
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan, penemuan, dan perubahan teknologi yang sangat

pesat seperti sekarang ini memunculkan suatu peluang dan tantangan pada

perusahaan pengembangan elektronik yang berada di Indonesia. Pada era

globalisasi seperti saat ini menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru

bagi perusahaan yang ada di Indonesia. Pada satu sisi, era globalisasi

memperluas pasar produk dari perusahaan di Indonesia, namun di sisi lain,

keadaan tersebut memunculkan persaingan yang semakin ketat baik antara

perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing.

Persaingan yang terjadi jelas akan mempengaruhi konsumen dalam

melakukan sebuah keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan

pembelian pada setiap orang pada dasarnya adalah sama, namun  proses

pengambilan keputusan tersebut  akan diwarnai oleh ciri kepribadian, usia,

pendapatan dan gaya hidupnya. dalam melakukan keputusan pembelian

konsumen akan melewati lima tahapan yaitu: pengenalan masalah, pencarian

informasi, evaluasi alternatif,  keputusan pembelian, dan perilaku pasca

pembelian (Kotler, 2000:170-176).

Keputusan pembelian dapat diartikan sebagai bagian dari perilaku

konsumen yang bertujuan   untuk menentukan proses pengembangan keputusan

dalam membeli suatu barang atau jasa dimana individu terlibat secara langsung
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dalam mendapatkan dan mempergunakan  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan

tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan terbaik individu untuk melakukan

pembelian terbentuk berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Fenomena dan dinamika persaingan yang ada dalam era globalisasi

akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke mekanisme

pasar yang memposisikan  perusahaan  untuk  selalu  mengembangkan  dan

merebut  pangsa pasar (market share). Salah satu aset untuk mencapai keadaan

tersebut adalah merek (brand) produk yang dewasa ini berkembang menjadi

sumber aset terbesar bagi perusahaan.

Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli (Kotler, 2002:460).

Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu. Lebih jauh, sebenarnya merek

merupakan nilai tangible (berwujud) dan intangible (tak berwujud) yang

terwakili dalam sebuah merek dagang (trademark)  yang mampu menciptakan

nilai dan pengaruh tersendiri di pasar bila diatur dengan tepat.

Merek menjadi faktor penting dalam persaingan dan menjadi aset

perusahaan  yang  bernilai. American  Marketing  Association (AMA)

mendefinisikan merek (brand) sebagai “nama, istilah, tanda, simbol, atau

rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk

mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk

mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Jika sebuah perusahaan

memiliki suatu ekuitas merek dari perusahaannya, maka merek tersebut dapat

memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan baik dari aspek
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produk, orang,  sistem,  penjualan,  dan  perusahaan  (Rahmawati,  2002).

Ekuitas  merek menjadi   sangat   penting   bagi   pemasar   dikarenakan   ekuitas

merek   dapat meningkatkan preferensi konsumen terhadap sebuah merek.

Setiap perusahaan berusaha untuk menarik perhatian (calon)

konsumen dengan berbagai cara yang inovatif, salah satunya dengan harga

yang terjangkau. Ditinjau dari segi harga juga sangat penting, karena bila

konsumen bersedia menerima harga tersebut, maka produk tersebut akan

diterima oleh masyarakat, perusahaan menetapkan harga karena berbagai

pertimbangan, namun baiknya jika dalam penetapan harga tersebut

disesuaikan juga dengan nilai, manfaat, kualitas produk dan juga harga yang

kompetitif yang mampu bersaing. Selain itu juga harga yang rendah atau harga

yang terjangkau menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja pemasaran

(Ferdinand, 2007:11).

Saat ini, kebutuhan akan penggunaan kamera tidak cukup hanya

untuk fasilitas pelengkap dalam liburan saja. Dengan kamera maka semua

momen yang ada dalam kehidupan dapat terekam dan terus terkenang, di era

kemajuan teknologi saat ini, dan juga dengan perkembangan teknologi digital

yang sangat pesat, perkembangan kamera digital sendiri pun mengalami

peningkatan. Seperti kamera saku (pocket digital), DSLR, bahkan kamera

ponsel sekalipun.

