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ABSTRAK 

 

PENGARUH CITRA MEREK DAN NEGARA ASAL DALAM 

PEMBENTUKAN EKUITAS MEREK XIAOMI SMARTPHONE DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

 

 

Oleh 

Dinda Revilla Putri 

 

Xiaomi merupakan distributor smartphone cerdas terbesar ke-3 di Dunia yang 

merancang, mengembangkan, dan menjual smartphone, aplikasi seluler, dan 

peralatan elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis 

pengaruh Citra Merek dan Negara Asalterhadap pembentukan Ekuitas 

MerekXiaomi Smartphone di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 

metode non-probability sampling dengan jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini adalah secara simultan 

variabel yang terdiri dari Citra Merek dan Negara Asal berpengaruh positif 

terhadap Ekuitas Merek. Variabel bebas yang memiliki pengaruh terbesar yaitu 

Negara Asal (X2) dengan nilai cronbach’s alpa= 0,857. nilai Asymp. Sig. pada 

Citra Merek (X1) adalah 0,197, Negara Asal (X2) adalah 0,197, dan Ekuitas 

Merek (Y) adalah 0,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi 

normal. Hasil Uji t Citra Merek (X1) dan Negara Asal (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ekuitas merek. Hal ini berarti indikator Citra Merek (X1) 

dan Negara Asal (X2) berperan dalam memengaruhi setiap variabel Ekuitas 

Merek (Y). 

 

Kata Kunci: Citra Merek, Negara Asal, dan Ekuitas Merek 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INFLUENCE OF BRAND IMAGE AND COUNTRY OF ORIGIN IN THE 

FORMATION OF XIAOMI SMARTPHONE BRAND EQUITY IN BANDAR 

LAMPUNG CITY 

 

 

BY 

Dinda Revilla Putri 

 

 

Xiaomi is the 3rd largest smartphone distributor in the World that designs, 

develops and sells smartphones, mobile apps and other electronic devices. This 

study aims to analyze the effect of Brand Image and Country of Origin on the 

formation of Xiaomi Smartphone Brand Equity in Bandar Lampung. This study 

uses a non-probability sampling method with the number of samples used in this 

study as many as 100 respondents. The results of this study are simultaneously 

variables consisting of Brand Image and Country of Origin have a positive effect 

on Brand Equity. The independent variable that has the greatest influence is the 

country of origin (X2) with a cronbach's alpha value = 0.857. Asymp value. Sig. 

on Brand Image (X1) is 0.197, Country of Origin (X2) is 0.197, and Brand Equity 

(Y) is 0.71, so it can be concluded that the variables are normally distributed. The 

results of the t-test of Brand Image (X1) and Country of Origin (X2) have a 

positive and significant effect on brand equity. This means that the Brand Image 

(X1) and Country of Origin (X2) indicators play a role in influencing each Brand 

Equity variable (Y). 

 

Keywords: Brand Image, Country of Origin, and Brand Equity 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak 

baru bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara otonom. Sekat-sekat 

informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin 

mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang memiliki akses 

terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini.  

Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya telah 

membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia.Kegiatan 

komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif 

sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja alat 

teknologi telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan 

percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-

formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi 

kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah kita capai sekarang 

benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan 

kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. 

Bagi masyarakat sekarang, teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

suatu religion. Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang 

ada. Sementara orang bahkan memuja hal tersebut sebagai liberator yang akan 

membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Selain itu, hal tersebut 

juga diyakini akan memberi umat manusia kebahagiaan dan immortalitas. 

Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan 

kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri.
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Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat ini, peran 

teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. 

Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan 

teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang 

lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. 

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 pengunaan dan fungsi yang menyerupai 

komputer. Smartphone diluncurkan untuk pertama kalinya pada  tahun 1992 dan 

hingga saat ini perkembangannya memiliki banyak perubahan yang selalu 

meningkat. Smartphone memiliki segmentasi yang berbeda-beda, di Indonesia itu 

sendiri smartphone dikelompokkan menjadi 3 kelas berdasarkan level harga dan 

spesifikasinya, yaitu: (www.wikipedia.com)  

1. Ponsel cerdas kelas atas (high-end)  

2. Ponsel cerdas kelas menengah (middle level)  

3. Ponsel cerdas kelas bawah (entry level)  

Tidak dapat diragukan lagi, penggunaan smartphone saat ini mengalami 

peningkatan yang sangatlah pesat. Di bawah ini merupakan data pengguna aktif 

smartphone di Indonesia berdasarkan situs DATABOKS: 

 

Gambar 1.1 Pengguna Aktif Smartphone di Indonesia Tahun 2019 

Sumber : www.databoks.katadata.co.id 

http://www.databoks.katadata.co.id/
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Berdasarkan situs Kementerian Informasi dan Komunikasi Informatika 

Republik Indonesia (www.kominfo.go.id), Indonesia merupakan raksasa 

teknologi digital Asia yang sedang tertidur. Dengan jumlah penduduk yang 

mencapai 250 juta jiwa dengan penggunaan smartphone yang tumbuh sangat 

pesat, lembaga riset digital marketing E-marketer memperkirakan pada tahun 

2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia akan mencapai lebih dari 

100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan 

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

Amerika. Dengan tingginya tingkat permintaan terhadap smartphone dipasaran, 

hal tersebut membuat para produsen smartphone sangat gencar untuk 

meluncurkan produk-produk smartphone mereka secara berkala yang tentunya 

selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru supaya dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen agar dapat menarik minat beli mereka. Berikut ini  

merupakan gambaran tabel peringkat lima besar market share smartphone di  

Indonesia: 

 

Gambar 1.2 Market Share Smartphone Indonesia Tahun 2019 

Sumber: www.canalys.com 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 

terjadi penurunan market share Xiaomi sebesar 9%. Xiaomi merupakan 

perusahaan dari China ini menawarkan smartphone yang mempunyai spesifikasi 

tinggi namun tetap berharga murah dan terjangkau dan mereka telah membuktikan 

http://www.canalys.com/
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nya pada dunia bahwa mereka dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

besar lainnya. Perusahaan Xiaomi didirikan pada tahun 2010 ini dengan cepat 

telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok. Xiaomi 

merupakan distributor smartphone cerdas terbesar ke-3 di Dunia yang merancang, 

mengembangkan, dan menjual smartphone, aplikasi seluler, dan peralatan 

elektronik lainnya. 

