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ABSTRAK 

PENGARUH NEGARA ASAL, CITRA MEREK DAN PERSEPSI 

KUALITAS TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE OPPO  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh :  

 

Cinthya Atika WD 

 

 

Perkembangan teknologi ini dapat dilihat melalui gaya hidup masyarakat yang 

mulai berubah dengan maraknya smartphone yang bermunculan, serta. 

Smartphone merupakan telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan 

penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Diantara persaingan bisnis 

smartphone di Indonesia yang menjadi salah satu perhatian konsumen adalah 

smartphone Oppo. Smartphone Oppo berasal dari negara asal yang memiliki 

perkembangan teknologi yang pesat dan memiliki citra dan persepsi yang positif 

dari konsumen sehingga mampu mempengaruhi minat beli. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh negara asal terhadap 

minat beli smartphone Oppo, (2) pengaruh citra merek terhadap minat beli 

smartphone Oppo, dan (3) pengaruh persepsi kualitas terhadap minat beli 

smartphone Oppo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

mengetahui atau pernah membeli smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung. 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, sehingga 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) negara asal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung, (2) 

citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli smartphone 

Oppo di Kota Bandar Lampung, dan (3) persepsi kualitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung. 

Sebaiknya perusahaan Oppo terus melakukan perkembangan teknologi, inovasi, 

dan kinerja pada negara asal, sehingga menimbulkan citra merek dan persepsi 

kualitas yang positif di benak konsumen. dan perusahaan Xiaomi untuk terus 

menetapkan harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas dan manfaat yang 

ditawarkan kepada konsumen. 

  

Kata Kunci : Negara Asal, Citra Merek, Persepsi Kualitas, Minat Beli.  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF COUNTRY OF ORIGIN, BRAND IMAGE AND 

QUALITY PERCEPTION ON PURCHASE INTENTION OF OPPO 

SMARTPHONE IN BANDAR LAMPUNG 

 

By : 

 

Cinthya Atika WD 

 

 

The development of this technology can be seen through the lifestyles of people 

who began to change with the rise of emerging smartphones, as well. Smartphone 

is a mobile phone that has the ability to use and function that resembles a 

computer. Among the competition smartphone business in Indonesia which 

became one of the consumer's attention is the Oppo smartphones. Oppo 

smartphones come from countries of origin that have rapid technological 

developments and have a positive image and perception of consumers so as to 

influence purchase intention. 

 

The objectives of the research is to describes: (1) the influence of country of 

origin on purchase intention Oppo smartphones, (2) the influence of brand image 

on purchase intention Oppo smartphones, and (3) the influence of quality 

perception on purchase intention Oppo smartphones. This survey research is 

quantitative research. Population of this research is the consumers who know 

Oppo smartphone or those who have ever bought it in Bandar Lampung City. The 

sampling technique used purposive sampling, in order to obtain a total sample of 

100 people. The technique of collecting data using questionnaires that have been 

tested for validity and reliability. Data analysis technique used is multiple 

regressions. 

 

The results of the research showed that: (1) country of origin has a positive effect 

on purchase intention of Oppo smartphone in Bandar Lampung City, (2) brand 

image has a positive effect on purchase intention of Oppo smartphone in Bandar 

Lampung City, and (3) quality perception has a positive effect on purchase 

intention of Oppo smartphone in Bandar Lampung City. The company should 

continue to perform increased on product attributes and the company continue to 

affordable set prices according to the quality and benefits that are offered to the 

consumer. 

 

Keywords : Country Of Origin, Brand Image, Quality Perception, Purchase 

Intention 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

 

 

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini merupakan suatu era di mana 

batas-batas geografi antar negara tidak lagi menjadi hambatan dalam proses 

komunikasi dan interaksi antar individu. Belakangan ini telah diketahui 

perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang di seluruh dunia sangatlah 

pesat, baik bidang transportasi, komunikasi, serta teknologi. Hal tersebut semakin 

nyata apabila kita kaitkan dengan adanya alat komunikasi elektronik atau yang 

kita kenal dengan istilah handphone, yang memberikan kemudahan tersendiri 

untuk berkomunikasi. Komunikasi virtual secara dua arah inilah yang 

memudahkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya hanya dengan 

melalui bantuan pesan singkat, telepon, serta yang paling pesat perkembangannya 

pada saat ini yaitu menggunakan jaringan internet.  

 

Perkembangan teknologi ini dapat dilihat melalui gaya hidup masyarakat 

yang mulai berubah dengan maraknya smartphone yang bermunculan, serta 

jaringan internet yang semakin lama dapat diakses dengan mudah melalui 

smartphone masing-masing individu. Smartphone merupakan telepon genggam 

yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai 

komputer.  



 2 

 

Penggunaan smartphone saat ini mengalami peningkatan yang sangatlah pesat, 

dibawah ini merupakan data pengguna aktif smartphone di Indonesia berdasarkan 

situs E-marketer :  

 

Gambar 1. Pengguna Aktif Smartphone di Indonesia (Jutaan) 

 

Sumber :”Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia” dari Website Resmi 

Kementrian Komunikasi dan Infromatika RI, https://www.kominfo.go.id/content/ 

detail/ 2016. 

 

 Berdasarkan gambar 1.1 situs Kementrian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia menjeskan bahwa Indonesia merupakan raksasa teknologi 

digital Asia yang sedang tertidur. Pada tahun 2016 pengguna smartphone di 

Indonesia mencapai 69,4 juta jiwa dan tahun 2017 mengalami peningkatan 17,2 

persen yaitu sebesar 86,6 juta jiwa. Lembaga riset digital marketing (E-marketer) 

memperkirakan pada tahun 2018 di Indonesia para pengguna smartphone akan 

mencapai 103 juta jiwa. Jumlah sebesar itu membuat Indonesia menjadi negara 

dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, 

dan Amerika. Berbagai merek produk ditawarkan oleh para produsen dengan 

keunggulan-keunggulan masing-masing. Indonesia merupakan salah satu pasar 

terbesar penjualan smartphone di Asia. Tingginya tingkat permintaan konsumen 

http://www.kominfo/
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menyebabkan persaingan pasar sangat kompetitif. Diantara persaingan bisnis 

smartphone di Indonesia yang menjadi salah satu perhatian konsumen adalah 

produk smartphone Oppo. Produk smartphone Oppo merupakan produk asal 

Tiongkok yang mulai dikenal pada tahun 2008. Kemudian mulai dikenal oleh 

masyarakat Indonesia pada tahun 2013, dikenal dengan jargon selfie expert yang 

menjadi produk unggulan. Oppo berhasil masuk dalam lima besar pangsa pasar 

smartphone di Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan hasil riset yang dikutip 

dalam website resmi Statista.com, yang disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Market Share Perusahaan Smartphone Di Indonesia, Tahun 2016-

2017 (Jutaan Unit) 

No. Perusahaan 2017Q3 

Market Share 

Perusahaan 2016Q3 

Market Share 

1 Samsung 30,0% Samsung 32,2% 

2 Oppo 25,5% Oppo 16,7% 

3 Advan 8,3% Advan 6% 

4 Vivo 7,5% Asus 0% 

5 Xiaomi 6,2% Smartfren 5,7% 

 Others 22,5% Others 25,5% 

 Total 100% Total 100% 

Sumber: “Vendors’ market share of smartphone shipments in Indonesia from 

2016 to 2017: IDC” dari website resmi statista, 2017 

https://www.statista.com/statistic/516302 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa smartphone Samsung masih 

menguasai pangsa pasar smartphone di Indonesia. Pada tahun 2017 Samsung 

mencapai 30 persen pangsa pasar di Indonesia, walaupun mengalami penurunan 

2,2 persen dari tahun 2016 yaitu sebesar 32,2 persen. Smartphone Oppo berada 

diperingkat kedua dengan pangsa pasar pada tahun 2016 sebesar 16,7 persen dan 

pada tahun 2017 mengalami peningkatan 8,8 persen yaitu sebesar 25,5 persen. 

Pada posisi ketiga dikuasai oleh advan yang menunjukan peningkatan sebesar 2,3 

persen. Pangsa pasar smartphone di Indonesia di dominasi dengan perusahaan asal 

https://www.statista.com/statistic/
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Cina dan pangsa pasar (market share) smartphone Oppo yang terus mengalami 

peningkatan disebabkan karena mulai adanya kepercayaan di dalam benak 

konsumen akan berkembangan teknologi negara asal merek yaitu negara Cina .  

 

Sebelum menentukan produk apa yang akan dibeli, untuk sebagian 

konsumen akan melihat dari mana negara asal produk tersebut. Negara menjadi 

tempat asal suatu produk yang disebut dengan istilah country of origin yang 

secara umum dianggap sebagai bagian dari karakteristik suatu produk (Permana 

2014). Negara yang menjadi tempat asal suatu produk akan menimbulkan persepsi 

dari konsumen mengenai kualitas baik buruknya suatu produk. Citra negara asal 

yang dipersepsikan positif dapat menimbulkan minat beli konsumen dan berakhir 

pada pembelian produk. Sebaliknya, citra negara asal yang dipersepsilkan negatif 

oleh konsumen berpotensi mengurangi minat konsumen untuk membeli produk 

sehingga kemungkinan produk untuk dipilih berkurang. Oleh karena itu, citra  

negara juga dianggap memiliki peran penting dalam memengaruhi minat beli 

konsumen. Dasar pengukuran country of origin yang digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Permana dan Haryanto 

(2014). Ada empat faktor yang digunakan dalam penelitian ini terhadap citra 

negara asal produk adalah sebagai berikut: (1) Citra negara asal merek, (2) 

Tingkat kemajuan teknologi negara asal, (3) Inovasi negara asal dalam 

berproduksi dan (4) Tingkat pencapaian negara asal merek. Seperti yang diketahui 

kebanyakan konsumen bahwa Cina selalu identik dengan harga smartphone yang 

murah namun cepat rusak. Pada awal kemunculan Oppo, para promotor 

menyatakan bahwa Oppo merupakan produk asal negara Korea, Italia, atau Belgia 

kepada calon konsumennya banyak stigma negatif dari masyarakat yang 
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memandang produk smartphone buatan Cina. Hal itu disebabkan karena Cina 

pernah dikenal sebagai negara copy cat, yaitu gemar membuat produk tiruan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningtias (2016). Negara tirai 

bambu itu kini justru telah menempatkan diri sebagai pencipta tren teknologi 

global. Ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh International Data 

Corporation (IDC), sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2. Market Share Smartphone di Indonesia Berdasarkan Tipe 

Perusahaan Tahun 2015-2017 

Company Type 2015Q1 

Market Share 

2016Q1 

Market Share 

2017Q1 

Market Share 

China-based 12% 23% 31% 

Global  48% 51% 47% 

Local  34% 20% 17% 

Others 6% 6% 5% 

Total 6,3 6,4 7,3 

Sumber :”China Smartphone Makers Gain Ground in Indonesia” dari Website 

Resmi Mobile World Live, 2017 https://www.mobileworldlive.com/devices/news-

devices/china-makers-gain-as-indonesia-smartphone-market-expands/ 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukan bahwa negara asal smartphone 

Oppo memilki citra yang positif dan mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat 

Indonesia. Produk yang berasal dari negara Cina mengalami peningkatan 

penjualan dari tahun 2015-2017, meningkatnya pangsa pasar gabungan mereka di 

kuartal pertama menjadi 31 persen dari 23 persen pada kuartal pertama 2016. 

