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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merek memiliki posisi strategis dalam memasarkan produk (Sadat, 

2009) karena merek merupakan investasi jangka panjang perusahaan yang 

apabila dikelola dengan maksimal akan memberikan keuntungan besar bagi 

perusaahaan yang mengelolanya (Hirdinis, 2009). Merek bukan hanya 

sekedar nama, istilah, tanda, lambang atau kombinasinya lebih dari itu merek 

merupakan cermin dari janji yang diucapkan oleh produsen terhadap 

konsumen atas kualitas produk yang mereka hasilkan (Kotler, 2004). 

Kenyataannya, sekarang ini karakteristik unik dari pemasaran modern 

bertumpu pada penciptaan merek merek yang bersifat membedakan 

(different) sehingga dapat memperkuat Citra merek perusahaan (Muafi dan 

Effendi, 2001). 

Merek (brand) berfungsi mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

atau sekelompok penjual dan membedakannya dari produk sejenis dari 

pesaing lain (Kotler, 2003 dalam Sadat, 2009). Selain itu, merek sebagai 

sekumpulan citra dan pengalaman yang kompleks dalam benak pelanggan 

yang mengkomunikasikan harapan mengenai manfaat yang akan diperoleh 

dari suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan (Keagan 1995 dalam 

Sadat, 2009). Jika perusahaan mampu membangun merek yang kuat di 

pikiran pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan akan 
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mampu membangun mereknya (Astuti dan Cahyadi, 2007). Dengan demikian 

merek dapat memberi nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk 

kepada pelanggannya yang dinyatakan sebagai merek yang memiliki ekuitas 

merek (Kotler dan Keller, 2009). 

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 membedakannya dengan merek pesaing 

(Astuti dan Cahyadi, 2007). Menurut Aaker (1991) brand equity is a set of 

brand and liabilities linked to a brand, its name and symbol that add to or 

subtract from the value provided by a product or service to a product or 

service to a firm and/or to that firm's customers. Dengan kata lain ekuitas 

merek memiliki dua arah , yaitu dapat bernilai bagi perusahaan dan bagi 

pelanggan (Sadat, 2009). Ekuitas merek mengacu pada utilitas tambahan atau 

nilai tambah bagi produk dari nama merek. Hal ini sering dipercaya untuk 

berkontribusi keuntungan jangka panjang perusahaan (Jalilvand, et al. 2011). 

Menurut Astuti dan Cahyadi (2007) jika pelanggan tidak tertarik pada satu 

merek dan membeli karena karakteristik produk, harga, kenyamanan, dan 

dengan sedikit memperdulikan merek, kemungkinan ekuitas merek produk 

atau jasa tersebut rendah. Sedangkan jika para pelanggan cenderung membeli 

suatu merek walaupun dihadapkan pada para pesaing yang menawarkan 

produk yang lebih unggul, misalnya dalam harga dan kepraktisan, maka 

merek tersebut memiliki nilai ekuitas yang tinggi (Astuti dan Cahyadi, 2007). 



3 
 

Menurut Aaker (1991) lima kategori aset yang mendasari ekuitas merek 

ditunjukkan sebagai dasar ekuitas merek yaitu kesadaran merek (brand 

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

association), loyalitas merek (brand loyalty), dan aset-aset dari hak merek 

lain (other proprietary brand assets) dari 5 elemen tersebut dapat diketahui 

apakah suatu merek  bisa dikatakan kuat atau tidak. Elemen ekuitas merek 

yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari kesadaran merek (brand 

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

association), dan loyalitas merek (brand loyalty), karena empat elemen 

tersebut melihat konsep ekuitas merek dari perspektif pelanggan. sedangkan 

hak milik lain dari merek (other proprietary brand assets) adalah komponen 

ekuitas merek yang lebih cenderung ditinjau dari perspektif perusahaan. 

Sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 4 variabel ekuitas 

merek yaitu kesadaran merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived 

quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek (brand loyalty). 