 

Gambar 1.3. Logo Xiaomi 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Xiaomi_logo.svg 

Xiaomi Smartphone hampir semuanya ditawarkan dengan harga yang menarik. 

Atau bisa dikatakan harganya lebih murah dibanding ponsel dengan spesifikasi 

yang sama dari merek lain. Contohnya Redmi Note 10 Pro yang memakai chipset 

Snapdragon 720G ditawarkan di harga Rp3 jutaan. Padahal ponsel dari merek lain 

dengan chipset yang sama ditawarkan di harga Rp4 atau Rp5 jutaan, malah ada 

yang lebih. Dengan spesifikasi yang hampir mirip, vendor lain akan menjual 

dengan harga yang lebih tinggi. Xiaomi melakukan hal ini karena Xiaomi tidak 

ambil keuntungan tinggi dari penjualan ponsel mereka. Xiaomi yang memiliki 

banyak gebrakan dalam perkembangan dunia teknologi, membuat perusahaan ini 

banyak dilirik dan dibicarakan. Diakuinya Xiaomi sebagai salah satu perusahaan 

paling inovatif  jadi alasan lain yang membuat kenapa Xiaomi terkenal, bukan 

hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Inovatif bukan karena cara penjualannya 

saja tetapi juga hal-hal lain yang berkembang jauh. Dalam hal garansi, Xiaomi 

Indonesia menawarkan hal yang benar-benar menarik. Salah satu langkahnya 

adalah diperbolehkannya melakukan root tanpa menghanguskan garansi.Soal 

garansi lain yang menarik adalah hadirnya garansi sampai 2 tahun untuk beberapa 

tipe HP dari Xiaomi. Hal yang tentunya patut diapresiasi mengingat merek lain 

umumnya hanya menawarkan garansi selama 1 tahun.  (Carisinyal.com) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Xiaomi_logo.svg
https://carisinyal.com/kenapa-hp-xiaomi-murah/
https://carisinyal.com/kenapa-hp-xiaomi-murah/
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HP Xiaomi memang dijual murah. Namun, hal ini menimbulkan resiko lain, iklan. 

Seiring dengan keuntungan Xiaomi yang di bawah 10 persen, perusahaan asal 

Tiongkok pun punya cara agar bisa dapat keuntungan lain. Keuntungan tersebut 

didapatkan dengan adanya iklan di antarmuka MIUI. Dengan berbagai fitur 

menarik, MIUI ternyata menyisipkan iklan. Iklannya sendiri tidak mengganggu. 

Hanya ketika membuka aplikasi bawaan Xiaomi, iklan tersebut muncul. Namun, 

tentu saja tidak semua orang suka dengan iklan. Bakal ada orang yang merasa 

membuang uang untuk membeli ponsel yang didalamnya justru ada iklan. Hal ini 

tentu bisa jadi kekurangan tersendiri.  Xiaomi jarang sekali memberikan update 

software Android pada ponsel yang mereka jua, apalagi untuk seri kelas 

menengah dan seri terjangkau. Jika HP Xiaomi saat membeli bersistem operasi 

Android 10, tidak usah berharap dapat pembaruan ke Android 11. 

Masih terdapat calon konsumen yang tidak percaya dengan kualitas 

Xiaomi smartphone itu sendiri dikarenakan adanya persepsi dibenak konsumen 

terhadap kualitas Xiaomi yang tidak sesuai dengan harganya. Seperti yang dikutip 

dari (Seluller.id, 2017) menerangkan bahwa MI A1 meledak saat di-charge oleh 

penggunanya dan ditinggal tidur, produk Xiaomi selanjutnya yakni Redmi 5A 

juga meleleh. Jika hal ini terjadi terus-menerus pengguna Xiaomi di seluruh 

belahan dunia pun merasa sangat kecewa. Bisa saja mereka berasumsi bahwa 

produk Xiaomi tidak layak digunakan atau “jelek”. Parahnya lagi, para pengguna 

akan meninggalkan Xiaomi. 

 

Gambar 1.4. Xiaomi-Redmi 5A Meleleh 

Sumber: Seluller.id 
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Xiaomi smartphone sebagai salah satu produk elektronik buatan Cina. 

Minat beli terhadap Xiaomi smartphone di Indonesia cukup potensial, terbukti 

dengan penjualan Xiaomi smartphone yang masuk ke dalam lima besar market 

share di Indonesia pada 2017 dan 2018. Namun sayangnya, pada kuartal kedua di 

tahun 2019 Xiaomi mengalami sedikit penurunan penjualan di Indonesia. 

(Seluller.id, 2017) 

Persaingan yang semakin marak memaksa para pembisnis harus memiliki 

kemampuan untuk menarik minat konsumen melalui sebuah brand. Perusahaan 

akan mudah di kenal jika perusahaan tersebut tepat dalam pemberian nama sebuah 

brand, sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian ulang. 

Untuk menarik konsumen ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu salah 

satunya adalah Ekuitas Merek yang akan memudahkan pihak perusahaan dalam 

memasarkan dan mengetahui keingian dari konsumen. 