Sementara itu, pembuat lokal melihat penurunan pangsa gabungan mereka dari 20 

persen menjadi 17 persen, menurut sebuah laporan dari IDC. Pada kuartal pertama 

2015, pabrikan Indonesia memiliki pangsa 34 persen. Pemasok global, terutama 

Samsung, mengalami penurunan pangsa pasar 4 persen dari tahun 2016 ke tahun 

2017 menjadi 47 persen. Pengiriman smartphone selama kuartal tersebut 
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meningkat 13 persen menjadi 7,3 juta unit menurut IDC. Lima perusahaan 

smartphone teratas pada periode tersebut adalah Samsung, Oppo, Asus, Advan 

dan Lenovo. Oppo merek yang menjadi perhatian pasar smartphone Indonesia 

dengan langkah yang baik dibidang marketing, hingga layanan purna jual yang 

dapat membalik stigma negatif terhadap ponsel Cina selama ini.  

 

Tabel 1.3 Perkembangan Teknologi dan Penghargaan yang Diperoleh 

Negara Cina  

No. 

Kemajuan teknologi 

di Cina 
Inovasi Negara Cina Pencapain Negara Cina 

Tahun Nama 

Produk 

Tahun Inovasi Tahun Penghargaan 

 2017 Mobile 

Chip Giant 

Qualcomm 

2017 Wikipedia 2015 -Top 100 Most 

Powerfull Brands 

-Peringkat ke 20 

dalam majalah Forbes 

2015 

-Peringkat ke 11 

dalam daftar FT 

Global 500 

 2010 Tianhe -1A 2017 Menerapkan 

Pemindai 

Wajah 

2016 -Best Managed Large 

Cap In China 

-memenagkan 

perunggu di Situs 

Investor Relatons. 

 2013 Tianhe-2 2017 5G 2017 -Meraih emas dan 

perak dalam 2017 

International ARC 

Awards 

-Best Investor 

Relations Company. 

-Grand Award dalam 

2017 International 

ARC Awards 

Sumber :”Eight Examples of High-Tech in China” dari website resmi TechWorld, 

“China at Forefront of 5G Innovation and Research” dari website resmi 

Netscribes dan “Recognition and Award” dari website resmi China Mobile Phone, 

2017. 

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan bahwa tingkat kemajuan negara asal 

merek terus melakukan perkembangan untuk meningkatkan kepercayaan calon 

konsumen pada kualitas negara tersebut. Cina merupakan suatu negara yang 

mengalami perkembangan pesat dari bidang teknologinya. Salah satunya dengan 
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menciptakan Chip server sendiri yang khusu dirancang untuk pasar Cina. Hal 

tersebut dilakukan oleh Cina selain untuk mengembangkan kemampuan teknologi 

mereka juga untuk mengurangi konsumsi Chip dari negara luar yang berdampak 

pada pengeluaran belanja negara. yang ditujukan dalam tabel diatas yang dikutip 

dalam website resmi TechWorld.  

 

Inovasi negara asal dalam berproduksi selalu dikembangkan oleh Cina 

berdasarkan tabel 1.3, hal ini dilakukan sebagai pengembangan dari apa yang 

sudah ada. Salah satu yang akan dikembangkan Cina saat ini adalah jaringan 5G 

secara komersial. Koneksi 5G pertama di dunia berhasil diuji menggunakan 

infrastuktur oleh Qualcomm, ZTE dan China Mobile. Diharapkan 5G dapat 

memberikan kecepatan internet yang super demi mendukung kebutuhan dalam 

bidang komunikasi. Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan bahwa tingkat pencapaian 

negara asal merek dimiliki oleh Cina dengan banyaknya penghargaan yang 

didapatkan khususnya pada perusahaan China Mobile Limited. Perusahaan 

telekomunikasi milik negara Cina ini merupakan telekomunikasi seluler nasional 

terbesar dari jenisnya di dunia. Sepanjang periode 2015 hingga 2017 beberapa 

penghargaan telah diperoleh, salah satunya “Top 100 Most Powerfull Brand”s 

pada tahun 2015, “Best Managed Large Cap In China” dalam “Best Managed 

Companies Poll” pada tahun 2016 dan tahun 2017 meraih emas perak dan 

perunggu dalam “2017 International ARC Awards”.  

Uraian negara asal (country of origin) diatas merupakan keunggulan yang 

dimiliki oleh negara asal merek sehingga menjadi salah satu kunci produk yang 

dipilih oleh konsumen. Selain negara asal yang berkualitas, salah satu aspek 
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sering kali menjadi acuan bagi para konsumen sebelum melakukan pembelian 

adalah dengan melihat citra merek itu sendiri. Citra merek berhubungan dengan 

sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen 

yang meiliki citra positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian, oleh karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap 

suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek produk itu sendiri. Penelitian ini 

menggunakan empat faktor yang digunakan sebagai dasar pengukuran citra merek 

Oppo di dalam benak konsumen, baik berdasarkan pengalaman yang dirasakan 

sendiri oleh konsumen maupun berdasarkan informasi yang konsumen,yaitu : 

1. Reputasi Merek : suatu sejarah yang dimiliki suatu merek. Merek dapat 

dikatakan baik atau buruk tergantung pada pandangan konsumen yang telah 

memakainya. Apabila konsumen merasa puas dalam pemakai suatu merek, 

maka hal tersebut akan mempengaruhi sebuah reputasi dari merek yang 

dikonsuminya. 

2. Citra Pembuat (Corporate Image) : yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk 

atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi citra dari negara asal 

produk.  

3. Citra Pemakai (User Image) : Merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang 

atau jasa yaitu meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian serta 

status sosialnya. 

4. Citra Produk (Product Image) : Merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut produk 
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tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaanya serta jaminan yang 

diberikan.  

Smartphone Oppo memiliki citra merek yang positif didalam benak 

konsumen khususnya konsumen Indonesia. Oppo banyak memiliki penghargaan 

yang diperoleh di dalam negeri maupun di dunia internasional. Berikut adalah 

daftar penghargaan yang diperoleh oleh smartphone Oppo sebagai berikut :  

Tabel 1.4 Penghargaan yang diperoleh Perusahaan dan Produk Smartphone 

Oppo Tahun 2016-2017 

 

No. Penghargaan Dalam Negeri Penghargaan Luar Negeri 

1. Global Top Smartphone oleh 

International Data Group (IDG) 

sebagai event tahunan Consumer 

Electronics Show (CES) 

Smartphone terbaik berdasarkan 

inovasi yang diberikan versi website 

resmi PT. CNET Asia 

2. Global Top Connected Brand oleh 

International Data Grup (IDG) sebagai 

event tahunan Consumer Electronics 

Show (CES) 

Top 10 smartphone berdasarkan versi 

website resmi majalah Stuff di Inggris 

3. Best Selfie Camera Phone pada produk 

Oppo F1s yang diselenggarakan oleh 

PT. Tabloid Pulsa Indonesia dan PT. 

Seluler Indonesia 

Wired Cooles OF Mobile World 

Congress (MWC), teknologi 5x 

lossless Zoom oleh website resmi 

Stuff Magazine 

4. Best Affordable Camera Phone: 

Honorable Mention pada produk Oppo 

A37 yang diselenggarakan oleh PT. 

Tabloid Pulsa Indonesia. 

 

5. Perusahaan sebagai Best Brand yang 

diselenggarakan oleh salah satu stasiun 

tv di Indonesia Trans TV dan Trans 7 

 

6. TOP smartphone (Low-end Market) 

2016 dari Tech Magazine dan Indonesia 

Best Brand Index dari SWA Magazine, 

 

Sumber : “Flashback pencapaian Oppo di tahun 2016” dari website resmi PT. 

Indonesia Oppo Electronics Community https://community.oppo.com/id/forum/ 

 

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukan bahwa merek Oppo mendapatkan 

beberapa penghargaan dari setiap produknya di Indonesia dan di luar negeri. Salah 

satunya penghargaan yang diperoleh Oppo di Indonesia yaitu “Global Top 

https://community.oppo.com/id/forum/
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Smartphone” oleh International Data Group (IDG) dalam event Consumer 

Electronics Show (CES) tahun 2017 dan memperoleh Wired Cooles Of Mobile 

World Congress(MWC), teknologi 5x lossless Zoom oleh Stuff Magazine pada 

tahun 2017. Hal tersebut membuktikan bahwa smartphone Oppo memiliki 

reputasi yang baik di benak konsumen. Reputasi merek mempengaruhi penilaian 

konsumen pada suatu merek, namun citra pembuat atau citra perusahaan juga 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan suatu produk. Berdasarkan tabel 

1.4 menunjukan bahwa penilaian konsumen di Indonesia terhadap perusahaan 

Oppo sangat baik dengan adanya penghargaan yang didapatkan perusahaan 

sebagai Best Brand tahun 2016 yang diselenggarakan stasiun tv di Indonesia dan 

Top Smartphone (Low-end Market) yang diperoleh perusahaan pada tahun 2016. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan Oppo memiliki persepsi 

yang positif dari para pengguna maupun masyarakat. 

Tabel 1.5 Penilaian Kepuasan Konsumen Terhadap Smartphone Oppo 

Berdasarkan Kesesuaian Produk Terhadap Segmentasi Pasar  

Segmentasi  

Pasar  

Produk 

Smartphone  

Keunggulan 

Spesifikasi 

Penilaian Konsumen Smartphone 

Oppo 

Website Resmi Instgram Oppo 

Indonesia 

Puas Tidak Puas 

Menengah 

kebawah 

 Neo 7, Neo 3, 

Yoyo R2001, 

Find 5 Mini, Find 

R815, R8113 dan 

Joy 3  

Kualitas prosesor, 

kamera, RAM 1 

GB, tampilan yang 

mewah dan elegan 

dengan harga 1-2 

juta  

65% 35% 

Pencinta Selfie F5, F3 Plus, F3, 

F1 Plus  

Kualitas kamera 

depan mulai dari 

13 MP sampai 16 

MP 

80% 20% 

Kapasitas 

Penyimpanan  

F5, F3 Plus, F3, 

F1 Plus, A57 dan 

A39. 

