumen 

membeli produk smartphone Xiaomi dan diharapkan mereka dapat membantu 

memberikan data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Variabel yang digunakan 
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dari penelitian ini terdiri dari variable independen yaitu brand equity (brand 

awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty) serta variable 

dependen yang digunakan adalah keputusan pembelian. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan deskripsi responden yang berguna untuk melihat latar belakang 

yang dimiliki oleh responden. 

Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian, Berdasarkan 

hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa brand awareness berpengaruh 

positif dan signifikan tehadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien regresi 

0.425. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < probabilitas signifikansi  = 0.05. Hal ini menunjukan bahwa 

merek yang terkenal dengan brand awareness yang tinggi maka akan semakin 

tinggi pula tingkat rasa percaya diri atas keputusan pembelian yang dibuat oleh 

pelanggan. Apabila variable brand awareness dikaitkan dengan temuan 

dilapangan, maka sebagian besar mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta lebih mengenal merek smartphone Xiaomi dibandingkan dengan merek 

smartphone lainnya. Dengan demikian  hasil penelitian ini mendukung penelitian 

– penelitian terdahulu, salah satunya adalah Khazanah (2013) yang menyatakan 

bahwa brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasa percaya 

diri atas keputusan pembelian. 

Pengaruh Perceived Quality terhadap Keputusan Pembelian, Berdasarkan 

hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa perceived quality berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien regresi 

0.415. Hal tersebut dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,001 < probabilitas signifikansi  = 0.05. Hal ini menunjukan bahwa 

persepsi konsumen terhadap merek (perceived quality) mempengaruhi rasa 

percaya diri atas keputusan pembelian yang dibuat oleh pelanggan melalui 

keunikan atribut dan kualitas dari produk smartphone Xiaomi yang dinilai mampu 

memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan. Dengan demikian hasil penelitian 

ini mendukung penelitian – penelitian terdahulu, salah satunya adalah Nazaruddin 

dan Ridha Putra (2013) yang menyatakan bahwa perceived quality berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap rasa percaya diri atas keputusan pembelian. 
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Pengaruh Brand Associations terhadap Keputusan Pembelian, Berdasarkan 

hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa brand associations tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan 

dengan nilai koefisien regresi - 0.043 dan uji t yang menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,733 > probabilitas signifikansi  = 0.05. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa brand associations yang terkait inovasi desain, 

teknologi yang digunakan produk, harga jual kembali dan kredibilitas perusahaan 

tidak mampu menambah nilai produk bagi pelanggan sehingga tidak 

mempengaruhi atau meningkatkan rasa percaya diri atas keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi. Hal ini terjadi bahwa mahasiswa atau konsumen masih sulit 

untuk mengasosiasikan kredibilitas perusahaan Xiaomi sebagai perusahaan yang 

baik karena Xiaomi merupakan perusahaan yang relative baru. Dengan demikian 

hasil penelitian ini mendukung penelitian Alinegoro,dkk ( 2014) yang menyatakan 

bahwa brand associations tidak berpengaruh secara signifikan dengan keputusan 

pembelian pelanggan. 

Pengaruh Brand Loyalty terhadap Keputusan Pembelian, Berdasarkan 

hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa brand loyalty berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien regresi 0.541. 

Hal tersebut dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < probabilitas signifikansi  = 0.05. Hal ini menunjukan bahwa pelanggan 

yang loyal terhadap merek terutama  Xiaomi, cenderung lebih percaya diri 

terhadap pilihan mereka.  Komitmen yang kuat dapat berupa loyalitas dalam 

membeli kembali smartphone Xiaomi ketika mengeluarkan produk barunya dan 

tidak beralih ke merek lain. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung 

penelitian – penelitian terdahulu, salah satunya adalah Sari (2015) yang 

menyatakan bahwa brand loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya tentang pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Secara simultan 
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variable ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, persepsi kualitas, 

asosiasi merek, dan loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

smartphone Xiaomi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Secara parsial kesadaran merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi. 

Sedangkan asosiasi merek tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah, Dari   keempat   variabel   independen brand equity (kesadaran 

merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek) yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat (keputusan pembelian) adalah 

variabel loyalitas merek, karena mempunyai nilai koefisien 0.541 dan nilai t 

hitung terbesar diantara variabel yang lain, yaitu sebesar 5.722. Persaingan bisnis 

yang semakin ketat terutama dibidang teknologi, peran merek menjadi sangat 

penting untuk menjadi pemimpin pasar. Ekuitas merek sebagai salah satu bagian 

dari strategi pemasaran masih sangat relevan dan memiliki pengaruh yang positif 

dalam mendorong serta memotivasi konsumen dalam menggunakan (membeli) 

smartphone Xiaomi. Program-program peningkatan ekuitas merek harus 

dijalankan  oleh  perusahaan- perusahaan yang bergerak dibidang komunikasi, 

khususnya Xiaomi agar dapat meningkatkan atau minimal dapat mempertahankan 

pelanggannya. 

Variabel loyalitas merek memberikan pengaruh yang paling besar terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Untuk itu perusahaan perlu 

meningkatkan usahanya dalam mendapatkan maupun mempertahankan loyalitas 

pelanggan. Menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat perlu 

dilakukan dalam meningkat loyalitas pelanggan.  

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dengan variabel 

(indikator) yang berbeda, agar memperoleh  hasil  yang  lebih bervariatif  yang  

juga  dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

Bagi peneliti selanjutnya obyek penelitian dapat dilakukan dengan 

memperbanyak jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian. 
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