DSLR atau Digital Single Lens Reflex merupakan kamera

profesional yang menggunakan sensor digital berkualitas dengan ketajaman

gambar yang tinggi. Kamera ini bisa berganti lensa sesuai dengan kebutuhan.
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Kamera ini biasanya digunakan oleh wartawan foto dan fotografer komersial.

Tetapi perkembangannya saat ini bahwa pengguna kamera DSLR ini tidak

hanya wartawan foto atau fotografer komersial saja, banyak yang mulai suka

dengan kamera DSLR ini seperti misalnya penghobi fotografi, entah itu pelajar,

mahasiswa, pegawai, ataupun orang umum. Kegunaan kamera DSLR ini bagi

konsumen tersebut juga bermacam-macam, ada yang hanya sekedar hobi,

menambah ilmu, iseng-iseng untuk sambilan ataupun untuk sekedar

mengabadikan momen kehidupan dan dokumentasi seperti saat liburan.

Indonesia sendiri, terdapat banyak merek kamera DSLR yang

bersaing di pasar kamera profesional ini. Seperti misalnya Canon, Nikon, Sony,

Pentax, dan juga Olympus. Tetapi yang menguasai dan kuat bersaing hanya ada

dua merek yaitu Canon dan Nikon. Untuk penguasa pangsa pasar beberapa

tahun belakangan ini adalah Canon dengan masih diikuti dengan Nikon di

belakangnya.

Pergulatan untuk mempertahankan posisi dominan di pasar, sampai

pada kondisi tertentu seringkali membutuhkan tidak hanya keunggulan

teknologi, kehandalan jajaran manajemen, namun juga kepiawaian merancang

dan melaksanakan strategi bisnis. Saat ini, di pasaran DSLR, terjadi perang

antara 2 (dua) merk yang menguasai pasar kamera DSLR 35mm. Keduanya

adalah Nikon dan Canon. Perang tersebut semakin memanas setelah muncul

kamera digital, dimana setiap produsen kamera mengeluarkan kamera

digitalnya masing-masing, baik untuk yang kelas standar maupun untuk kelas

prosumer dengan tipe SLR (single lens reflex) yang lensanya bisa diganti.
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Perang digital yang terjadi saat ini, sepertinya Nikon kalah cepat

dibandingkan dengan Canon, yang hampir setiap 6 bulan sekali mengeluarkan

kamera digital terbaru. Mulai dari kelas SLR sampai kelas pocket. Sedangkan

Nikon, sepertinya cukup hati-hati dalam mengeluarkan kamera digitalnya. Jarak

antara keluarnya Nikon D100 dengan D2H (kamera digital terbaru dari

Nikon, yang ditujukan untuk (sports photojournalist) hampir mencapai 2 tahun.

Selain itu, berbagai penghargaan telah diraih oleh Canon, salah

satunya adalah penghargaan Best Innovative DSLR dan Best Innovative

Camcorder di ajang TechLife Innovative Award 2012. Majalah TechLife

mengadakan survei kepada pembacanya untuk menentukan sejumlah vendor

favorit mereka. Untuk kategori Best Innovative DSLR, Canon

memenangkannya melalui Canon EOS 650D, sedangkan Best Innovative

Camcorder dimenangkan oleh Canon Legria HF-M56. Ini adalah kali kedua

Canon memenangkan penghargaan di kategori kamera DSLR, setelah tahun

kemarin mereka memperoleh penghargaan yang sama untuk Canon EOS 600D.

Sepanjang tahun 2012, Canon telah meraih sejumlah penghargaan di Indonesia,

diantaranya adalah Digital Marketing Award, Indonesian Customer Satisfaction

Award, INDOCOMTECH Award, Indonesian Best Brand Award, dan beberapa

penghargaan lainnya.