RAM 3GB-6GB 

ROM 32GB-64GB 70% 30% 

Sumber : “Klasifikasi Produk Oppo” dari website resmi PT. Indonesia Oppo Electronics 

https://www.oppo.com/smartphones dan “@Oppoindonesia” dari website resmi instagram 

Oppo Indonesia, 2017  

https://www.oppo.com/smartphones
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 Berdasarkan tabel 1.5 yang menunjukan bahwa citra pemakai atau citra 

pengguna produk smartphone Oppo memiliki segmentasi pasar terhadap produk 

yang dimiliki. Dalam menciptakan suatu produk, smartphone Oppo terlebih 

dahulu melihat situasi pasar yang ada. Seperti salah satu produk yang ditawarkan 

smartphone Oppo untuk para pengguna menengah kebawah, . Oppo 

menghadirkan smartphone dengan harga yang rendah namun memiliki spesifikasi 

yang mampu bersaing salah satunya Oppo Neo 5 yang menggunakan  processor 

Quad Core 1.2 Ghz, RAM 1 GB, Android OS 4.4.2 (KitKat), juga dibekali 

kamera utama dengan resolusi 8 MP dan LED Flash, meskipun belum 

menggunakan sistem 4G didalamnya, namun spesifikasi yang ditawarkan Oppo 

Neo 5 sudah cukup tangguh dikelasnya. Sehingga memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pengguna menengah ke bawah.  

 Citra produk juga merupakan penilaian konsumen terhadap kelebihan dan 

kekurangan suatu produk berdasarkan pengalaman dan informasi yang konsumen 

dapatkan. Berdasarkan tabel 1.5 menunjukan bahwa smartphone Oppo memiliki 

penilaian yang positif dari konsumennya. Seperti salah satu penilaian yang ada di 

instagram resmi Oppo Indonesia, yang menyatakan puas dengan kinerja Oppo 

sebanyak 80 persen pengguna. Kepuasan tersebut dirasakan mulai dari prosesor, 

OS, kapasitas penyimpanan dan kualita kamera. Sebagian lain menyatakan 

ketidak puasaannya sebesar 20 persen. Salah satu ketidakpuasaan dirasakan 

konsumen adalah lambatnya kinerja smartphone jika banyak aplikasi. Dapat 

disimpulakan smartphone Oppo memiliki citra produk yang baik hal itu dapat 

dilihat dari hasil persentasi kepuasan yang dirasakan konsumen.  
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Persepsi kualitas suatu produk juga menjadi salah satu aspek yang dijadikan 

pertimbangan oleh sebagian konsumen. Persepsi kualitas didefinisikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk 

berkaitan dengan apa yang diharapkan konsumen. Satu hal yang selalu harus 

diingat, yaitu bahwa persepsi kualitas merupakan persepsi para pelanggan, oleh 

sebab itu persepsi kualitas tidak dapat ditetapkan secara obyektif dalam Permana 

dan Haryanto (2014). Hal ini akan berlanjut hingga konsumen mendapatkan 

kepuasan dari produk yang dibeli sehingga konsumen akan tetap setia untuk 

menggunakan produk tersebut. Sebelum melakukan pembelian, konsumen 

melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum akhirnya memutuskan 

akan membeli smartphone sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini 

menggunakan lima faktor yang dijadikan dasar dalam pengukuran persepsi 

kualitas adalah sebagai berikut:  

1. Kinerja (performance) : Melibatkan berbagai karakteristik operasional 

utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang. 

2. Keandalan (reliability) : yaitu konsistensi dan kinerja yang dihasilkan 

suatu produk dari suatu pembelian ke pembeli berikutnya. 

3. Layanan produk (service ability) : Mencerminkan kemampuan 

memberikan pelayanan pada produk tersebut mencakup pelayanan reparasi 

dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan.  

4. Tampilan (feature) : karakteristik sekunder atau pelengkap  

5. Kesesuaian dengan spesifikasi (Comformance with specifications) : 

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur (tidak ada 

dari pabrik) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. 
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Tabel 1.6 Jenis Produk Smartphone Oppo dan Spesifikasinya 

No. 
Nama 

Produk 

Spesifikasi 

OS Processor RAM ROM Kam

era 

Garans

i 

Flash 

Charge 

Skor  

CPU 

1. Oppo 

F3 Plus 

Andr

oid 

v6.0 

Octa Core 

1.95 GHz 

4 GB 64 

GB 

16MP 

8 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

2751

6 

2. Oppo 

F1 Plus 

Andr

oid 

5.1 

Octa Core 

2.0 GHz 

4 GB 64 

GB 

16MP 1 

Tahun 

 

VOOC 

Flash  
1680

5 

3. Oppo 

A37 

Andr

oid 

v5.1 

Quad Core 

1.2 GHz 

2 GB 16 

GB 

5 MP 

8 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

1074

4 

4. Oppo 

A57 

Andr

oid 

6.0 

Octa Core 

1.4 GHz 

3 GB 32 

GB 

13MP 

5 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

1467

8 

5. Oppo 

F1 

Andr

oid 

4.4.2 

Quad Core 

1.5 GHz 

3 GB 16 

GB 

13MP 

8 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

1415

3 

 

 

6. Oppo 

R7 Plus 

Andr

oid 

v5.1 

Quad Core 

1.5 GHz 

3 GB 32 

GB 

13MP 

8 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

2015

4 

7.  Oppo 

R7s 

Andr

oid 

5.1 

Octa Core 

1.5 GHz 

4 GB 32 

GB 

13MP 

8 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

1586

0 

8. Oppo 

R9s 

Andr

oid 

6.0 

Octa Core 

2.0 GHz 

4 GB 64 

GB 

16MP 

16MP 

1 

Tahun 

Super 

VOOC 

Flash 

Charge 

2063

8 

9. Oppo 

R9s 

Plus 

Andr

oid 

6.0 

Octa Core 

2.0 GHz 

4 GB 64 

GB 

16MP 

16MP 

1 

Tahun 

Super 

VOOC 

Flash 

Charge 

2305

1 

10. Oppo 

R5 

Andr

oid 

4.4 

Octa Core 

1.5 GHz 

2 GB 16 

GB 

13MP 

5 MP 

1 

Tahun 

VOOC 

Flash 

Charge 

1652

2 

Sumber : Website resmi PT. Indonesia Oppo Electronics, 2017 diakses di 

https://www.oppo.com/ id/smartphones 

 

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukan bahwa smartphone Oppo memiliki 

spesifikasi produk yang berkualitas. Salah satu keunggulan smartphone Oppo 

sehinggan mampu bersaing dengan kompetitornya adalah penggunaan system OS 

Android v6.0 dan prosessor Quad Core berkecepatan 2,5 GHz, memaksimalkan 

penyimpanan internal hingga 6 GB dan penyimpanan eksternal memcapai 256 

GB. Kamera depan dan kameran belakang dengan kualitas terbaik untuk 
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memaksimalkan hasil potret hingga 16 MP. Penggunaan teknologi VOOC 

(Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging) Flash Charge. 

Dengan hal tersebut membuktikan bahwa smartphone Oppo terus melakukan 

peningkatan pada kinerja produk mereka demi memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggannya.  

Keandalan adalah konsistensi dan daya tahan yang dihasilkan suatu produk 

dari suatu pembelian ke pembelian berikutnya. Salah satu uji daya tahan yang 

dilakukan Oppo adalah dengan melakukan kualitas kontrol (Quality Control) 

untuk semua produk Oppo yang keluar dari pabrik perakitan.  Ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa semua produk dari Oppo benar-benar layak digenggam oleh 

para konsumen. Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk menguji keandalaan 

dari sebuah smartphone Oppo, dikutip dalam website youtube resmi Oppo 

Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Smartphone oppo menjalani tes 

menggunakan mekanisme robot. Smartphone Oppo diletakkan pada sebuah kain 

yang menggantung lalu diberikan tekanan hingga mencapai 250 kilogram. Hal ini 

di lakukan untuk mengetahui apakah akan terjadi kerusakan atau kebengkokan 

pada smartphone Oppo jika ditimpa beban yang berat. (2) Smartphone Oppo 

diletakkan pada ketinggian 125 cm, kemudian dijatuhkan kepermukaan yang 

keras dengan kecepatan yang tinggi. Drop tes dilakukan dari beberapa sisi, dari 

bagian depan, bagian pinggir smartphone hingga bagian yang vital yaitu pada 

modul kamera putar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah smartphone 

oppo akan mengalami kerusakan atau pecah apabila jatuh dari ketinggian.  

Semua tes tersebut membuktikan bahwa kontrol produk yang ada di pabrik 

Oppo dilakukan dengan cukup baik, untuk fitur ketahanan produk hasil tes ini 
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cukup menjamin konsumen bahwa produk-produk Oppo layak diperhitungkan. 

Adapun konsisten yang dilakukan smartphone Oppo adalah selalu merilis 

smartphone yang menonjolkan kemampuan kamera. Seperti yang dikutip dalam 

PT. Viva Media Baru, Public Relations Execitive Oppo Indonesia mengatakan 

bahwa Oppo memiliki fokus tersendiri dibandingkan perusahaan smartphone 

lainnya. Tren kamera dan selfie dijadikan peluang oleh smartphone Oppo sebagai 

penunjang kinerja dan pembeda dari smartphone lainnya. Belakangan ini 

smartphone Oppo merilis Oppo F3 dengan spesifikasi dual kamera depan 

ditujukan untuk para pecinta selfie maupun group selfie sehingga menghasilkan 

foto yang berbeda.  

Berdasarkan tabel 1.6 menunjukan layanan produk yang diberikan 

smartphone Oppo adalah pemberian garansi selama 1 tahun dan garansi 6 bulan 

untuk aksesoris seperti charger, kabel data, headset dan baterai (termasuk baterai 

internal). Garansi tidak mencakup aksesoris lain seperti buku panduan, kartu 

garansi, dan lain lain. Smartphone Oppo juga menyediakan service center yang 

ditujukan untuk konsumen yang memiliki keluhan atau memperbaiki smartphone 

mereka yang bermasalah. Di Kota Bandar Lampung sendiri service center terletak 

di jalan Cut Nyak Dien, No.18 A. Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat. Kota Bandar Lampung. Dibuka pada hari senin – minggu pada jam kerja. 

PT Indonesia Oppo Electronics juga mempunyai website resmi Oppo, facebook, 

twitter, dan instagram resmi Oppo yang diberi nama Oppo Indonesia, 

disediakannya website tersebut untuk menampung keluhan dan apresiasi dari 

pengguna smartphone Oppo khususnya di Indonesia. Tampilan pada. Smartphone 

Oppo memiliki gaya dan desain produk yang mampu menarik perhatian 
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konsumen. Berdasarkan tabel 1.6 Smartphone Oppo didesain dengan baik 

sehingga desain yang digunakan Oppo membuat konsumen tertarik untuk 

memilikinya. Salah satu nya smartphone Oppo didesain dengan premium yang 

terlihat elegan dan stylish serta ukuran ketebalan dimensi yang cukup solid untuk 

tangan seperti salah satunya terdapat pada Oppo A57 memiliki dimensi bodi 149,1 

x 72, 9 dengan ketebalan 7,65 mm dan berat 147 gram serta lebar layar 5,2 inchi. 