Ekuitas merek dinilai memiliki sejumlah manfaat dalam perspektif 

konsumen tingkah laku, termasuk meningkat preferensi pemangku kepentingan 

dalam merek dan niat beli. Bluementhal (1989). 

Temuan ini didukung oleh Bamber, D., Phadke, Jyothishi, A. (2011) 

mengungkapkan bahwa nilai ekuitas merek yang lebih tinggi menghasilkan 

preferensi merek yang lebih besar Kemudian, mengungkapkan bahwa ekuitas 

merek memilikihubungan positif yang kuat dengan preferensi merek. hubungan 

yang kuat dengan preferensi merek.Sementara itu, Bamber, D., Phadke, Jyothishi, 

A. (2011)  menyatakan bahwa ekuitas merek yang tinggi berkaitan dengan 

preferensi merek, retensi merek yang tinggi, kepuasan pelanggan, peningkatan 

pangsa pasar, loyalitas, harga premium yang lebih kuat, keuntungan yang tinggi, 

dan nilai pangsa pasar yang tinggi. ekuitas merek adalah a kontributor penting 

dalam menciptakan preferensi merek yang positif. 

Ekuitas merekadalah kekuatan dari sebuah merek. Melalui merek yang 

kuat perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik, meningkatkan 

arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi 

biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan 

keunggulan kompetitif. Berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek 
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merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah 

merek.  

Menurut Astuti dan Cahyadi (2007), Ekuitas merek (brand equity) adalah 

seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota 

saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan 

kekuatan, daya tahan, dan keunggulan yang dapat membedakan dengan merek 

pesaing. Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan pada 

produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, 

merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa 

pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Kotler dan Keller 

(2009:263). 

Ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan diri konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian baik itu dikarenakan ada pengalaman di masa 

lalu dalam menggunakan merek tersebut maupun kedekatan dengan merek dan 

karakteristiknya. Ekuitas merek memiliki beberapa fungsi dan manfaat sebagai 

berikut (Simamora, 2003:49): 

1. Loyalitas memungkinkan terjadinya pembelian/transaksi berulang atau 

jika konsumen tersebut merupakan commited buyer, tidak hanya terhenti 

pada pembelian ulang, tetapi konsumen tersebut juga dapat menganjurkan 

atau merekomendasikannya kepada orang lain.  

2. Memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi 

(premium), yang berarti marjin yang lebih tinggi bagi perusahaan. 

3. Memberikan kredibilitas pada produk lain yang menggunakan merek 

tersebut.  

4. Memungkinkan yang lebih tinggi. 

5. Diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai dan 

berkesinambungan.  

6. Memungkinkan fokus internal yang jelas.  

7. Menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk atau 

perusahaan, melalui loyalitas yang tinggi terhadap merek tersebut.  

8. Menjadi faktor yang menarik karyawan-karyawan berkualitas, sekaligus 

mempertahankan karyawan-karyawan (yang puas).  
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9. Menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

Brand equity dibentuk dari empat dimensi, yaitu: kesadaran merek (brand 

awareness), persepsi kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas merek (brand loyalty). 

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness). Kesadaran merek adalah 

kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah 

merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Dalam 

brand equity memiliki kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek 

merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Ketika seorang konsumen 

merasa puas dengan produk yang dibelinya maka konsumen akan dengan 

mudah mengingat produk yang di jual, di sertai dengan merek produk 

yang menarik yang mudah untuk di ingat konsumen. 

2. Persepsi Kualitas (Perceived Quality). Persepsi kualitas terhadap merek 

menggambarkan respons keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan 

keunggulan yang ditawarkan merek. Brand equity terdapat persepsi 

kualitas merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang sama dengan maksud 

yang diharapkannya. Persepsi kualitas adalah salah satu kunci dimensi 

ekuitas merek (David A.Aaker, 1997) ketika suatu produk sudah 

mendapatkan presepsi baik dari konsumen maka 3 produk produk tersebut 

dapat dikatakan memiliki ekuitas yang baik dari segi produk yang dijual. 

3. Asosiasi Merek (Brand Associations). Asosiasi merek berkenaan dengan 

segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah 

merek. Schiffman dan Kanuk (2000) menambahkan bahwa asosiasi merek 

yang positif mampu menciptakan citra merek yang sesuai dengan 

keinginan konsumen, sehingga dapat menciptakan rasa percaya diri 

konsumen atas keputusan pembelian merek tersebut. Asosiasi akan timbul 

ketika konsumen mendapatkan sesuatu yang positif baik dari produk 

maupun pelayanan dalam pembelian atau transaksi yang dilakukannya. 
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4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty). Loyalitas merek adalah komitmen kuat 

dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten 

di masa mendatang. 

5. Identitas Merek (Brand Identity). Identitas merek ialah segala jenis 

elemen dari brand yang meliputi penyampaian karakter, komitmen, dan 

nilai produk sebuah perusahaan agar dikenal oleh konsumen melalui aspek 

warna, simbol dan sebagainya. Karenanya, brand identity lebih berkaitan 

dengan logo. Pendapat lain menyatakan bahwa brand identity berkaitan 

dengan bagaimana karakter bisnis Anda dipahami oleh konsumen. 

Minat beli merupakan sikap konsumen dalam perilaku pembelian yang tertarik 

akan suatu produk. Asal produk dimana produk dihasilkan (made-in effect) akan 

mempengaruhi minat beli maupun keputusan pembelian oleh konsumen. Suatu 

negara akan dipersepsikan mempunyai reputasi yang eksklusif atas suatu produk 

tertentu. Menurut Setyaningsih (2008), negara asal produk atau dikenal dengan 

Country of Origin didefinisikan sebagai negara dimana suatu produk diproduksi. 