Aaker (1997) dalam Humdiana (2005) mendefinisikan kesadaran merek 

(brand awareness) adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk 

mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian 

dari kategori produk tertentu. Konsumen dapat saja sama sekali tidak tahu 

menahu mengenai adanya suatu merek, atau hanya dapat mengingat suatu 

merek jika dibantu dengan panduan, pelanggan dianggap memiliki tingkat 

kesadaran yang paling tinggi jika ia selalu menempatkan merek perusahaan 

sebagai merek teratas (Top of Mind). Kesan kualitas (perceived quality) 
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terhadap merek menggambarkan respons keseluruhan pelanggan terhadap 

kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek (Sadat, 2009). Asosiasi 

merek (brand associations) adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori 

terhadap sebuah merek, asosiasi merek berkaitan erat dengan brand image, 

yang mendefinisikan sebagai serangkaian asosiasi merek dengan makna 

tertentu (Tjiptono, 2011). Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan satu 

ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada suatu merek (Aaker, 1997 dalam 

Humdiana, 2005), hal tersebut mencerminkan bagaimana seorang pelanggan 

mungkin akan beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut membuat 

suatu perubahan, baik dalam harga atau unsur-unsur produk.  

Keputusan untuk membeli produk merupakan kumpulan dari sejumlah 

keputusan (Kotler dan Keller, 2009), yaitu mengenai keputusan tentang 

merek, penyalur, kuantitas, waktu, pembayaran. Dalam hal ini merek juga 

ikut dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Sehingga 

dalam penelitian ini ekuitas merek menjadi suatu teori inti yang akan 

dihubungkan dengan keputusan untuk membeli suatu produk.   

Perkembangan teknologi telekomunikasi di Indonesia dalam beberapa 

tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu bisa 

dibuktikan dari suatu data terbaru dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler 

Indonesia (ATSI) menunjukkan bahwa jumlah pengguna handphone di 

Indonesia per tahun 2011 telah mencapai lebih dari 240.000.000. pengguna 

handphone pada akhir tahun 2011 lalu naik 60.000.000 dibanding tahun 2010. 

Angka ini mendekati jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 258 juta 

http://us.wap.vivanews.com/news/read/279731-2011--pelanggan-seluler-ri-tembus-240-juta
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penduduk pada Desember 2010. Tentunya ini bukan berati hampir semua 

penduduk Indonesia menggunakan handphone, karena sudah pasti banyak di 

Indonesia yang menggunakan lebih dari 1 handphone, terlepas dari hal itu 

perkembangan jumlah penguna handphone di Indonesia bisa dibilang cukup 

fantastis.  

Banyaknya telepon genggam yang beredar di Indonesia jelas 

menimbulkan persaingan antara produsen satu dengan produsen lain, hal ini 

bisa kita lihat dengan adanya berbagai merek telepon genggam yang ada di 

pasar seperti Nokia, Samsung, Sony Ericsson, LG, Blackberry, Nexian, Mito, 

Huawei, dll, yang masing-masing produk memeiliki berbagai fitur andalan 

yang ditujukan untuk menarik konsumen lebih banyak lagi. Tersedianya 

berbagai merek dan jenis telepon genggam membuat pengguna telepon 

genggam mempertimbangkan beberapa faktor sebelum melakukan pembelian, 

diantaranya merek, harga, desain dan fitur.  

Samsung adalah salah satu telepon genggam yang beredar di pasar. 

Samsung Mobile Phone telah ada sejak tahun 1983. Perusahaan yang berbasis 

di Korea Selatan ini telah beroperasi selama hampir 70 tahun. Selama 

perjalannya, Samsung telah membuat pertumbuhan yang stabil dalam 

industri mobile hingga terus berkembang sampai sekarang.  