Kesesuaian dengan spesifikasi yang dimiliki smartphone Oppo yang ditunjukan 

pada tabel 1.6 menunjukan skor CPU hasil dari tes yang dilakukan oleh 

Benchmark Antutu sebuah aplikasi tes performa dan spesifikasi terhadap 

smartphone. Skor yang tinggi dimiliki smartphone Oppo, hal tesebut karena 

penggunaan prosesor yang terdiri dari Quad Core berkecepatan 1,96 GHz hingga 

Quad Core 4,4 GHz. Penggunaan CPU yang frekuensinya cukup besar yakni 

sebesar 1950 MHz membuat Oppo memiliki kesesuaian kinerja dengan 

spesifikasinya. 

Pada akhirnya, konsumen akan melakukan suatu proses yang disebut minat 

beli. Dalam benak konsumen akan timbul kepercayaan pada sebuah merek dan 

informasi baru yang dipikirkan dalam menentukan pembelian. Di dalam minat 

beli, terkait dua hal yang berbeda yaitu keinginan untuk membeli dan rencana 

keputusan membeli. Sebelum melakukan pembelian, konsumen melakukan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum akhirnya memutuskan akan 

membeli smartphone sesuai dengan yang diinginkan. Minat beli juga diartikan 

sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang paling disukai. 

Setelah konsumen melakukan evaluasi terhadap beberapa merek, pada akhirnya 

pilihan akan tertuju pada satu merek yang paling sesuai dengan keinginan 
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konsumen menurut Dharmmesta et.al (2000) dalam penelitian Permana dan 

Haryanto (2014). 

Sebelum muncul minat beli, konsumen melakukan penilaian agar dapat 

mengetahui produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan mampu memenuhi 

kebutuhannya. Konsumen lebih selektif dalam memilih produk karena banyaknya 

produk yang ditawarkan dan memiliki kelebihan yang berbeda dengan produk 

lainnya. Oleh karena itu, pilihan konsumen dalam menggunakan smartphone saat 

ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas negara asal merek, citra merek 

produk dan persepsi kualitas yang positif dari konsumen pada smartphone yang 

berbasis android. Hal ini yang membuat penulis tertarik menggunakan negara 

asal, citra merek dan persepsi kualitas sebagai variabel yang digunakan untuk 

penelitian ini terhadap minat beli.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti pengaruh atribut dan harga produk terhadap keputusan pembelian pada 

suatu produk dengan diberi judul “PENGARUH NEGARA ASAL, CITRA 

MEREK DAN PERSEPSI KUALITAS TERHADAP MINAT BELI 

SMARTPHONE OPPO DI KOTA BANDAR LAMPUNG”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang bahwa smartphone Oppo masih belum 

mampu mengalahkan smartphone Samsung yang masih memimpin pangsa pasar 

di Indonesia. Pada tabel 1.1 smartphone Oppo hanya berada di peringkat kedua 

dengan pangsa pasar sebesar 25,5 persen di Indonesia tahun 2017, sedangkan 



 18 

 

Samsung memimpin dengan pangsa pasar sebesar 30 persen, walaupun Samsung 

masih memimpin pasar di Indonesia smartphone Oppo mempunyai kelebihan dari 

segi citra merek dan kualitas produk nya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.5 dan 

tabel 1.6 yang menunjukan bahwa smartphone Oppo memiliki citra merek serta 

persepsi kualitas yang baik dalam benak konsumen, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah negara asal berpengaruh terhadap minat beli produk smartphone 

Oppo di Kota Bandar Lampung ? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap minat beli produk smartphone 

Oppo di Kota Bandar Lampung ? 

3. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap minat produk smartphone 

Oppo di Kota Bandar Lampung ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai peneliti adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh negara asal terhadap minat beli produk 

smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung  

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat beli produk 

smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung  

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas terhadap minat produk 

smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung  
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D. Manfaat Penelitian  

 

Apabila tujuan di atas tercapai, maka peneliti berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat : 

1. Memberikan masukan dan informasi, serta bahan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk evaluasi dalam menentukan strategi bisnis yang tepat 

dan efektif di masa yang akan datang dalam meningkatkan penjualan 

produk. 

2. Sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam penelitian khususnya 

bagi penulis dan umumya bagi masyarakat. 

3.  Sebagai ilmu pengetahuan dalam mengimplementasikan teori – teori yang 

telah dipelajari selama kuliah dan mengetahui sejauh mana teori – teori 

yang telah dipelajari tersebut mampu dipergunakan untuk pemecahan 

masalah khususnya di bidang pemasaran dan perilaku konsumen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori  

2.1. Pengertian Pemasaran  

Inti dari pemasaran adalah mengidentifikasikan dan memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Definisi yang baik dan singkat dari pemasaran yang 

menurut Kotler dan Keller (2016:27) adalah “marketing is meeting needs 

profitability”, maksud ungkapan tersebut adalah pemasaran merupakan hal yang 

dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan (kebutuhan konsumen) dengan cara 

yang menguntungkan semua pihak. Definisi formal yang ditawarkan American 

Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2016:27) 

sebagai berikut : “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for 

creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and society at large”. Arti dari definisi tersebut, 

pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan dan memberikan nilai 

pelanggan yang unggul. 

 

Pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak melakukan pertukaran 

potensial untuk mencapai apa yang diinginkan dari pihak lain. Di dalam definisi 

sosial menunjukan bahwa peran pemasaran adalah memberikan memberikan nilai  
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yang tinggi untuk kebutuhan standar hidup manusia. Pemarasan merupakan proses 

kemasyarakatan baik individu ataupun kelompok untuk mendapatkan apa yang 

konsumen inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan 

memberikan layanan yang bernilai bagi konsumen. Pemasaran sendiri memiliki 

tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami keinginan konsumen dengan baik 

pada suatu produk produk atau jasa dikutip dalam Kotler dan Keller (2016:27). 

 

Aktivitas kreatif sebuah perusahaan yang untuk menciptakan suatu produk 

meliputi perencanaan dan eksekusi dari konsep, penetepan harga, promosi, dan 

distribusi ide, produk, dan layanan tidak hanyan untuk kepentingan kepuasan 

pelanggan tapi juga berpartisipasi dan membuat keuntungan dimasa yang akan 

datang, penyataan tersebut dikemukan oleh Keegan and Green (2012:28). 

Sedangkan menurut Daryanto (2011:1) mendefinisikan pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar 

sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pengertian pemasaran lainnya menurut 

Kotler dan Armstrong (2014:27) mendefinisikan bahwa : “Marketing as the 

process by which companies create value for customers and build strong 

customer relationships in order to capture value from customers in return”. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para ahli pemasaran diatas, peneliti sampai 

pada pemahaman bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui serangkaian proses 

menciptakan, menyampaikan, mengkomunikasikan produk dengan cara yang 

menguntungkan guna mencapai tujuan yaitu kepuasan konsumen.  
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2.2 Pemasaran Global  

 Pemasaran global didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada 

pemanfaatan aset, pengalaman dan produk perusahaan secara global serta 

melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda pada setiap 

negara (Gregorius Chandra 2003:16). Lima evolusi dari global marketing, tahap 

pertama dari pemasaran adalah pemasaran domestik. Sebelum memasuki 

pemasaran internasional perusahaan harus mengerti keadaan dari pasar domestik, 

memiliki informasi mengenai yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh pasar. 

Tahap kedua ketika dimulainya permintaan dari konsumen asing, perusahaan 

memulai pemasaran ekspor. Tahap ketiga adalah pemasaran multinational ketika 

setiap anak cabang melakukan kegiatan pemasaran untuk regionalnya, kegiatan ini 

mungkin akan distandarisasi setiap regional. Tahap yang terakhir adalah 

pemasaran global ketika perusahaan melakukan standarisasi untuk program 

pemasaran mereka, melakukan kordinasi di seluruh pasar dan integrasi global 

(Kusumaningtyas, 2017).  

Menurut Kenichi Ohmae (dalam Keegan, 2007: 2), perusahaan bisa sukses 

mendunia hanya dengan mengeluarkan sejumlah besar waktu dan uang dengan 

menjadi “orang dalam”. Menurut Kotbe dan Helsum (2004:17) Pemasaran global 

mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekankan: 

1. Upaya – upaya standarisasi: Program-program pemasaran lintas negara yang 

berbeda khsusnya berkaitan dengan penawaran produk, promosi harga dan 

struktur saluran. 

2. Koordinasi lintas pasar: Pengurungan inifesiensi biaya dan duplikasi  

upaya-upaya diantara anak-anak perusahaan nasional dan nasional mereka. 
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3. Integrasi global: Beradaptasi dibanyak pasar dunia utama untuk memperoleh 

peningkatan kemampuan bersaing dan integrasi yang efektif dan kampanye 

bersaing perusahaan lintas pasar tersebut dengan kemampuan untuk mensubsidi 

operasi dibeberapa pasar dengan sumber-sumber daya yang dihasilkan dipasar 

negara lain.  

Menurut Keegan dalam Wahyutati (2015:09) mendefinisikan pemasaran 

global sebagai kegiatan pemasaran yang memfokuskan pada pemanfaatan asset, 

pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian 

pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Artinya, ada 

pengakuan terhadap budaya universal dan perbedaan pasar yang unik. Pemasaran 

global merupakan proses memfokuskan sumber daya dan tujuan dari sebuah 

perushaan pada kesempatan pemasaran global. Ada dua alasan dalam pemasaran 

global, pertama mengambil manfaat dari kesempatan yang terbuka untuk 

pertumbuhan dan ekspansi dan kedua adalah untuk bertahan hidup (Keegan 2007: 

23). Keegan dalam Wahyutati (2015:83-86) mengidentifikasi adanya lima strategi 

adaptasi produk dan komunikasi dalam pemasaran global, yaitu:  

1. Product-Comummunication Extension atau Dual Extension : Perusahaan 

menjual produk yang sama seperti yang dijual di dalam negeri sendiri. 

2. Product-Extention, Communication-Adaptation : Strategi ini digunakan apabila 

produk dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda atau produk tersebut dapat 

digunakan untuk fungsi yang lain. 

3. Product-Adaptation, Communication-Extention: Strategi ini dilaksanakan 

dengan mengubah atau mendesain kembali produk tanpa mengubah strategi 

komunikasi. 
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4. Dual Adaptation : Strategi ini mengubah produk dan pesan iklan bagi pasar 

tersebut. 

5. Product Invention : Pada strategi ini perusahaan membuat produk baru untuk 

pasar setempat baik dengan cara meperkenalkan bentuk produk yang pernah 

berhasil dipasarkan disuatu negara (backward invention) atau membuat produk 

yang baru untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan negara-negara tertentu 

(forward invention).  