Dampak dari Country of Origin terhadap persepsi konsumen atau penilaian 

konsumen terhadap suatu produk tersebut berpengaruh terhadap ekuitas dari 

sebuah merek. Menurut Demirbag et al. (2010), terdapat tiga tingkatan 

karakteristik Country of Origin atau citra negara dalam perspektif pemasaran, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Overall country image (citra negara keseluruhan). Merupakan keseluruhan 

kepercayaan, ide dan kesan dari suatu negara tertentu sebagai hasil evaluasi 

konsumen atas persepsinya tentang kelebihan dan kelemahan negara tersebut.  

2. Aggregate product country image (citra negara asal produk keseluruhan). 

Merupakan keseluruhan perasaan kognitif yang diasosiasikan dengan produk dari 

negara tertentu atau kesan terhadap keseluruhan kualitas produk yang berasal dari 

suatu negara tertentu. 

3. Specific product country image (citra negara asal dilihat pada kategori 

produk tertentu). Merupakan keseluruhan perasaan kognitif yang diasosiasikan 

dengan spesifikasi produk dari negara tertentu. 
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Menurut Chao, P (2001) Ditemukan juga bahwa COO memiliki hubungan dengan 

dimensi ekuitas merek yang berbeda untuk kategori produk yang berbeda dan 

mempengaruhi mereka secara berbeda. Reputasi COO untuk kategori produk 

mobil 

memiliki pengaruh yang lebih kuat pada ekuitas merek daripada untuk kategori 

elektronik produk, seperti TV. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa 

bergantung pada perbedaan kategori produk, produk yang dirancang dan 

diproduksi di negara asal memiliki efek yang berbeda dalam memperkuat ekuitas 

merek dan memberikan dampak pada niat beli konsumen di dengan cara yang 

berbeda. 

Menurut Ahmed, et al (2004), negara asal adalah efek yang muncul dalam 

persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh lokasi dimana suatu produk dihasilkan. 

Lokasi atau negara tempat suatu produk dihasilkan akan mempengaruhi persepsi 

orang mengenai kualitas produk tersebut. Tak hanya itu, adanya stigma negatif 

oleh masyarakat Indonesia yang memandang sebelah mata produk smartphone 

buatan Cina. 

Selain itu, salah satu aspek yang sering kali dijadikan acuan untuk 

membeli suatu produk yaitu dengan melihat brand image produk tersebut. Brand 

image adalah kumpulan persepsi tentang sebuah merek yang saling berkaitan yang 

ada dalam pikiran manusia (Ouwersoot dan Tudorica, 2001). Identitas suatu 

merek adalah pesan yang disampaikan oleh suatu merek melalui bentuk tampilan 

produk, nama, simbol, iklan, dsb. Identitas merek berkaitan erat dengan citra 

merek (brand image) karena citra merek merujuk pada bagaimana persepsi 

konsumen akan suatu merek. Fakta di lapangan adalah seringkali dijumpai bahwa 

ada perbedaan persepsi antara pesan yang hendak disampaikan oleh pemasar 

dengan pesan yang diterima oleh konsumen Disinilah letak tantangan seorang 

pemasar di dalam merencanakan kesan sebuah citra merek yang hendak 

dikomunikasikan kepada target pasar yang hendak dituju (Doyle, 1998).  

Untuk mendapatkan Citra merek yang melekat baik pada Xiaomi 

smartphone tidaklah mudah, tidak jarang konsumen yang akan membeli Xiaomi 
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smartphone berpikir berulang kali karena takut realita mereka tidak sesuai dengan 

ekspektasi Citra merek yang sesungguhnya. perusahaan Xiaomi yang tidak 

mendapatkan kesuksesan semudah membalik telapak tangan.  

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 Ekuitas Merekdan kualitas negara asal merek atau asal 

pembuat prooduk  membuat Citra merekyang positif dari konsumen pada 

smartphone yang berbasis android. Hal ini yang membuat penulis tertarik 

menggunakan Ekuitas Merekdan Negara Asalsebagai variabel yang digunakan 

untuk penelitian ini dalam pembentukanCitra Merek.   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

dengan diberi judul “PENGARUH CITRA MEREK DAN NEGARA ASAL 

DALAM PEMBENTUKAN EKUITAS MEREK XIAOMI SMARTPHONE 

DI KOTA BANDAR LAMPUNG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang ditimbulkan oleh latar belakang di atas antara 

lain adalah sebagai berikut:  

1. Terdapat persepsi produk yang negatif di benak konsumen terhadap produk 

smartphone yang berasal dari Cina. (seluler.id,2017) 

2. Banyaknya keluhan negatif terhadap kualitas produk yang terdapat pada 

komunitas Xiaomi Indonesia. (seluler.id,2017) 

3. Menurunnya minat konsumen terhadap Xiaomi Smartphone dibandingkan 

smartphone merek lainnya sehingga terjadi penurunan penjualan xiaomi 

smartphone di Indonesia. (canalys,2019) 
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1.3 Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah Citra Merekberpengaruh terhadap pembentukan Ekuitas Merek Xiaomi 

Smartphone di Bandar Lampung? 

 2. Apakah Negara Asalberpengaruh terhadap pembentukan Ekuitas merekXiaomi 

Smartphone di Bandar Lampung?  

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah, serta rumusan masalah di 

atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh Citra merekterhadap pembentukan Ekuitas 

merekXiaomi Smartphone di Bandar Lampung. 