Di Indonesia telah terdapat riset dan survei yang dapat membantu 

pemasar dan perusahaan untuk dapat mengetahui hasil kinerja mereka. Hal ini 

diselenggarakan oleh lembaga riset MARS dan majalah SWA yang 

dinamakan survei Indonesia Best Brand. Suharjo (2009) dalam Palupi (2009) 

http://portal.paseban.com/article/4912/samsung-mobile-phone
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menyatakan bahwa metodologi penilaian yang digunakan dalam Indonesia 

Best Brand merupakan pengembangan dari konsep ekuitas merek oleh Aaker 

(1980). SWA juga konsisten menampilkan merek-merek terbaik dan terkuat 

berdasarkan skor brand value yang dicapai merek-merek yang bersangkutan. 

Brand value tersebut dapat menjadi alat ukur untuk melihat keberhasilan 

merek dalam meningkatkan kinerjanya. Skor brand value diyakini memiliki 

indikasi kuat terhadap peningkatan pangsa pasar maupun keuntungan 

perusahaan (Palupi, 2009).  

Brand value yang dihasilkan dalam survei Indonesia Best Brand 

mempertimbangkan lima aspek: brand awareness (popularitas merek), ad 

awareness (popularitas iklan), satisfaction & loyalty index (tingkat kepuasan 

dan loyalitas pelanggan), brand share (pangsa pasar) dan gain index (potensi 

pertumbuhan merek di masa mendatang) (Palupi, 2009). Maulana (2009) 

dalam Palupi (2009) mengemukakan bahwa kelima aspek itu cukup 

menggambarkan ekuitas merek secara komprehensif dan terukur. 

“berdasarkan brand value pengelola merek sudah bisa mendapatkan rapor 

merek mereka setiap tahun. 
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Berikut ini adalah data merek telepon genggam Samsung di Indonesia 

menurut survei Indonesia Best Brand: 

Tabel: 1.1 

Indonesia Best Brand 2012 

Kategori Telepon Genggam 

 

No. 

Urut 
Merek Brand Value TOM Ad TOM Brand 

1 Nokia 85,2 61,7 62,1 

2 Samsung 47,5 10,5 8,4 

3 Blackberry 46,1 5,0 6,2 

4 Huawei 45,4 3,6 4,6 

5 Nexian 42,6 2,3 4,0 
 

Sumber : Swa Majalah 20 / XXVIII / 20 September - 3 Oktober 2012 (Hal 40) 

 

Dari Tabel 1.1 tersebut dapat diketahui brand value telepon genggam 

merek Nokia pada tahun 2012 tetap kokoh di puncak sebagai market leader 

dengan skor brand value 85,2 diikuti oleh merek Samsung diurutan kedua 

dengan skor brand value   47,5 dan di posisi ketiga secara berurutan ditempati 

oleh telepon genggam merek Blackberry 46,1, Huawei 45,4, Nexian 42,6. 

Brand Value telepon genggam Samsung tersebut dapat digambarkan pada 

pergerakan TOM Ad dan TOM Brand. 

TOM Ad (Top Of Mind Advertising) pada Indonesia Best Brand 

menggambarkan merek- merek yang paling diingat iklannya, data tersebut 

menunjukkan bahwa Nokia tetap menempati posisi pertama dengan skor 61,7 

sedangkan telepon genggam merek Samsung memiliki skor 10,5 di posisi 

ketiga secara berurutan ditempati merek Blackberry dengan 5,0, Huawei 3,6 

Nexian 2,3. Data tersebut mengindikasikan bahwa iklan Samsung mulai 

dikenal oleh konsumen setelah merek Nokia. Sedangkan TOM brand (Top of 
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Mind Brand) menggambarkan merek-merek yang paling diingat oleh 

konsumen pada produk personal kategori telepon genggam.  Hasilnya, merek 

samsung yang merupakan merek paling diingat oleh konsumen setelah merek 

Nokia dengan skor TOM Brand 8,4. 