 

 

2.3 Negara asal (Country Of Origin) 

2.3.1 Pengertian Negara Asal 

Globalisasi merupakan faktor terbesar terjadinya pemasaran global, saat 

ini, evaluasi yang dilakukan konsumen atas suatu produk tertentu tidak hanya 

didasarkan pada daya tarik dan karakteristik fisik produk saja, tetapi juga 

berdasarkan pada negara asal merek produk tersebut. Country of origin effect 

(COE) adalah segala pengaruh dari negara produsen terhadap persepsi positif 

maupun negatif konsumen atas produk tertentu dikemukanan oleh Gregorius 

Chandra (2003:311). Country of origin merupakan negara asal suatu merek yang 

mempengaruhi niat pembelian yang merupakan elemen penting dalam 

mempengaruhi minat beli suatu produk. Konsumen akan teliti dalam 

mengevaluasi darimana produk tersebut berasal. Country of origin mempengaruhi 

persepsi dan citra di benak konsumen. Konsumen akan cenderung memiliki kesan 

tertentu terhadap sutu produk yang di hasilkan oleh suatu negara. 

Definisi negara asal adalah seluruh bentuk persepsi konsumen atas produk 

dari sebuah negara tertentu berdasarkan persepsi informasi akan kelebihan dan 
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kekurangan pada negara tersebut dalam Permana dan Haryanto (2014:4). 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2016:260) mengungkapkan bahwa 

persepsi asal negara adalah asosiasi mental dan kepercayaan yang dipicu oleh 

sebuah negara. Pemerintah didalam negara tersebut ingin memperkuat citra negara 

mereka dengan membantu perusahaan domestik yang melakukan ekspor sehingga 

menarik perusahaan asing dan investor. Perusahaan ingin menggunakan persepsi 

negara asal yang positif untuk menjual produk dan layanan mereka. Sedangkan 

menurut Yasin, Noor and Osman (2012:3), citra negara asal memiliki kekuatan 

untuk membangkitkan kepercayaan dibenak konsumen dan mempercayai atribut 

produk serta mempengaruhi evaluasi terhadap produk dan merek tertentu. 

Persepsi dan keyakinan konsumen terhadap citra negara asal memainkan peran 

penting dalam membentuk minat beli konsumen. Persepsi ini bisa menjadi atribut 

dalam pengambilan keputusan atau memengaruhi atribut lainnya dalam proses 

tersebut. Oleh karena itu, negara asal juga dianggap memiliki peran penting dalam 

memengaruhi minat pembelian konsumen. 

 

Di dalam penelitian Nelwan et.al, (2016) country of origin didefinisikan 

sebagai negara dimana letak kantor pusat perusahaan yang memasarkan produk 

atau merek tertentu. Dia juga menambahkan jika negara asal merek produk 

ataupun jasa yang memiliki nilai baik didalam benak konsumen, akan dapat 

memberikan dampak yang positif untuk perusahaan. Definisi Country Of Origin 

dalam Listiana (2014) adalah persepsi negara asal didefinisikan sebagai penilaian 

konsumen secara umum terhadap negara asal merek produk, berdasarkan 

informasi yang diterima dari berbagai sumber, yang terbentuk dari 3 dimensi 
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meliputi keyakinan terhadap negara, keyakinan terhadap orang-orang di negara 

tersebut dan keinginan interaksi dengan negara tersebut. Sedangkan didalam 

penelitian Wahyuni (2016) beberapa istilah yang lahir dari konsep country of 

origin adalah country of design, country of manufacture, country of assembly dan 

country of part dimana semua istilah tersebut menunjukan bahwa beberapa 

perusahaan global dan transnasional tidak lagi melakukan keseluruhan rangkaian 

produksi di negaranya. Rangkaian produksi dilakukan di negara lain tetapi tetap 

mengacu pada negara asalnya. Misalnya, perangcangan dilakukan di Jepang, 

perakitannya dilakukan di Indonesia dan komponennya didatangkan dari Jepang.  

 

 

2.3.2 Indikator Negara Asal 

Untuk mengukur negara asal, peneliti menggunakan konsep country of 

origin image dalam Permana dan Haryanto (2014), yang diusulkan oelh Yasin, 

Nasser dan Osman (2012) dalam Journal of Product and Brand Management, Vol 

12, No.1 yang terdiri dari 4 dasar pengukuran, yaitu: 

1. Tingkat kemajuan teknologi negara asal merek 

2. Citra negara asal merek  

3. Inovasi negara asal dalam berproduksi  

4. Tingkat prestis yang dimiliki negara asal merek 

 

2.3.3 Dampak Negara Asal (Country of Origin)  

 

Kajian mengenai dampak negara asal suatu produk telah banyak diteliti 

oleh para peneliti sebelumnya. Kajian ini membahas tentang dampak negara asal 

dari suatu produk. Negara asal memberikan berbagai macam efek terhadap 

pemikiran seorang calon konsumen maupun konsumen. Salah satu efek dari 
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negara asal dikemukakan oleh Hong dan Wyer dalam Rosyidi (2009), yaitu efek 

stimulus terhadap calon konsumen maupun konsumen dalam mengevaluasi 

sebuah produk dan digunakan untuk mencari informasi lain tentang produk 

tersebut. Persepsi dan keyakinan konsumen terhadap citra negara asal memainkan 

peran penting dalam membentuk minat beli konsumen. Persepsi ini merupakan 

asosiasi mental dan kepercayaan konsumen terhadap negara asal merek, jika 

persepsi negara asal positif makan perusahaan menggunakan persepsi itu untuk 

menjual produk merek menurut Kotler dan Keller (2016:260). Citra negara asal 

yang dipersepsikan positif dapat menimbulkan minat beli konsumen dan berakhir 

pada pembelian produk. Sebaliknya, citra negara asal yang dipersepsikan negatif 

oleh konsumen berpotensi mengurangi minat konsumen untuk membeli produk 

sehingga kemungkinan produk untuk dipilih berkurang. Oleh karena itu, citra 

negara asal juga dianggap memiliki peran penting dalam mempengaruhi minat 

beli konsumen. 

 

Merek yang kuat melalui iklan atau website semakin bisa membiasakan 

konsumen dengan merek perusahaan, yang mungkin meningkatkan niat pembelian 

mereka. Citra merek dapat memberikan pengaruh kuat pada niat beli daripada 

COO. Untuk mencapai efek yang lebih baik, perlu secara aktif 

mengkomunikasikan asal merek, jika merek tidak asing lagi bagi konsumen. Skala 

Roth dan Romeo (1992) dalam Wang (2008) diadaptasi untuk mengukur 

COO.Mencakup empat dimensi: inovasi (menggunakan teknologi baru dan 

tingkat pengembangan rekayasa), desain (penampilan dan gaya), prestis (status 

dan reputasi), dan pengerjaan (kehandalan, daya tahan, keahlian, dan kualitas). 

Paswan dan Sharma (2004) berpendapat bahwa, persepsi konsumen mengenai 



28 

 

negara asal dari sebuah merek sangat penting dalam mentransfer citra dari negara 

asal (Country of origin image) ke citra sebuah merek (brand image). Jika 

konsumen tidak mengetahui negara asal dari sebuah merek, maka penilaian 

konsumen terhadap citra dari sebuah merek akan berkurang. Paswan dan Sharma 

(2004) menyimpulkan bahwa penilaian konsumen terhadap citra negara asal akan 

berpengaruh terhadap persepsi konsumen terhadap suatu merek hanya jika 

konsumen tersebut mengetahui dan memperhatikan negara asal dari merek 

tersebut.  

 

 

2.4 Citra Merek (Brand Image) 

2.4.1 Pengertian Citra Merek  

 

Setiap produk yang terjual dipasaran memiliki citra tersendiri di mata 

konsumennya yang sengaja diciptakan oleh pemasar untuk membedakan dari para 

pesaing. Citra merek merupakan representasi keseluruhan persepsi terhadap merek 

dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra 

terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi 

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra positif terhadap suatu merek 

akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian dalam penelitian Permana 

dan Haryanto (2014). Karena itu sikap dan tindakan konsumen terhadap suatu 

merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Sedangkan menurut Nelwan 

et.al (2016) citra negara dianggap sebagai seperangkat persepsi tentang sebuah 

merek yang tercerin dari asosiasi merek dalam memori konsumen. Citra merek 

yang bagus dan kuat terdiri dari logo, warna dan moto bagi pengecer dan 

konsumen hal tersebut sangat penting untuk membedakan satu produk dengan 
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produk lainnya. Sehingga, citra merek adalah persepsi atau gambaran di dalam 

benak konsumen pada suatu produk yang berdampak terhadap profitabilitas 

produk dan popularitas terutama di bagian pemasaran.  

Menurut Kotler & Keller (2012:10) berkata bahwa ˝All companies strive to 

build a brand image with as many strong, favorable, and unique brand 

associations as possible.˝ Jika melihat perkataan ini, semua perusahaan berusaha 

menciptakan citra merek yang baik dan kuat dengan menciptakan suatu merek 

seunik mungkin yang dapat menguntungkan. Sedangkan menurut Surachman 

(2008:13) mendefinisikan citra merek sebagai bagian dari merek yang dapat 

dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf atau warna 

khusus, atau persepsi pelanggan atas sebuah produk atau jasa yang diwakili oleh 

mereknya. Citra atau asosiasi merepresentasikan persepsi yang bisa merefleksikan 

kenyataan yang objektif ataupun tidak. Citra yang terbentuk dari asosiasi inilah 

yang mendasari dari minat pembelian bahkan loyalitas merek dari konsumen. 

Dapat juga dikatakan bahwa citra merek merupakan konsep yang diciptakan oleh 

konsumen karena alasan subyektif dan emosi pribadinya (Ferrinadewi, 2008:166). 

Menurut Rangkuti (2008:43), citra merek adalah persepsi merek yang 

dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. 

Menurut Roslina (2010:334), citra merek merupakan sekumpulan asosiasi yang 

diorganisir menjadi satu yang berarti. Citra merek berdasarkan memori konsumen 

tentang suatu produk, sebagai akibat apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap 

merek tersebut. Perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

suatu merek akan membentuk citra tersebut dan akan tersimpan di dalam memori 

konsumen. Citra merek merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen 
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ketika mengingat merek tertentu. Asosiasi tersebut dengan sederhana dapat 

muncul dalam bentuk pemikiran dan citra tertentu yang dikaitkan dengan suatu 

merek. Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bahwa citra 

merek merupakan suatu persepsi dari konsumen tentang suatu merek berdasarkan 

memory atau informasi konsumen akan suatu produk, sebagai akibat dari apa 

yang dirasakan oleh konsumen terhadap merek tertentu. 

