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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pengusaha untuk 

meningkatkan kemampuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam 

memenangkan persaingan dan mempertahankan eksistensinya. Salah satu aset 

untuk meningkatkan daya saing  tersebut adalah melalui pengenalan merek,  

merek menjadi semakin penting karena konsumen tidak lagi puas hanya dengan 

tercukupi kebutuhannya. Merek  memiliki peranan yang sangat penting bagi 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang karena mereka yakin bahwa merek 

tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya, jika perusahaan mampu 

membangun merek yang kuat di pikiran atau ingatan pelanggan melalui strategi 

pemasaran yang tepat, perusahaan akan dikatakan mampu membangun mereknya. 

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan membentuk identitas 

produk yang kuat melalui sebuah symbol yaitu merek (Brand) dalam situasi 

tersebut, merek berperan sebagai subtitute hubungan person to person antara 

perusahaan dengan pelanggan, selanjutnya kepercayaan dapat dibangun melalui 

merek.  

Merek memiliki peranan yang sangat penting bagi keberadaan dan 

kehidupan suatu produk. Dari sisi konsumen, dengan adanya merek akan 

mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk tertentu. 

Merek akan memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produsen atau 

penjual dari produk tertentu. Selain itu, merek juga memiliki peranan yang sangat 
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penting bagi perusahaan, di mana nama merek dan tanda dagang akan secara 

hukum melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk. Merek memberikan 

peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap 

produknya, dan merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke 

dalam segmen-segmen. Bahwa terdapat 70% pelanggan menggunakan merek 

sebagai petunjuk dalam membuat keputusan pembelian. Berbagai pilihan yang 

ada menyebabkan pelanggan harus berpikir dan tidak yakin terhadap proses 

pembelian merek yang baru dikenalnya. (Davis dalam Susanto, 2007:1) 

Ekuitas merek (brand equity) merupakan aset yang paling penting sebagai 

dasar keunggulan bersaing yang berkesinambungan di  era global. Secara umum, 

ekuitas merek dapat menambah atau bahkan bisa mengurangi nilai bagi para 

pelanggan dan bagi perusahaan. Oleh karenanya agar bisa memberikan nilai, 

ekuitas merek harus dikelola dengan memperhatikan elemen-elemen penting yang 

terkait.  Elemen-elemen ekuitas merek tersebut yang juga digunakan dalam 

penelitian kali kini terdiri dari kesadaran merek (brand awareness), persepsi 

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

merek (brand loyalty), tanpa mengikutsertakan aset-aset hak milik lain dari merek 

(other proprietary brand assets) karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah 

melihat konsep ekuitas merek dari perspektif pelanggan, sedangkan hak milik lain 

dari merek adalah komponen ekuitas merek yang lebih cenderung ditinjau dari 

perspektif perusahaan. 

Brand Equity (ekuitas merek) adalah seperangkat asosiasi dan perilaku 

yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan 
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yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan 

keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. jika pelanggan tidak  

tertarik pada suatu merek dan membeli karena karateristik produk, harga,  

kenyamanan, dan dengan hanya sedikit memperdulikan merek, kemungkinan 

ekuitas mereknya rendah. Sedangkan jika para pelanggan cenderung membeli 

suatu merek walaupun dihadapkan pada para pesaing yang menawarkan produk 

yang lebih unggul, misalnya dalam hal harga dan kepraktisan, maka merek 

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

Konsep dasar Brand Equity (ekuitas merek) bisa dikelompokkan dalam 5 

elemen, yaitu kesadaran  merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived 

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

aset-aset dari hak merek lain (other proprietary brand assets) (Aaker, 2006:26). 

Elemen ekuitas merek yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari 

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

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

mengikutsertakan aset-aset hak milik lain dari merek (other proprietary brand 

assets), karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah 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 pada pembahasan elemen ekuitas 

merek dalam penelitian  ini hanya terdiri dari 4 variabel tersebut. 

Segmen pasar ponsel pintar (smartphone) semakin lama semakin diminati 

oleh banyak konsumen. Nokia yang selama ini mendominasi jelas perlu waspada. 
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Indikasinya, pangsa pasar smartphone Nokia secara global turun dari yang semula 

51% menjadi 41%. Angka tersebut dikemukakan oleh biro riset Gartner. 

Perusahaan Research in Motion (RIM) dengan Blackberry andalannya dan Apple 

dengan iPhone rupanya „mencuri‟ pangsa pasar Nokia tersebut. Dilansir 

Information Week dan dikutip detikINET pada Jumat (13/3/2009), sekitar 2 tahun 

lampau, Nokia begitu perkasa dengan menguasai 70% pasar smartphone. Namun 

semakin inovatifnya Blackberry dan datangnya iPhone telah mengganggu 

kedudukan Nokia sebagai market leader. Pangsa pasar RIM melonjak dari yang 

semula 10,9% menjadi 19, 5%. Hal ini antara lain dipicu oleh larisnya Blackberry 

jenis Storm maupun Bold. Adapun Apple menanjak dari yang awalnya menguasai 

5,2% kini menjadi 10,7%. Di belakangnya ada vendor Samsung dan HTC yang 

juga mengalami kenaikan meski relatif kecil. (Kristo:2009) 