Untuk melihat penjualan telepon genggam skala global mulai kuartal 

kedua 2011 sampai dengan kuartal kedua 2012 bisa kita lihat tingkat 

penjualan dan market share dari berbagai merek telepon genggam yang ada di 

pasar pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel: 1.2 

Penjualan dan Pangsa Pasar Telepon Genggam Seluler Global 2012  

Berdasarkan Merek 

 

Company 

2Q 2011 2Q 2012 

Penj Unit 

(Ribu) 

Market 

Share (%) 

Penj Unit 

(Ribu) 

Market 

Share (%) 

Samsung 69,827.6 16.3 90,432.1 21.6 

Nokia 97,869.3 22.8 83,420.1 19.9 

Apel 19,628.8 4.6 28,935.0 6.9 

ZTE 13,070.2 3.0 17,936.4 4.3 

LG Electro 24,420.8 5.7 14,345.4 3.4 

Huawei 9,026.1 2.1 10,894.2 2.6 

TCL 7,938.9 1.9 9,355.7 2.2 

HTC 11,016.1 2.6 9,301.2 2.2 

Motorola 10,221.4 2.4 9,163.2 2.2 

RIM 12,652.3 3.0 7,991.2 1.9 

Lainnya 152,989.70 35.7 137,233.4 32.8 

Total 428,661.15 100.0 419,007.90 100.0 

Sumber : Riset http://www.gartner.com (2012) 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan penjualan telepon genggam merek 

Samsung pada kuartal kedua 2012 sangat kuat - naik 29,5 persen dari kuartal 

kedua tahun 2011 (lihat Tabel 1.2). Pertumbuhan kuartal ini didorong oleh 

rekor penjualan smartphone Galaxy yang mencapai 50,4 % dari semua 

http://www.gartner.com/
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perangkat mobile Samsung, atau 45,6 juta unit dengan market share 21,6 %. 

Peringkat kedua di tempati oleh Nokia dengan market share 19,9 % yang 

sebelumnya menjadi market leader pada kuartal kedua 2011. Peringkat 

selanjutnya secara berurutan ditempati oleh Apple, ZTE, LG, Huawei, TCL 

yang perkembangan jumlah penjualan dan market sharenya semakin 

meningkat sedangkan urutan selanjutnya ditempati HTC, Motorola, Research 

In Motion (RIM) yang mengalami penurunan penjualan dan market share. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh ekuitas 

merek dengan variabel kesadaran merek, asosiasi merek, kesan kualitas, dan 

loyalitas merek telepon genggam merek Samsung terhadap keputusan 

pembelian.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas, 

maka perumusan masalah  dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah kesadaran merek (brand awareness) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk telepon genggam 

merek Samsung? 

2. Apakah kesan kualitas (perceived quality) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk telepon genggam 

merek Samsung? 

3. Apakah asosiasi merek (brand association) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk telepon genggam 

merek Samsung? 
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4. Apakah loyalitas merek (brand loyalty) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen pada produk telepon genggam 

merek Samsung? 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada elemen ekuitas merek yang terdiri dari 

kesadaran merek (brand awareness), kesan kualitas (perceived quality), 

asosiasi merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty), 

karena empat elemen tersebut melihat konsep ekuitas merek dari perspektif 

pelanggan. Selain itu pembatasan juga dilakukan pada suatu objek yaitu 

telepon genggam merek Samsung untuk konsumen kelas menengah ke bawah 

dengan harga berkisar 1,5 juta ke bawah. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran merek (brand 

awareness) terhadap keputusan pembelian telepon genggam merek 

Samsung. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh asosiasi merek (brand 

association) terhadap keputusan pembelian telepon genggam merek 

Samsung 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesan kualitas 

(perceived quality) terhadap keputusan pembelian telepon genggam 

merek Samsung 
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d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh loyalitas merek (brand 

loyalty) terhadap keputusan pembelian telepon genggam merek 

Samsung. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya 

yang terurai sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis,  

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

referensi serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam 

rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pengaruh kesadaran merek (brand awareness), kesan kualitas 

(perceived quality), asosiasi merek (brand association) dan loyalitas 

merek (brand loyalty) terhadap keputusan pembelian konsumen.  

b. Kegunaan Praktis  

Kegunaan praktis dari hasil penelitian sebagai panduan atau 

rekomendasi bagi pemilik toko telepon genggam mengenai kesadaran 

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

merek (brand association) dan loyalitas merek (brand loyalty) 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 