 

 

 

Untuk mengukur citra merek menggunakan empat komponen menurut 

Simamora (2004) didalam penelitian Permana dan Haryanto (2014), sebagai 

berikut : 

1. Reputasi Merek : suatu sejarah yang dimiliki suatu merek. Merek dapat 

dikatakan baik atau buruk tergantung pada pandangan konsumen yang telah 

memakainya. Apabila konsumen merasa puas dalam pemakai suatu merek, 

maka hal tersebut akan mempengaruhi sebuah reputasi dari merek yang 

dikonsuminya. 

2. Citra Pembuat (Corporate Image) : yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk 

atau jasa. Dalam penelitian ini citra pembuat meliputi citra dari negara asal 

produk.  

3. Citra Pemakai (User Image) : Merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang 

atau jasa yaitu meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian  

serta status sosialnya. 

2.4.2 Indikator Citra Merek 
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4. Citra Produk (Product Image) : Merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut produk 

tersebut, manfaat bagi konsumen, penggunaanya serta jaminan yang 

diberikan.  

 

 

2.5 Persepsi Kualitas 

2.5.1 Definisi Persepsi  

 

Menurut Kotler and Keller (2016:189) seseorang yang termotivasi adalah 

mereka yang siap dengan bagaimana pengaruh dari persepsi pada situasi tertentu. 

Dalam pemasaran, persepsi adalah hal yang terpenting karena akan 

mempengaruhi tindakan konsumen. Persepsi adalah proses memilih yang 

dilakukan konsumen, mengatur dan menafsirkan informasi yang diterima 

sehingga membuat sesuatu yang memiliki arti tersendiri bagi konsumen tersebut. 

Banyaknya perbedaan persepsi antar sesama konsumen, hal itu disebabkan dari  

informasi yang diterima oleh konsumen itu sendiri, sedangkan menurut 

Ferrinadewi (2008:42) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana berbagai 

stimuli dipilih, diorganisir, dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. 

Proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah 

aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi 

dapat didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita  

terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara.  

Sedangkan Webster dalam Setiadi (2003:160) mendefinisikan persepsi 

adalah proses bagaimana stimuli-stimuli itu diseleksi, diorganisasi, dan di 
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interpretasikan. Stimuli atau stimulus (rangsangan) adalah setiap bentuk fisik, 

visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. 

Orang tidak dapat menerima seluruh rangsangan yang ada di lingkungan mereka. 

Seorang konsumen diberi lebih dari 250 iklan setiap harinya tapi hanya 

memperhatikan sekitar 11 sampai 20 iklan saja. Menurut Rakhmat Jalaludin 

dalam Natalia (2012:3) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan infomasi. Proses persepsi bukan 

hanya proses psikologi semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang 

dikenal sebagai sensasi. 

 

 

2.5.2 Pengertian Persepsi Kualitas 

 

Persepsi kualitas didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

keseluruhan kualitas dan keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan 

dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Satu hal yang harus selalu diingat, 

yaitu bahwa persepsi kualitas merupakan persepsi pelanggan, oleh sebab itu 

persepsi kualitas tidak dapat ditetapkan secara obyektif menurut Aaker dalam 

Permana dan Haryanto (2014). Selain itu, persepsi pelanggan akan melibatkan apa 

yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang 

berbeda- beda terhadap suatu produk atau jasa. Sedangkan menurut Tjiptono 

(2007:40) mengatakan bahwa perceived quality merupakan penilaian pelanggan 

terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan. Oleh sebab itu, 

perceived quality didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen terhadap kualitas 

produk. Durianto et.al, (2001) dapat dikatakan bahwa persepsi kualitas berarti 

akan membahas keterlibatan dan kepentingan pelanggan.  
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Menurut Simamora dalam Pane dan Rini (2011:119) persepsi kualitas 

(perceived quality) yang dimaksud adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan ditinjau dari fungsinya secara 

relatif dengan produk-produk lain. Sedangkan menurut Ferrinadewi (2008:172) 

perceived quality adalah bagaimana keunggulan produk secara keseluruhan 

didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen. Beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa perceived quality adalah penilaian pelanggan terhadap 

kualitas produk secara keseluruhan. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang 

penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan yang 

berbeda terhadap produk atau jasa. Konsumen memiliki pengalaman bahwa merek 

tersebut berkualitas tinggi, cenderung akan menampilkan intensi perilaku positif 

terhadap merek itu. 

 

 

2.5.3 Indikator Persepsi Kualitas  

Untuk mengukur persepsi kualitas, menurut Durianto et.al,(2001) dalam 

Permana dan Haryanto (2014) ada lima dimensi, yaitu : 

1. Kinerja (performance) : Melibatkan berbagai karakteristik operasional utama 

yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang, misalnya karakteristik 

operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, sistem kemudi, serta kenyamanan. 

Karena faktor kepentingan pelanggan berbeda satu sama lain, seringkali 

pelanggan mempunyai sikap yang berbeda dalam menilai kinerja. Kecepatan akan 

diberi nilai tinggi oleh sebagian pelanggan, namun dinilai rendah oleh sebagian 

pelanggan lain yang lebih mementingkan kenyamanan.  
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2. Keandalan (reliability) : yaitu konsistensi dan kinerja yang dihasilkan suatu 

produk dari suatu pembelian ke pembeli berikutnya. 

3. Layanan produk (service ability) : Mencerminkan kemampuan memberikan 

pelayanan pada produk tersebut mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan 

komponen yang dibutuhkan.  

4. Tampilan (feature) : karakteristik sekunder atau pelengkap  

5. Kesesuaian dengan spesifikasi (Comformance with specifications) : 

Merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur (tidak ada dari 

pabrik) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan teruji. 

 

 

2.6 Minat Beli  

2.6.1 Definisi Minat Beli 

 

Minat beli merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

konsumen sebelum melakukan transaksi pembelian atas produk tertentu yang 

dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini akan berlanjut hingga konsumen mendapatkan 

kepuasan dari produk yang dibeli sehingga konsumen akan tetap setia untuk 

menggunakan produk tersebut. Bahkan lebih jauh lagi, konsumen akan 

merekomendasikan produk tersebut pada orang lain untuk mengonsumsi produk 

tersebut dalam Permana dan Haryanto (2014). Minat beli juga diartikan sebagai 

kecenderungan konsumen untuk membeli merek yang paling disukai. Setelah 

konsumen melakukan evaluasi terhadap beberapa merek, pada akhirnya pilihan 

akan tertuju pada satu merek yang paling sesuai dengan keinginan konsumen 

menurut Dharmmesta et.al (2000) dalam penelitian Permana dan Haryanto (2014). 
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Menurut Schifman dan Kanuk (2007:201) minat beli merupakan salah satu 

aspek dari psikologis seseorang dan memiliki pengaruh cukup besar dari sikap dan 

perilaku. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui minat 

beli konsumen terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi 

menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang 

akan datang. Selain itu faktor rekomendasi dari pihak lain juga sangat penting 

dalam mempengaruhi minat konsumen pada proses pembelian. Minat beli yang 

terdapat pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan pembelian 

dipengaruhi oleh sikap maupun variabel lainnya. Kotler dan Keller (2012:503) 

indikator minat beli adalah melalui model stimulasi AIDA yang berusahan 

menggambarkan tahap-tahap rangsangan yang mungkin dilalui oleh konsumen 

terhadap suatu rangsangan tertentu yang diberikan oleh pemasar, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perhatian: dalam tahap ini masyarakat pernah mendengar mengenai 

perusahaan atau produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dalam tahap ini 

masyarakat mengenal produk karena sudah mendengar atau melihat 

promosi yang dilakukan perusahaan. Tahap ini juga ditandai dengan 

perhatian pemirsa ketika melihat atau mendengar tentang promosi tersebut 

pertama kalinya. 

2. Minat: minat masyarakat timbul setelah mendapat dasar informasi yang 

lebih terperinci mengenai perusahaan atau produk. Pada tahap ini 

masyarakat tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang 

dilakukan perusahaan berhasil diterima oleh konsumen. 
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3. Kehendak: masyarakat mempelajari, memikirkan serta berdiskusi yang 

menyebabkan keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut 

bertambah. Dalam tahapan ini masyarakat maju satu tingkat dari sekedar 

tertarik akan produk. Tahap ini ditandai dengan hasrat kuat dari 

masyarakat untuk membeli dan mencoba produk. 

4. Tindakan: melakukan pembelian keputusan yang positif atas penawaran 

perusahaan. Pada tahap ini masyarakat sudah melihat atau mendengar 

tentang promosi tersebut dan benar-benar menwujudkan hasratnya 

membeli produk.  

 

Minat beli timbul karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri 

konsumen dan memberikan dorongan atau motivasi untuk memiliki suatu produk. 

Minat beli konsumen yang tinggi akan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian. Sebaliknya, minat beli konsumen yang rendah dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya keputusan konsumen untuk membeli produk (Herche 

dalam Wahyutati, 2015). Sedangkan menurut Durianto (2013:58) mengungkapkan 

bahwa “ minat beli adalah keinginan untuk memiliki produk, minat beli akan 

timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh terhadap mutu dan kualitas 

dari suatu produk, informasi seputar produk. Misalnya, harga, cara mebeli dan 

kelemahan serta keunggulan produk dibandingkan merek lain”.  

Menurut Simamora (2011:106) minat beli (niat beli) terhadap suatu produk 

timbul karena adanya dasar kepercayaan terhadap produk yang diiringi dengan 

kemampuan untuk membeli produk. Selain itu, niat beli terhadap suatu produk 

juga dapat terjadi dengan adanya pengaruh dari orang lain yang dipercaya oleh 
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calon konsumen. Niat beli juga dapat timbul apabila seorang konsumen merasa 

sangat tertarik terhadap berbagai informasi seputar produk yang diperoleh melalui 

iklan, pengalaman orang yang telah menggunakannya, dan kebutuhan yang 

mendesak terhadap suatu produk. Berdasarkan berbagai penjelasn menurut para 

ahli, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa minat beli adalah suatu perhatian 

individu terhadap suatu barang yang disertai dengan perasaan senang terhadap 

barang tersebut, sehingga minat tersebut menimbulkan keinginan dan kemudian 

timbul perasaan yang meyakinkan individu bahwa barang tersebut memiliki 

manfaat dan individu tersebut ingin memiliki barang tersebut dengan cara 

membelinya.  

 

 

2.6.2 Indikator Minat Beli  

 

 Menurut Ferdinand (2002:129) minat beli konsumen dapat diidentifikasi 

melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Minat eksploratif : yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk yang dilangganinya.  

2. Minat transaksional : yaitu kecenderungan seseorang untuk selalu membeli 

ulang produk yang telah dikonsumsinya. 

3. Minat prefensial : yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu memiliki preferensi utama pada produk yang telah dikonsumsi. Preferensi 

ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk perferensinya. 
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4. Minat referensial : yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk yang sudah mereka gunakan, agar dibeli juga oleh orang lain dengan 

reperensi pengalaman konsumsinya. 