Ada beberapa alasan mengapa handphone Blackberry menjadi fenomenal 

di seluruh dunia terutama di Indonesia karena adanya diferensiasi produk yang 

berbeda dengan merek pesaing, jika dilihat dari kegunaan dan keunggulan fungsi 

produknya beragam. Banyaknya fitur-fitur baru yang tidak dimiliki oleh para 

pesaingnya, misalnya seperti push e-mail yaitu email yang diterima tepat waktu, 

akses internet tanpa batas dimanapun, kapanpun dan ditawarkan dengan biaya 

paket miring yang telah ditetapkan oleh berbagai operator, kemudian mempunyai 

jangkauan jaringan yang luas agar pengguna dapat berkomunikasi dengan teman 

di seluruh dunia (chatting via BBM (Blackberry Messenger), Yahoo, Twitter, 

Facebook, Foursquare, dll), serta dapat mengetahui berita dan informasi baik 

nasional maupun internasional yang paling baru, dimana semua keunggulan yang 
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disebutkan diatas tersebut hanya berbentuk sebuah handphone. Walaupun 

permintaan pasar terhadap produk smartphone saat ini mengalami peningkatan, 

tetapi tetap saja handphone merek Blackberry masih kalah bersaing dengan 

merek-merek kompetitor lainnya seperti Nokia, Apple, dan merebahnya 

handphone-handphone dari Cina yang di anggap bersaing dengan harga yang 

rendah tapi mempunyai keunggulan yang hampir sama dengan Blackberry. 

Fenomena perkembangan Blackberry di Indonesia sendiri terhitung yang 

tercepat di dunia. Bahkan diprediksi jumlah penggunanya dalam waktu dekat akan 

segera menyaingi jumlah penggunanya di AS dan Kanada. Research In Motion 

(RIM) menyanjung Indonesia sebagai pasar yang cerdas karena memilih 

BlackBerry sebagai smartphone pilihan utama ketimbang merek ponsel lain. 

Dalam presentasinya di X2, Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2012), Hasting 

Singh, Managing Director RIM Asia Selatan, mengatakan bahwa BlackBerry 

telah menjadi brand nomor satu di Indonesia. "Pengguna BlackBerry sudah lebih 

dari 77 juta di seluruh dunia. Di Indonesia, BlackBerry jadi brand nomor satu. 

Begitupun di Inggris, Timur Tengah, Afrika Selatan, dan Amerika Latin," katanya. 

Mengutip riset dari penelitian GfK, Hasting bilang, BlackBerry mencatatkan 

penjualan ponsel tertinggi di Indonesia. Ia juga mengatakan, berdasarkan badan 

riset Roy Morgan di kuartal ketiga 2011, level kepuasan pengguna BlackBerry di 

Indonesia tertinggi dibandingkan merek ponsel ternama lainnya. "Masyarakat 

Indonesia cerdas karena memilih BlackBerry sebagai smartphone mereka," kata 

Eka Anwar, Marketing Director RIM Indonesia. Dari 77 juta pengguna 

BlackBerry di seluruh dunia, Indonesia diperkirakan memberi kontribusi sekitar 
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15% dengan jumlah pengguna hampir 10 juta. RIM bermitra dengan tujuh 

operator, Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Axis, Hutchison Tri, Smart Telecom, 

dan Bakrie Telecom. (Noor II:2012) 

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata 1 yang masih aktif di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 2007-2011. Adapun perincian 

jumlah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang aktif tahun 2007-

2011 dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Jumlah Mahasiswa UMM aktif tahun 2007-2011 

Sumber : Biro Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Malang, 2012 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki jumlah 17712 Mahasiswa pada tahun 2007-2011. Adapun 

jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 3369. Selain 

merupakan salah satu Fakultas dari Universitas swasta di Kota Malang yang 

memiliki jumlah mahasiswa terbesar dengan komposisi mahasiswa yang lebih 

beragam (kelas sosial, pemikiran, kultur, dan sebagainya) dibandingkan Fakultas 

lain. 

FAKULTAS JUMLAH 

FKIP 4693 

TEKNIK 3588 

EKONOMI 3369 

FISIP 2665 

PSIKOLOGI 1158 

HUKUM 936 

PERIKANAN & PETERNAKAN 791 

AGAMA ISLAM 512 

JUMLAH 17712 
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Beberapa pertimbangan peneliti menggunakan mahasiswa sebagai obyek 

penelitian antara lain: a) Mahasiswa merupakan  segmen pasar smart customer 

yang kritis dan memiliki idealisme yang membutuhkan banyak pertimbangan 

sebelum menentukan pembelian produk handphone  sebagai kebutuhan informasi 

dan komunikasi sehari-hari. Mahasiswa masih suka barganti-ganti tipe dan merek 

handphone dan b) Hasil pengambilan sampel secara random menunjukkan 

sebanyak  30 orang mahasiswa dari 3369 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi 

terdapat 18 orang (60%) mahasiswa yang menggunakan HP Blackberry. Hal ini 

memberikan makna bahwa pengguna Blackberry di kalangan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang cukup banyak. Sebagai 

kampus terpadu dijadikan sebagai pusat seluruh aktivitas.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor Pembentuk Brand Equity Pada 

Handphone Blackberry (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang membentuk brand equity pada handphone 

Blackberry  

2. Manakah diantara faktor brand awareness, perceived quality, brand 

association dan brand loyalty yang dominan membentuk brand equity 

pada handphone Blackberry 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor pembentuk brand equity (ekuitas merek) pada 

handphone Blackberry 

2. Untuk mengetahui diantara brand awareness, perceived quality, brand 

association dan  brand loyalty yang dominan membentuk brand equity 

(ekuitas merek) pada handphone Blackberry 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi atau masukan bagi 

perusahaan handphone merek Blackberry untuk mengetahui faktor 

pembentuk brand equity handphone Blackberry guna peningkatan jumlah 

penjualan produk. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan mengenai ilmu pengetahuan 

dibidang pemasaran yaitu tentang teori brand equity. 

 


