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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Minat beli diperoleh dari proses pemikiran yang membentuk  suatu 

persepsi. Minat yang muncul dalam melakukan pembelian menciptakan suatu 

motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan 

yang sangat kuat, yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus 

memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam 

benaknya itu (Abdilah mundir, 2012). 

Bagi perusahaan minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta dapat menjadi 

acuan berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

Memahami minat beli konsumen dalam lingkungan bisnis  yang bergerak 

sangat dinamis dan mempunyai ketidakpastian paling besar seperti sekarang 

menuntut perusahaan untuk bersaing secara kompetitif, kondisi ini menjadikan 

peran dari minat beli konsumen menjadi pendukung atas keberhasilan 

perusahaan dalam menentukan strategi bersaing secara dini (Nurlita, 2012). 

Minat beli konsumen diawali adanya kesadaran konsumen dalam 

pemenuhan kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat 

disebabkan oleh rangsangan internal dari kebutuhan normal seseorang, yaitu 

rasa lapar, dahaga, atau seks meningkat hingga suatu tingkat tertentu dan  
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berubah menjadi dorongan. Atau suatu kebutuhan dapat timbul karena  

disebabkan rangsangan eksternal. Untuk mengetahui stimulus yang 

ditimbulkan dari sebuah promosi efektif, diperlukan pengetahuan tentang 

faktor yang mempengaruhi seseorang, dalam menerima, mempertimbangkan 

informasi dan membeli produk yang ditawarkan.  

Proses minat beli seseorang untuk membeli suatu produk biasanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengetahui faktor mana saja yang 

berpengaruh dan bentuk pengaruh yang diberikan, akan sangat  membantu 

manajemen dalam melakukan evaluasi terhadap strategi  pemasaran terutama 

strategi yang sudah dijalankan, dan kemudian dapat menyusun strategi 

pemasaran yang lebih efektif  dari sebelumnya. Minat beli merupakan tahap 

terakhir pada suatu proses keputusan pembelian yang akan dilakukan, hasil 

evaluasi terkhir ini memunculkan niat atau intense untuk membeli sebelum 

pada akhirnya konsumen benar-benar melakukan pembelian atau menunda 

untuk melakukan pemberlian atau menunda kegiatan pembelia yang 

dilakukan. Kondisi ini menjadikan pentingnya analisis terhadap minat beli 

konsumen untuk dijadikan sebagai dasar perusahaan untuk melaksankaan 

program pemasaran yang akan ditetapkan (Widyaningrum, 2011). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, hasil 

penelitian menunjukkan kepuasan pelanggan, kompetisi  harga, brand image, 

dan pengalaman pelanggan memberikan positif pada niat beli Hasil penelitian 

(Murti, 2012). Bahwa harga, merek dan  kualitas  produk  secara bersama-

sama  berpengaruh  terhadap minat  beli  customer. Selanjutnya penelitian 
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mengenai minat juga dilakukan yang menunjukkan bahwa Hasil  penelitian  

ini  menunjukan  bahwa  lokasi, merek, keberagaman  produk,  harga,  dan  

kualitas  pelayanan berpengaruh  terhadap  minat  beli  (Hendra, 2013). 

Analisis terhadap dimensi merek bagi pelanggan menjadi alat kunci 

dalam menetapkan pilihan pembelian karena menggambarkan value yang 

ditawarkan perusahaan. Bagi perusahaan analisis terhadap dimensi merek 

dapat mendukung keseluruhan strategi pemasaran yang dijalankan, hal ini 

dikarenakan strategi pemasaran apapun sesungguhnya merupakan bagian dari 

keseluruhan upaya perusahaan membangun merek, sehingga merek menjadi 

pilihan utama bagi konsumen dalam keputusan pembelian. Kondisi ini 

menjadikan dimensi merek menjadi langkah awal dalam penetapan strategi 

perusahaan (Mulyana, 2012).  

Merek yang kuat dapat membantu perusahaan untuk  mempertahankan 

identitas dari perusahaan tersebut. Ekuitas merek merupakan hasil dari 

persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor (Aaker, 1996). 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan pun juga akan 

mempengaruhi persepsi konsumen mengenai suatu merek dari sebuah 

perusahaan. Persepsi ini pun juga akan mempengaruhi minat atau keputusan 

pembelian dari seorang konsumen (Sondang, 2013). 

Adapun merek akan menjadi sumber daya saing yang bisa berlangsung 

lama dan bisa menjadi penghasil arus kas bagi perusahaan dalam jangka  

panjang. Produk yang memiliki merek yang kuat akan sulit ditiru karena  

persepsi konsumen atas nilai suatu merek tertentu tidak akan mudah  
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diciptakan. Dengan ekuitas merek (brand equity) yang kuat, konsumen yang  

memiliki persepsi akan mendapatkan nilai tambah dari suatu produk yang tak  

akan didapatkan dari produk- produk lainnya. Ekuitas merek (brand equity) 

merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu 

merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikanoleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan  

perusahaan  (Aaker  2008). 