2. Menganalisis pengaruh negara asalterhadap pembentukan Ekuitas 

merekXiaomi Smartphone di Bandar Lampung . 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh citra 

merek dannegara asalterhadap pembentukan citra merek. Di samping itu, 

penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan acuan 

penelitian selanjutnya mengenai merekXiaomi smartphone. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pihak akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya bidang 

manajemen pemasaran. 

b. Bagi pihak lain 
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sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan kebijakan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan citra 

merek dan kualitas produk sehingga bisa mempertahankan jumlah pelanggan dan 

bisa meningkatkan jumlah konsumen dan terus mengembangkan inovasi terbaru.



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKADAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Citra Merek 

2.1.1.Pengertian Citra Merek 

Istilah brand image atau  citra merek ini mulai populer sejak tahun 1950-an, yang 

dikemukakan dalam berbagai konteks seperti citra terhadap organisasi, image 

terhadap perusahaan, citra nasional, citra terhadap merek (brand image), citra 

publik, dan sebagainya.  Menurut Kotler dan Amstrong (2001:225) Brand image 

adalah seperangkat keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. 

Baik Keller dan Aaker mengemukakan bahwa adanya hubungan yang erat 

diantara asosiasi merek dengan citra merek dimana asosiasi yang terjalin pada 

suatu merek dapat membentuk citra merek. Asosiasi merek dapat membantu 

proses mengingat kembali informasi yang berkaitan dengan produk, khususnya 

selama proses pembuatan keputusan untuk melakukan pembelian. Jadi, antara 

citra merek dan asosiasi merek mempunyai keterkaitan yang erat yang tidak 

terpisahkan satu dengan yang lainya. 

2.1.2. Indikator Citra Merek 

Menurut Keller (1993:3) faktor-faktor yang membentuk citra merek 

adalah: 

1. Kekuatan asosiasi merek (strength of brand association)  

Tergantung pada bagaimana informasi masuk ke dalam ingatan konsumen dan 

bagaimana informasi tersebut bertahan sebagai bagian dari brand image. 

2. Keuntungan asosiasi merek (Favourability of brand association)  

Kesuksesan sebuah proses pemasaran sering tergantung pada proses terciptanya 

asosiasi merek yang menguntungkan, dimana konsumen dapat percaya pada 
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atribut yang diberikan mereka dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

3. Keunikan asosiasi merek(Uniqueness Of brand association)  

Suatu merek harus memiliki keunggulan bersaing yang menjadi alasan 

bagi konsumen untuk memilih merek tertentu. Keunikan asosiasi merek dpat 

berdasarkan atribut produk, fungsi produk atau citra yang dinikmati konsumen. 

 

2.2.  Negara Asal 

Country of Origin (COO) atau negara asal suatu merek yang dikenal dengan 

label made in adalah salah satu elemen yang dapat mempengaruhi minat 

pembelian suatu produk. Country of Origin sering dikaitkan dengan asosiasi 

merek kedua (secondary association) setelah merek dagang perusahaan, 

sedangkan untuk produk komoditi yang tidak menggunakan merek, maka Country 

of origin merupakan asosiasi utama dalam menilai suatu produk. 

Layanan dengan mudah masuk dan keluar dari negara, sehingga kondisi ini 

juga dikatakan sebagai era perdagangan bebas. Era perdagangan bebas telah 

membuat beberapa negara-negara yang menandatangani perjanjian kolektif, 

khususnya dalam hal penghapusan kuota impor dan biaya tarif antar negara. Ini 

membuat produk dan layanan asal asing dengan mudah untuk masuk dan sehingga 

ada banyak variasi dalam pilihan produk dan layanan yang tersedia di negara asal 

produk dan layanan Luar negeri. Mahrinasari (2019) 

Country Of Origin 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 tiga dimensi 

meliputi keyakinan terhadap negara, keyakinan terhadap orang-orang di negara 

tersebut dan keinginan interaksi dengan negara tersebut.  Listiana (2013) 

Menurut Hamzoui and Merunka (2006), citra negara adalah unit persepsi yang 

mencakup berbagai asosiasi negara, seperti pengetahuan atau pemikiran mereka 
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mengenai karakteristik suatu negara, rakyatnya, kebiasaan dan perilaku mereka 

serta produk-produk terkait. 

Menurut Setyaningsih (2008), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan konsumen mengenai Country Of Origin dari suatu merek, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tingkat pendidikan konsumen. Semakin tinggi tingkat pendidikan, 

maka makin tinggi seseorang cenderung mempunyai pengetahuan lebih 

mengenai negara dan budaya lain, dan lebih memahami perbedaan. Orang 

tersebut dapat lebih menerima produk-produk dari luar negeri, dan 

mengurangi sikap etnosentrisme. 

2. Kelas sosial dan ekonomi. Seseorang yang mempunyai kelas sosial dan 

ekonomi yang tinggi diasumsikan mempunyai fasilitas lebih untuk 

mendapatkan informasi, akan lebih sering bepergian dan lebih terbuka 

dengan budaya lain. Hal tersebut menjadikan mereka lebih menyadari dan 

memperhatikan merek-merek internasional dan negara asal dari merek 

tersebut. 

3. Level mempelajari budaya negara lain (foreign travel). Bepergian 

(travel) merupakan suatu cara untuk mengetahui dan mempelajari budaya 

lain (cross cultural). Pada dasarnya, orang yang bepergian (traveler) 

cenderung lebih sadar dan memperhatikan budaya, produk dan ide-ide lain 

yang bukan dari daerah dimana orang tersebut berasal. Orang yang 

bepergian ke negara lain, mempunyai pengetahuan mengenai merek-merek 

internasional dan Country Of Origin dari merek tersebut. 