 

 

B. Penelitian Terdahulu  

 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dan digunakan sebagai acuan serta pembanding 

diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Peneliti 

/Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel Sumber Hasil 

Penelitian 
Magyar 

Slamet 

Permana 

dan Jony 

Oktavian 

Haryanto 

/ 2014 

“Pengaruh Country of 

Origin, Brand Image 

dan Persepsi Kualitas 

Terhadap Intensi 

Pembelian notebook 

Lenovo” 

-Country of 

Origin 

-Brand image 

-Persepsi 

kualitas 

-Intensi 

pembelian 

Jurnal 

Manajemen. 

Vol.18, No.3 

:365-380 

Variabel Country of 

Origin, Brand Image dan 

Persepsi Kualitas 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap intense 

pembelian notebook 

Lenovo. 

Ghaitsa 

Damarar

un 

Kusuman

ingtyas, 

Suharyon

o dan 

Yusri 

Abdillah 

/ 2017 

“Pengaruh Country 

of Origin Terhadap 

Persepsi Kualitas dan 

Dampaknya Pada 

Minat Pembelian 

(Studi pada Calon 

Konsumen yang 

Berminat Membeli 

Mobil Toyota Avanza 

di Jakarta) 

-Country Of 

Origin,  

-Persepsi 

Kualitas  

-Minat 

Pembelian 

 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB) 

Vol.43, No. 

1 

- Country Of Origin, 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

persepsi kualitas 

- Country Of Origin 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 

-Persepsi kualitas 

memiliki pengaruh 

signifikan pada minat 

beli. 

Diyah 

Tulipa 

dan 

Ninuk 

Muljani/ 

2015 

“The Country Of 

Origin and Brand 

Image Effect On 

Purchase Intention 

Of Smartphone In 

Surabaya – 

Indonesia” 

-Country Of 

Origin 

-Brand Image 

-Subjective 

Norm 

-Attitude 

-Purchase 

Intention 

 

Mediterrane

an Journal 

of Social 

Sciences. 

Vol.6, No.5, 

S5. 

- Country Of Origin, 

Brand Image dan 

Subjective Norm 

memiliki pengaruh 

signifkan terhadap 

minatbeli konsumen  

-Sedangkan Attitude 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

Kitto 

Hananto 

/ 2015 

“Pengaruh Brand 

Image dan Country 

Of Origin Image 

Terhadap Minat 

Pembelian Iphone “ 

 

-Brand Image 

-Country Of 

Origin 

-Minat 

Pembelian  

Parsimonia. 

Vol.2, No.2 : 

13-22. 

Brand image dan country 

of origin berpengaruh 

signifikan terhadap minat 

pembelian iPhone pada 

mahasiswa di kota 

Malang 
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Peneliti 

/Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel Sumber Hasil 

Penelitian 
Kadek 

Pratita 

Yanthi 

dan I 

Made 

Jatra / 

2015 

 

“Pengaruh Country 

Of Origin, Brand 

Image Dan Perceived 

Quality Terhadap 

Minat Beli Sepeda 

Motor Honda Beat Di 

Kota Denpasar” 

 

-Country Of 

Origin,  

-Brand Image, 

-Perceived 

Quality   

-Minat Beli 

E-Jurnal 

Manajemen 

Unud,. 

Vol.4, 

No.11. 

-Country Of Origin 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap minat 

beli   

-Brand Image dan 

Perceived Quality 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap minat 

beli 

Jovita S 

Dinata, 

Srikandi 

Kumadji 

dan 

Kadaris

ma 

Kadaris

man 

Hidayat / 

2015 

“Country Of Origin 

dan pengaruhnya 

terhadap Persepsi 

Kualitas dan Minat 

Beli ( Survei pada 

calon konsumen yang 

berminat membeli 

iPad di Indonesia)” 

-Contry Of 

Origin,  

-Persepsi 

Kualitas  

 -Minat Beli 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis. 

Vol.25, No1. 

-Country Of Origin 

berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi 

kualitas dan minat beli  

-Persepsi Kualitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 

 

Putri 

Wahyu 

Tati, 

Suharyon

o dan 

Edy 

Yulianto 

/ 2015 

 

“Pengaruh Country 

Of Origin dan Global 

Brand Image 

Terhadap Minat Beli 

dan Keputusan 

Pembelian (Survei 

pada Konsumen yang 

Membeli Smartphone 

Samsung Galaxy di 

Asia Tenggara)” 

-Country Of 

Origin 

-Global Brand 

Image  

 -Minat beli 

-Keputusan 

Pembelian 

 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis. 

Vol.25 No.1. 

-Country Of Origin 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap minat beli dan 

keputusan pembelian. 

-Global Brand Image 

Memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli dan 

keputusan 

 

 

C. Kerangka Pemikiran  

 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengukur faktor yang mempengeruhi, yaitu negara 

asal, citra merek dan persepsi kualitas. Negara asal merupakan persepsi konsumen 

atas produk dari sebuah negara tertentu berdasarkan persepsi konsumen akan 

kelebihan dan kekurangan dari negara tersebut. Citra Merek adalah merupakan 

suatu persepsi dari konsumen tentang suatu merek berdasarkan memory atau 

informasi konsumen akan suatu produk, sebagai akibat dari apa yang dirasakan 

oleh konsumen terhadap merek tertentu. Sedangkan persepsi kualitas merupakan 
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penilaian keseluruhan konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk 

berkaitan dengan apa yang diharapkan konsumen. Minat beli merupakan proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan 

transaksi pembelian atas produk tertentu.  

 

1. Pengaruh Negara Asal Terhadap Minat Beli 

 

Menurut Yasin, Noor and Osman (2012:3), citra negara asal memiliki 

kekuatan untuk membangkitkan kepercayaan dibenak konsumen dan 

mempercayai atribut produk serta mempengaruhi evaluasi terhadap produk dan 

merek tertentu. Persepsi dan keyakinan konsumen terhadap citra negara asal 

memainkan peran penting dalam membentuk minat beli konsumen. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Haryanto (2014), menyatakan bahwa 

country of origin secara siginifikan berpengaruh positif terhadap minat beli calon 

konsumen yang ingin membeli notebook Lenovo di Indonesia. Hasil tersebut juga 

sama dengan yang dilakukan oleh Hananto (2015),yang menunjukkan bahwa 

country of origin berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian iPhone pada 

mahasiwa di kota Malang. Apabila citra negara asal merek baik di dalam benak 

konsumen, maka akan muncul minat pembelian pada produk tersebut. 

2. Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli  

Citra merek adalah cara masyarakat mempersepsi (memikirkan) 

perusahaan atau produknya menurut Kotler (2007:52). Kesan – kesan yang terkait 

merek akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya informasi dan 

pengalaman konsumen atau semakin seringnya penampakan merek tersebut dalam 

strategi komunikasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Haryanto 
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(2014) menyatakan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2015) 

menunjukkan bahwa brand image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minat pembelian iPhone di Kota Malang. Brand image yang baik akan 

mempermudah masyarakat dalam mengenali suatu produk dan memungkinkan 

mereka untuk melakukan minat beli terhadap produk tersebut sehingga pada 

akhirnya perusahaan akan memperoleh laba yang lebih besar. 

3. Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Minat Beli  

 

Persepsi kualitas yang dirasakan oleh konsumen akan berpengaruh terhadap 

kesediaan konsumen tersebut untuk membeli sebuah produk. Ini berarti bahwa 

semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh konsumen. Maka akan semakin tinggi 

pula kesediaan konsumen tersebut untuk akhirnya membeli. Minat beli 

dipengaruhi oleh nilai dari produk yang dievaluasi. Nilai merupakan perbandingan 

antara kualitas terhadap pengorbanan dalam memperoleh suatu produk. Dalam 

penilitan yang dilakukan oleh Permana dan Haryanto (2014) menunjukan hasil 

bahwa persepsi kualitas terbukti berpengaruh positif terhadap minat pembelian 

notebook Lenovo. Hal ini juga didukung oleh Dinata et.al (2015) tentang kaitan 

antara persepsi kualitas produk dengan minat beli. Persepsi kualitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat beli produk iPad di Indonesia. Ketiga variabel 

tersebut dapat dirumuskan dengan paradigma kerangka penelitian mengenai 

pengaruh negara asal, citra merek dan persepsi kualitas terhadap minat beli 

sebagai berikut:    
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Gambar 2.2. Paradigma Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data Diolah, 2017 

 

 

D.Hipotesis 

 

Berdasarkan pada perumusan masalah, serta kerangka pemikiran diatas 

tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan adalah:  

1. Adanya pengaruh negara asal terhadap minat beli produk smartphone Oppo di 

Kota Bandar Lampung. 

2. Adanya pengaruh citra merek terhadap minat beli produk smartphone Oppo di 

Kota Bandar Lampung. 

3. Adanya pengaruh persepsi kualitas terhadap minat beli smartphone Oppo di 

Kota Bandar Lampung 

 

 

Minat Beli 

 (Y) 

 Persepsi Kualitas 

(X3) 

 

Citra Merek (X2) 

 

Negara Asal (X1) 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

dengan pengujian secara explanatory yang bermaksud menjelaskan hubungan dua 

atau lebih variabel-variabel penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil 

jenis penelitian ini akan digambarkan dan dijelaskan, maka data yang diperlukan 

untuk penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. 

 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai 

responden melalui pengisian kuesioner kepada masyarakat yang pernah 

membeli produk smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung.  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai 

sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang 

dapat memperkuat data pokok berupa gambaran umum tentang produk 

yang bersumber dari jurnal, majalah, kepustakaan, dan media lainnya.  

 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2013:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Pengumpulan data yang digunakan 
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adalah menggunakan kuesioner dengan menyebarkan angket atau daftar 

pertanyaan secara tertulis kepada responden yang mengetahui atau yang pernah  

membeli smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung.  

2. Dokumentasi  

 Pengumpulan data secara tidak langsung melalui dokumentasi bertujuan 

untuk mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu 

data juga diperoleh dari berbagai jurnal, arsip dan sumber dokumen lain. 

 

 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Bandar Lampung yang 

menggunakan atau yang mengetahui produk smartphone Oppo. Populasi ini tidak 

dapat diketahui jumlah dan karakteristik masing-masing elemen populasinya. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Non Probability Sampling atau semua populasi tidak 

memberi peluang atau kesempatan menjadi sampel, dengan mengambil tipe 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Dalam pengambilan sampel dibatasi pada ciri-ciri khusus 
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seseorang yang memberikan informasi dan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

peneliti. Adapun kriteria tersebut masyarakat yang berdomisili di kota Bandar 

Lampung, berumur 17 tahun keatas dengan alasan telah dianggap mampu 

memahami dan menjawab kuesioner dengan baik, mengetahui smartphone Oppo 

dan mengetahui negara asal smartphone Oppo.   