Ekuitas merek yang diyakini oleh konsumen mengenai suatu merek 

sangat bervariasi tergantung dari persepsi masing-masing individu, 

kepribadian manusia pada umumnya ditentukan melalui nilai dan keyakinan 

yang mereka miliki. Apabila merek suatu produk memiliki image yang positif 

dan diyakini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka minat untuk 

membeli suatu produk atau jasa akan timbul dalam diri manusia. Sebaliknya 

apabila brand atau merek suatu produk atau jasa memiliki image negatif maka 

minat beli konsumen terhadap produk atau jasa tersebut akan rendah. Ekuitas 

merek yang positif berkaitan dengan kesetiaan konsumen, kepercayaan 

konsumen mengenai nilai merek yang positif, dan kesediaan untuk mencari 

merek tersebut (Haryanto, 2012). 

Penelitian yang terkait dengan ekuitas merek dan minat beli yang 

menunjukkan bahwa empat variabel elemen-elemen ekuitas merek yang terdiri 

dari kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek 

berpengaruh terhadap minat beli. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran 

merek (brand awareness) menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli 
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untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan 

bagian dari kategori produk tertentu. Asosiasi merek (brand association) 

menunjukkan pencitraan suatu merek terhadapsuatu kesan tertentu dalam 

kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, 

harga, selebritis (spoke person) dan lain-lain  (Wijaya 2011). 

Persepsi kualitas (perceived quality) mencerminkan persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa 

layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Ekuitas merek yang 

tinggi akan memberikan keunggulan bersaing bagi suatu merek atau produk 

guna membentuk minat mereferensi. Karena ekuitas merek adalah nilai dari 

nama merek maka hubungan loyalitas merek (brand loyalty), asosiasi merek 

(brand associations) dan kesadaran merek (brand awareness) merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi minat dalam menggunakan fasilitas 

penginapan (Indriyani, 2013). 

Ekuitas merek yang dikelola dengan baik dapat membantu 

mempermudah persaingan bisnis dapat dimenangkan bagi perusahaan. 

Lingkungan bisnis yang dinamis serta konsumen yang semakin pintar 

menuntut kesempurnaan strategi bersaing. Dengan melihat minat beli 

konsumen merupakan hal penting, maka penggelolaan dimensi-dimensi 

ekuitas merek perlu diperhatikan agar minat beli konsumen dapat terbentuk 

diantara merek-merek pesaing dalam lingkungan bisnis yang sejenis. 

Guest House Kertanegara yang berada di kota Malang. Penginapan 

kelas menengah atas yang berada di pusat kota Malang ini kerap digunakan 
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untuk acara meeting, bussines maupun acara keluarga  dan pribadi. Promosi  

penjualannya seringkali dilakukan adalah melalui media internet dan media 

cetak maupun brosur. Dalam promosi penjualannya di desain untuk dapat 

menyampaikan ekuitas merek dan kualitas dari Guest House Kertanegara 

sendiri. Harga yang tertera pun juga diharapkan mampu untuk 

menggambarkan tingkat kualitas yang diberikan sesuai dengan pengorbanan 

yang dilakukan pelanggan. 

Peranan dimensi dari ekuitas merek ini cukup penting bagi Guest 

House Kertanegara. Brand awareness ini menentukan sejauh mana konsumen 

mengenal pengnapan premium tersebut atau tidak. Brand association 

menentukan bagaimana penginapan ini dikenal di kalangan masyarakat. 

Perceived quality ini adalah persepsi yang dimiliki oleh konsumen mengenai 

pelayanan yang diberikan. Brand loyalty ini menetukan kesetiaan konsumen 

terhadap Guest House Kertanegara. Dari keempat dimensi ini, pengaruh mana 

yang diberikan cukup untuk dapat menimbulkan minat beli konsumen untuk 

menginap di Guest House Kertanegara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Dimensi Ekuitas Merek Terhadap 

Minat Beli pada Kertanegara Guest House Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tanggapan konsumen tentang dimensi ekuitas merek pada 

Kertanegara Guest House Malang? 

2. Bagaimana minat beli konsumen Kertanegara Guest  House Malang? 

3. Apakah dimensi ekuitas merek berpengaruh terhadap minat beli pada 

Kertanegara Guest House Malang? 

4. Dimensi ekuitas merek apakah yang mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap minat beli pada Kertanegara Guest House Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dimensi ekuitas merek pada Guest House Kertanegara 

Malang. 

2. Untuk mengetahui minat beli pada Guest House Kertanegara Malang. 

3. Untuk menguji dimensi ekuitas merek berpengaruh terhadap minat beli 

pada Guest House Kertanegara Malang. 

4. Untuk menguji ekuitas merek yang mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap minat beli pada Guest House Kertanegara Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta  

memberikan pengetahuan mengenai tentang ekuitas merek dan minat beli 

konsumen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya mengenai ekuitas merek dan minat beli 

konsumen. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mendapatkan 

gambaran mengenai ekuitas merek dan minat beli konsumen yang mampu 

memenuhi keinginan konsumen. Serta bermanfaat untuk usaha dibidang 

perhotelan dalam mengelola kekuatan merek dalam strategi pemasaran 

untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. 