Beberapa penulis mempunyai pemahaman yang kurang lebih sama terhadap 

definisi Country of Origin, seperti misalnya Czinkota dan Ronkainen (2001) 

bahkan menyebutkan bahwa Country of Origin dipahami sebagai efek yang 

muncul dalam persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh lokasi dimana suatu 

produk dihasilkan. Lokasi atau negara tempat suatu produk dihasilkan akan 

mempengaruhi persepsi orang mengenai kualitas produk tersebut. Semakin 

banyak informasi yang dimiliki oleh konsumen, maka efek Country of Originakan 
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semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya rasionalitas konsumen 

akan kualitas suatu produk. 

 

2.3. Ekuitas Merek 

Ekuitas merek atau Brand Equity adalah kekuatan dari sebuah merek. 

Melalui merek yang kuat perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan 

baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga 

premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga 

stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan perspektif 

konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari 

konsumen terhadap sebuah merek. 

Menurut Susanto dan Wijarnako (2004:127), Ekuitas merek adalah 

seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama 

dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu 

barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan.  

Menurut Supranto dan Limakrisna (2011:132), Ekuitas merek adalah nilai 

yang ditentukan oleh konsumen pada suatu merek di atas dan di luar 

karakteristik/atribut fungsional dari produk.  

Menurut Tjiptono (2004:38), Ekuitas merek adalah serangkaian aset dan 

kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbolnya, yang 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada 

perusahaan dan atau pelanggan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, terdapat tiga kompenen 

penggerak ekuitas merek, yaitu (Philip Kotler, 2002:268): 

1. Pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek 

(nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, 

kemasan, dan papan iklan. 
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2. Produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran 

pendukung yang menyertainya.  

3. Asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan 

menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain (orang, 

tempat, atau barang) 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Pembahasan 

1. Shamindra Nath 

Sanyal, Saroj 

Kumar Datta, 

(2011). 

The effect of country 

of origin on brand 

equity: an empirical 

study on generic 

drugs. 

Hasil penelitian ini adalah 

untuk mengeksplorasi 

dampak dari negara asal 

terhadap komponen ekuitas 

merek, yaitu kekuatan 

merek dan kesadaran 

merek, yang pada 

gilirannya mempengaruhi 

ekuitas merek. 

2. Jumiati Sasmita 

Norazah Mohd Suki  

(2015). 

Young consumers’ 

insights on brand 

equity: Effects of 

brand association, 

brand loyalty, brand 

awareness, and brand 

image 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji 

pengaruh asosiasi merek, 

loyalitas merek, kesadaran 

merek, dan citra merek 

terhadap ekuitas merek. 

3. Mahrinasari M.S. 

(2019). 

The Country Of 

Origin (Coo) Model 

Of The Indonesian 

And Chinese Printed 

Batik Products. 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis 

peran moderasi 

Etnosentrisme dalam 

pengaruh COO dan 

preferensi merek . 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

     H1 

      

H2      

   

Keterangan:  

→ = Pengaruh masing-masing variabel secara parsial 

H1 = Pengaruh (X1 ) terhadap Y 

 H2 = Pengaruh (X2 ) terhadap Y  

 

2.6. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 H1: Citra Merek (X1) pengaruh positif pada pembentukan Ekuitas  Merek 

Xiaomi smartphone di Bandar Lampung (Y).  

H2: Negara asal (X2) pengaruh positif pada pembentukan Ekuitas Merek Xiaomi 

smartphone di Bandar Lampung (Y).  

Negara Asal  (X2) 

Ekuitas Merek (Y) 

Citra Merek (X1) 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1.Objek Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh dari Citra merekdan Negara asalterhadap 

Pembentukan Ekuitas merekXiaomi Smartphone di Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi untuk memperoleh fakta-fakta dan keterangan 

mengenai konsumen dalam keputusan pembelian dari responden menggunakan 

kuisioner. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Nuzulla Agustina, data adalah keterangan mengenai sesuatu hal 

yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, 

gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, 

serta kondisi dan situasi.  

Sumber data yang digunakan: 

3.2.1 Data Primer 

Data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab berbagai 

pokok permasalahan penelitian secara khusus. Data primer ini tidak tersedia 

dikarenakan sebelumnya belum ada riset yang sejenis atau hasil riset yang sejenis 

sudah kadaluarsa. (Isjianto:2005) 
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3.3.Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pernyataan 

berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden dan juga menggunakan studi 

kepustakaan dan internet konsep-konsep teori relevan (Sugiyono, 2014: 88). Data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan 

data (Sugiyono 2008: 402). Data primer yang dgunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil dari pengisian kuesioner oleh pengguna Xiaomi Smartphone di 

Bandar Lampung. 

 Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

3.3.1 Kuesioner  

Kuesioner yaitu pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan pertanyaan 

kepada responden. Dalam skala pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan 

skala likert yang dibuat dalam bentuk choice ataupun pilihan ganda. Menurut 

Sugiyono (2009: 133) untuk keperluan kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi 

skor nilai 5 untuk jawaban sangat setuju, nilai 4 untuk jawaban setuju, nilai 3 

untuk jawaban ragu-ragu, nilai 2 untuk tidak setuju, dan nilai 1 untuk jawaban 

sangan tidak setuju. 

 

3.4.Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas dan karakter yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Karakteristik atau kualitas yang dinamakan sebagai 

variabel. Ia membagi penduduk menjadi dua populasi terbatas dan tidak terbatas. 

Nazir (2005).  

Populasi dalam penelitian ini adalah  konsumen  yang pernah maupun sedang 

menggunakan produk Xiaomi smartphone di Bandar Lampung. 
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3.4.2. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang 

dimiliki oleh sebuah Populasi. Apabila Populasi tersebut besar, sehingga para 

peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada 

pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan di hadapi di antaranya seperti 

dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan 

sampel yang di ambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari 

sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya di berlakukan 

untuk Populasi. Sugiyono (2008: 118). 