 

 Menurut Hair (2006:197) dan Sugiyono (2013:91) menyarankan bahwa 

untuk penelitian yang akan diolah dengan menggunakan multiple regresion 

jumlah sampel minimum 10 kali dari jumlah variabel dan lebih disarankan 100 

responden bagi kebanyakan situasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut dalam 

penelitian ini, peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang 

sebelumnya dilakukan Pre Test kepada 30 Responden. Sampel yang dijadikan 

dalam penelitian ini adalah konsumen smartphone di Kota Bandar Lampung.  

 

 

D. Skala Pengukuran Variabel 

Dalam pengukuran variabel terlebih dahulu menentukan skala pengukuran 

variabel. Skala pegukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2013). Alat ukur penelitian ini adalah dengan menggunakan 

butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel 

penelitian. Butir-butir pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan skala 

likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dimana masing-masing 

jawaban diberi score atau bobot yaitu banyaknya score antara 1 sampai 5,  
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dengan rincian:  

1. Jawaban SS sangat setuju  = 5  

2. Jawaban S setuju   = 4  

3. Jawaban N netral    = 3  

4. Jawaban TS tidak setuju   = 2  

5. Jawaban STS sangat tidak setuju = 1  

 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu 

yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada 

penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent), yaitu:  

 

1. Variabel Independent (variabel bebas) 

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

variabel dependen. Variabel bebas dalam penulisan ini adalah Negara Asal (X1), 

Citra Merek (X2) dan Persepsi Kualitas (X3). 

2. Variabel Dependen (variabel terikat) 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel Y adalah 

Minat Beli  
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 

 

Indikator Skala 

X1: 

Negara Asal 

(Country Of 

Origin) 

 

(Permana dan 

Haryanto, 2014) 

Country Of Origin seluruh 

bentuk persepsi konsumen 

atas produk dari sebuah 

negara tertentu berdasarkan 

persepsi konsumen akan 

kelebihan dan kekurangan 

dari negara tersebut.  

 

- Citra negara asal 

merek  

- Tingkat kemajuan 

teknologi negara 

asal merek 

- Inovasi negara 

asal merek dalam 

berproduksi 

- Tingkat prestise 

yang dimiliki 

negara asal merek 

Likert 

X2 : 

Citra Merek 

(Brand Image) 

 

(Permana dan 

Haryanto, 2014) 

Citra merek merupakan 

representasi dari 

keseluruhan persepsi 

konsumen terhadap merek 

dan dibentuk berdasarkan 

informasi dan pengalaman 

masa lalu terhadap suatu 

merek 

- Reputasi Merek 

- Corporate Image 

- User Image 

- Product Image  

Likert 

X3 : 

Persepsi 

Kualitas 

 

(Permana dan 

Haryanto, 2014) 

Persepsi kualitas 

didefinisikan sebagai 

persepsi keseluruhan 

konsumen terhadap kualitas 

atau keunggulan suatu 

produk berkaitan dengan 

apa yang diharapakan 

konsumen.  

- Kinerja 

- Keandalan  

- Layanan produk  

- Tampilan  

- Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi  

 

Likert 

Y1:  

Minat Beli 

 

(Permana dan 

Haryanto, 2014) 

Minat beli merupakan 

proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan 

oleh konsumen sebelum 

melakukan transaksi 

pembelian atas produk 

tertentu. 

- Minat eksploratif  

- Minat 

transaksional 

- Minat prefensial 

- Minat referensial  

 

 

Likert 

 

 

F. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

 

1.  Uji Validitas  

 Menurut Sugiyono (2013:267) validitas adalah derajat ketetapan antara data 

yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Validitas menunjukan sejauh mana alat ukur itu dapat mengukur apa 

yang dapat diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 
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tidaknya sesuatu  kuesioner. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan nilai r tabel. Jika r tiap butir lebih besar dari r tabel dan nilai 

r hitung positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid.  

 

 Alat uji validitas yang digunakan dalam penelitan ini adalah Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). Untuk memudahkan melakukan uji validitas, maka 

digunakan analisis faktor yang ada pada Software SPSS 16.0.Validitas korelasi 

antar variabel dalam mengukur suatu konsep dilakukan dengan melihatuji Kaiser-

Mayer-Oklin Measure of sampling Adequancy(KMO MSA). Koefisien KMO MSA 

menunjukkan nilai factor loading lebih dari 0,50 dapat diterima. Barrtlett’s Test 

of Sphericity dinilai melalui koefisien signifikansi kurang dari 5% (Hair et al., 

2010). 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Menurut Sugiyono (2013:268) reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik 

(kuantitatif), suatu data dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam 

objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu 

berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekolompok data bila dipecah 

menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. Uji reliabilitas digunakan untuk 

menunjukan sejauh mana alat pengukur yang digunakan dapat di percaya atau 

dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran. Besarnya 

tingkat reliabilitas ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien reliabilitas. 

Koefisien reliabilitas mengukur tingginya reliabilitas yang ditunjukan oleh 

koefesien Croanbach’s Alpa. Untuk perhitungan instrumen penelitian ini 
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digunakan alat bantu program statistik SPSS 16.0 Kriteria suatu instrumen 

penelitian ini dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien 

reliabilitas Croanbach Alpa> 0.60. 

 

 

G. Metode Analisis Data 

 

1. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan secara sistematis fakta 

dan karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Sehingga diperlukan 

untuk menganalisis permasalahan dan mencari suatu pemecahan masalah dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesiner yang dihubungkan dengan 

teori pendekatan yang berkaitan dengan negara asal, citra merek dan persepsi 

kualitas terhadap minat beli produk smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif merupakan analisis penelitian yang bekerja dengan 

angka, yang datanya berbentuk bilangan (skor atau nilai, peringkat, dan frekuensi) 

yang analisisnya menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa 

variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain. 

 

 Penelitian ini menggunakan indikator variabel (X) lebih dari satu maka 

analisis kuantitatif yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan bantuan 

aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) yang bertujuan untuk 

mengetahui Negara Asal (X1), Citra Merek (X2) dan Persepsi Kualitas (X3) 

terhadap Minat Beli produk smartphone Oppo (Y). Maka rumus analisis regresi 

linier berganda dalam penelitian ini adalah :  
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Y = a+ b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Keterangan : 

Y   = Variabel Minat Beli 

a   = Konstanta 

b1, b2, b3  = Koefisien Regresi 

X1   = Variabel Negara Asal 

X2   = Variabel Citra Merek 

X3   = Variabel Persepsi Kualitas 

e   = Standard Error 

Dengan rumus diatas makan akan diketahui seberapa besar pengaruh dari 

ketiga variablel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama. 

 

 

H. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

  Menurut Hartono (2008:146) Uji t adalah pengujian hipotesis yang 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan yang meyakinkan dari dua 

mean sampel. Apabila t hitung masing-masing variabel bebas, yaitu negara asal, 

citra merek dan persepsi kualitas lebih besar dari t tabel maka variabel bebas 

tersebut secara parsial memiliki pengaruh pada tingkat kepercayaan 95% atau 

α=5% terhadap variabel dependen y (keputusan pembelian). Dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut: 
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1) Apabila thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

2) Apabila thitung ≥ ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

 

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji F merupakan uji kelayakan model, apakah model regresi linier 

berganda yang diajukan adalah model yang layak untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara besama-sama (simultan). 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara negara asal, 

citra merek dan persepsi kualitas terhadap minat beli. Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut:  

1) Apabila Fhitung≤ Ftabel maka Hoditerima dan Ha ditolak.  

2) Apabila Fhitung≥ Ftabel maka Hoditolak dan Ha diterima.  

 

3. Uji Koefisien Determinasi Disesuaikan (Adjusted    ) 

Menurut Sanusi (2014) koefisien determinasi (R
2
)berfungsi untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependent. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil 

menunjukkan kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi 

variabel dependent yang sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi dependent. 

 



  

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat dua metode analisis data yaitu 

analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menyatakan terbukti 

bahwa variabel negara asal, citra merek dan persepsi kualitas terhadap minat beli 

smartphone Oppo di Kota Bandar Lampung hipotesis diterima dan dapat 

disimpulkan  

1. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, dimana Negara Asal 

(X1), Citra Merek (X2) dan Persepsi Kualitas (X3) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Minat Beli smartphone Oppo di Kota Bandar 

Lampung.  

2. Pengaruh pada variabel negara asal yaitu negara asal smartphone Oppo 

merupakan produsen yang memiliki citra yang baik di benak konsumen 

sehingga menimbulkan minat beli konsumen. 

3. Pengaruh pada variabel citra merek yaitu smartphone Oppo memiliki citra 

perusahaan yang baik. Sehingga dapat menimbulkan minat beli konsumen 

pada smartphone Oppo, karena konsumen memiliki kepercayaan pada 

perusahaan. 
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4. Pengaruh terbesar pada variabel persepsi kualitas adalah smartphone Oppo 

memiliki tampilan yang baik. Oleh karena itu, smartphone Oppo sudah 

dapat menyaingi smartphone lain dari segi tampilan.  

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:  

1. Berkaitan dengan citra merek, perusahaan smartphone Oppo disarankan 

untuk tetap mempertahankan citra perusahaan yang sudah didapatkan, 

karena citra perusahaan yang kuat dapat menimbulkan kepercayaan dan 

kepuasan konsumen dan jika perusahaan ingin meningkatkan citra 

perusahaan maka dapat dilakukan dengan meningkatkan spesifikasi 

produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, khususnya pada spesifikasi 

kamera agar tidak terkalahkan oleh smartphone pesaingnya, salah satunya 

mengembangkan sensor pada kamera dan mengembangkan face beauty 

mode pada fitur tambahan kamera. Seperti yang dilakukan oleh Vivo 

dimana kamera selfie dari Vivo memiliki face beauty dengan fitur penirus 

wajah. Hal tersebut dapat dilakukan perusahaan agar dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen.  

 

2. Perusahaan smartphone Oppo disarankan untuk tetap mempertahankan 

variabel persepsi kualitas yang sudah dilakukan karena konsumen sudah 

merasa puas pada smartphone Oppo dan jika perusahaan ingin terus 

meningkatkan persepsi kualitas yang baik di benak konsumen, maka hal 
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ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kembali layanan yang akan 

diberikan kepada konsumen. Salah satunya dengan memperbanyak service 

center untuk memperbaiki gangguan atau kerusakan, membekali teknisi 

dengan pelatihan yang dapat menambah keahlian mereka dalam 

memperbaiki smartphone dan meminimalkan waktu perbaikan,  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam 

memberikan informasi dan menjadi referensi untuk dapat mengembangkan 

penelitian selanjutnya, lalu disarankan peneliti lain menambahkan atau 

menggunakan variabel variabel bebas lainnya seperti atribut produk, 

harga, life style, celebrity endorser dan lain-lain agar lebih luas 

cakupannya untuk mengetahui minat beli pada produk smartphone.  
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