Sampel di dalam penelitian ini adalah konsumen dan calon konsumen Xiaomi 

Smartphone di Bandar Lampung.Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dari sebagai sumber daya dan dapat mewakili populasi (Hair et al, 2010:165) 

Pemilihan sampel dihitung dengan rumus: 

 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh  

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean  

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami  

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti 

 

Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini kesalahan duga  

sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti 

hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh 

melebihi jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel 

minimum adalah:   
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3.5.Skala Pengukuran 

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun berdasarkan 

pada indikator-indikator dari variabel bebas yaitu, ekuitas merekdan negara asal . 

Serta variabel terikat yaitu Citra merekdengan menggunakan skala Likert untuk 

mengukur sikapnya. Menurut Indrianto dan Supomo (2002), skala Likert 

merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 

ketidaksetujuannya terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang diolah menggunakan 

SPSS. Skala Likert memiliki 5 tingkat preferensi jawaban, yaitu: 

 1: Sangat Tidak Setuju (STS)  

2: Tidak Setuju (TS)  

3: Kurang Setuju (KS) 

4: Setuju (S) 

5: Sangat Setuju (SS) 

 

No Variabel Indikator Skala 

1. Ekuitas Merek 

 

1. kualitas merek 

2. Harga merek 

3. Merek didukung oleh 

strategi promosi yang 

lebih baik 

4. Mempunyai 

keunggulan merek 

5. Memiliki ketersediaan 

Likert 



24 
 

pola merek. 

2. Negara Asal 1. Inovasi negara dalam 

berproduksi 

2. Tingkat kemajuan 

teknologi negara asal 

merek. 

3. Desain produksi. 

4. Kreatifitas 

berproduksi. 

5. Kualitas produksi. 

6. Prestise yang dimiliki 

negara asal merek 

7. Citra negara asal 

merek sebagai negara 

maju 

Likert 

3. Citra Merek 1. Kekuatan asosiasi 

merek 

2. Keuntungan asosiasi 

merek. 

3. Keunikan asosiasi 

merek 

Likert 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Sumber: (shamindra nath sanyal, 2011) 

 

3.6. Pengujian Kualitas Data 

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan 

untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variable penelitian. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengajukan butir-butir pertanyaan kuesioner 

yang nantinya akan diberikan kepada responden. Setelah mendapatkan data dari 

responden kemudian dilakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS. 
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Butirbutir pertanyaan yang mempunyai faktor loading yang valid yaitu ≥ 0,50 

menunjukan bahwa indikator-indikator yang ada merupakan satu kesatuan alat 

ukur yang mengukur suatu konstruk yang sama dan dapat memprediksi apa yang 

seharusnya dapat diprediksi. Item-item yang mengukur konsep yang sama akan 

memiliki korelasi yang tinggi dan berkorelasi rendah dengan item-item yang 

mengukur konsep yang berbeda (Sekaran, 2006). 

 

3.6.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas instrumen 

dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui penggunaan SPSS. Validitas 

konstruk menunjukkan seberapa valid hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu 

pengukur atau indikator sesuai dengan konsep teori yangdigunakan. Apabila hasil 

uji Validitas diatas 0,50  loading dinyatakan valid (Ghozali, 2015:176). 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut mampu 

mengungkapkan data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Arikunto (2010) menyatakan, “Reliabilitas menunjukkan pada satu 

pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik”. Dengan metode 

Cronbach Alpha (α), koefisien yang diukur akan menghasilkan nilai yang 

beragam antara 0 hingga 1. Nilai koefisien Cronbach`s Alpha yang mendekati 1 

menandakan reliabilitas dengan konsistensi yang tinggi. Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach Alpha > 0,60 

(Ghozali, 2006). Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2006) yang 

membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria alpha sebagai berikut:  

a. 0,80 – 1,0 = Reliabilitas Baik  
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b. 0,60 – 0,79 = Reliabilitas Diterima 

c. < 0,60 = Reliabilitas Buruk 

 

3.6.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel dalam 

penelitian memiliki sebaran distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang dihitung 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Pada aplikasi SPSS versi 20, untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, hanya dapat dilihat pada 

baris Asymp. Sig (2-tailed). Jika nilai tersebut kurang dari taraf signifikansi yang 

ditentukan misalnya 0,05 atau 5%, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 

Begitu pula sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig lebih dari atau sama dengan 0,05 

atau 5% maka data tersebut berdistribusi normal (Muhson, 2011). 

 

3.7Metode Analisis Data  

3.7.1.  Analisis Kualitatif 

Pada bagian ini, peneliti akan menganalisa data tersebut satu persatu yang 

berdasarkan pada jawaban kuesioner responden yang telah diisi selama penelitian 

berlangsung. Adapun berdasarkan kriteria yang dipakai pada kategori jawaban 

responden, untuk lebih memudahkannya digunakan jarak sebaran interval dan 

panjang kelas yaitu 3 (tiga) dari masing-masing variabel. Lalu dilakukan 

penghitungan kategorisasi yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, 

dan rendah (Hadi, 2004).  

Jarak Sebaran = (Skor Tertinggi-Skor Terendah) + 1 

 

 Interval =  
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 3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ekuitas Merek (X1) dan 

Negara Asal(X2) sedangkan variabel dependennya yaitu Citra merek(Y). 

Berdasarkan hal tersebut, persamaan regresi linear bergandanya yaitu:  

Y = α+ β1.X1 + β2.X2+ ɛt 

Keterangan:  

Y = Citra Merek 

X1 = Ekuitas Merek 

X2 = Negara Asal 

α = konstanta  

β1 = koefisien regresi dari Ekuitas Merek 

β2 = koefisien regresi dari Negara Asal 

ɛt  = error term  

 

 

3.8. Pengujian Hipotesis  

 

3.8.1 Uji t  

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan pada tingkat 

keyakinan 95% dengan kriteria pengujian sebagai berikut:  

a) Menggunakan nilai probabilitas signifikansi: 

 Ho diterima jika tingkat signifikansi lebih besar 0,05 atau 5%, maka begitu 

pula sebaliknya. 

 Ha diterima jika tingkat signifikansi lebih kecil 0,05 atau5%, maka begitu 

pula sebaliknya.  

b) Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel:  

 Ho diterima jika thitung < ttabel pada α = 5%, maka begitu pula sebaliknya.  

 Ha diterima jika thitung > ttabel pada α = 5%, maka begitu pula sebaliknya.  
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Hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a) 𝐻𝑜1: 𝛽1≤0, artinya variabel Ekuitas merek (𝑋1) tidak berpengaruh positif 

terhadap variabel Ekuitas merek (Y). 𝐻𝑎1: 𝛽1>0, artinya variabel Ekuitas 

merek (𝑋1) berpengaruh positif terhadap variabel Citra merek(Y). 

b) 𝐻𝑜2: 𝛽2≤0, artinya variabelnegara asal(𝑋2) tidak berpengaruh positif 

terhadap variabel citra merek(Y). 𝐻𝑎2: 𝛽2>0, artinya variabel negara 

asal(𝑋2) berpengaruh positif terhadap variabel  citra merek (Y). 

 

3.9.Analisis Koefisien Determinasi Disesuaikan (Adjusted R2) 

Peneliti menggunakan adjusted R² untuk mengukur besarnya konstribusi 

variabel X terhadap variasi (naik turunnya) variabel Y. Pemilihan adjusted R² 

tersebut karena adanya kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien 

determinasi (R²). Kelemahannya ada pada bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nilai 

adjusted 𝑅 2 dapat naik atau turun apabila jumlah variabel independen 

ditambahkan dalam model (Ghozali, 2007). Nilai R 2 menunjukkan seberapa 

besar model regresi mampu menjelaskan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian hipotesis pada masyarakat 

yang belum pernah maupun sedang menggunakan Xiaomi smartphone di 

Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai tingkat signifikansi 

0,002 yang memiliki nilai tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(p<0,05), serta koefisien regresi yang mempunyai nilai positif sebesar 

0,474. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek dari suatu produk 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam menilai image suatu produk yang 

ditawarkan. Apabila suatu produk memiliki citra yang baik, maka citra 

daripada produk akan dinilai baik oleh konsumen dan juga sebaliknya. 

Dengan demikian Hipotesis pertama dari penelitian ini dapat 

diterimaSehingga dapat disimpulkan bahwa, Citra Merek berpengaruh 

terhadap Pembentukan Ekuitas Merek Xiaomi Smartphone di Kota Bandar 

Lampung.  

2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai tingkat signifikansi 

0,004 yang memiliki nilai tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(p<0,05), serta koefisien regresi yang mempunyai nilai positif sebesar 

0,318.Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Country of Origin berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekuitas merek. Hal ini menunjukkan bahwa  

negara asal dari suatu produk  menimbulkan niat membeli dari konsumen 

melalui ekuitas merek yang baik.  

3. Berdasarkan hasil uji Adjusted 𝑅2 pada penelitian ini diperoleh nilai 

sebesar 0,528. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ekuitas Merek yang 
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dijelaskan oleh variabel Citra Merek dan Negara Asal sebesar 52,8%, 

sedangkan sisanya yaitu 47,2% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini sudah diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai 

hasil yang diharapkan, namun masih terdapat banyak keterbatasan penelitian 

diantara lain: 

1. Peneliti masih belum bisa mengungkapkan secara keseluruhan faktor 

apa saja yang mempengaruhi minat beli terhadap Xiaomi smartphone. 

Karena hanya menemukan 52,8% dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pembentukan Ekuitas Merek Xiaomi Smartphone di 

Kota Bandar Lampung. Sehingga masih terdapat yaitu 47,2% dari 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel 

harga dan kualitas.  

 

5.3. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penilaian responden 

terhadap produk Xiaomi smartphone pada variabel Citra Merek memiliki 

pengaruh positif yang signifikan dengan Pembentukan Ekuitas Merek 

Xiaomi Smartphone di Kota Bandar Lampung. Dan variabel Negara Asal 

terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

Pembentukan Citra Merek Xiaomi Smartphone di Kota Bandar Lampung. 

Sehingga perusahaan diharapkan dapat terus meningkatkan dan 

memaksimalkan variabel Citra Merek dan Negara Asal supaya dapat terus 

meningkatkan Ekuitas Merek dimata seseorang terhadap produk Xiaomi 

smartphone. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi minat 
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beli, misalnya variabel harga dan promosi. Dikarenakan Masyarakat 

Indonesia memang selalu suka jika mendapatkan harga yang murah untuk 

mendapatkan barang yang diinginkan. Nah, hal itu adalah salah satu 

alasan terbesar mengapa Xiaomi memiliki begitu banyak peminat. Xiaomi 

membanderol produk-produknya dengan harga yang ramah kantong. 

Meskipun demikian, harga murah dari Xiaomi ini tak lantas membuat 

produk Xiaomi murahan, karena brand smartphone asal Cina ini tetap 

merancang setiap produknya dengan spesifikasi yang tinggi. Besarnya 

faktor Citra Merek dan Negara Asal terhadap Pembentukan Ekuitas 

Merek Xiaomi Smartphone di Kota Bandar Lampung adalah 52,8% dan 

47,2% merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Citra Merek 

selain faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menggunakan metode lain dalam meneliti pembentukan Ekuitas 

Merek, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, 

sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi dari pada angket 

yang jawabannya telah tersedia. 
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