(http://www.chip.co.id/news/press_release/4240/canon_raih_dua_penghargaan

_di_techlife_innovative_award).

Memasuki kuartal kedua tahun 2014, Canon juga sukses meraih dua

penghargaan sekaligus dalam ajang Electronic City Awards 2013 untuk kategori
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Best Selling 2013 produk DSLR Camera dan Mirrorless Camera. "Ini adalah

keempat kalinya, Canon kembali meraih penghargaan Electronic City Awards.

Hal tersebut membuktikan masyarakat masih mempercayai kualitas lini produk

Canon. Canon selalu mengutamakan kepuasan konsumen baik dari segi produk

maupun layanan purna jual," ungkap Liana Setiawan, Sales Director, pt.

Datascrip dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (23/5).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada merek

terbaik dengan nilai penjualan tertinggi sepanjang tahun 2013 di seluruh gerai

penjualan Electronic City yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.

Dengan diraihnya penghargaan ini menunjukkan produk kamera digital SLR

dan kamera mirrorless dari Canon masih menjadi produk pencitraan digital

terbaik yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Canon melalui pt. Datascrip

sebagai distributor produk pencitraan digitalnya di Indonesia akan selalu

menghadirkan produk-produk berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Indonesia.

(http://www.beritasatu.com/gadget/185966-canon-raih-dua-penghargaan-

electronic-city-awards.html).

Canon belum lama ini juga berhasil mendominasi penghargaan

EISA (Euroean Imaging and Sound Association) untuk kategori peralatan

fotografi yang diraih oleh Canon EOS 80D sebagai European Best Product

DSLR Camera 2016-2017, Canon EOS-1D X Mark II sebagai European Best

Product Professional DSLR Camera 2016-2017, dan Canon EF 35mm F1.4L II

USM European Best Product Professional DSLR Lens 2016-2017. Selain itu,
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Canon juga berhasil meraih penghargaan untuk kategori photo printer dengan

Canon image Prograf Pro-1000 meraih European Best Product Photo Printer

2016-2017. Sebelumnya, di tahun 2015-2016 Canon juga berhasil meraih

penghargaan di kategori serupa yaitu Canon EF 11-24mm F/4L USM sebagai

European Professional Best Product DSLR Lens 2015-2016, Canon EOS

5DS/5DS R sebagai European Best Product Professional DSLR Camera 2015-

2016, dan Canon EOS 7D Mark II sebagai European Best Product Prosumer

DSLR Camera 2015-2016 (https://www.eisa.eu/awards/photography.html).

Tren gaya dan penampilan yang terus berubah dari waktu ke waktu

mendorong kebutuhan akan kamera digital yang semakin cerdas, berkualitas,

dan inovatif. Di tataran global, Canon dikenal sebagai produsen kamera dan

lensa yang berkualitas tinggi sehingga tidak heran harga produk Canon di

pasaran selalu lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk kamera dari

pemain lainnya. Selain itu juga canon telah terbukti unggul dari pesaing yang

lain dengan penghargaan-penghargaan yang telah didapat.

Merek merupakan elemen yang sangat penting bagi sebuah

perusahaan untuk mengenalkan produknya kepada konsumen, karena merek

merupakan simbol utama sehingga konsumen dapat mngenali dan mengetahui

seberapa manfaat dan bagaimana kualitas produk dari salah satu merek. Melihat

dari penelittian terdahulu yang variabel bebasnya menggunakan ekuitas merek

dan variabel terikatnya keputusan pembelian rata-rata merek mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Tapi, ada juga dalam

elemen ekuiats merek mengalami multikolinearitas sehingga ada beberapa
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elemen ekuitas tidak berpengaruh terhadapa keputusan pembelian. Maka dari

itu peneliti tertarik mengambil ekuitas merek menjadi variabel bebas dan

variabel terikatnya keputusan pembelian.

Ditinjau dari segi harga sangatlah sensitif bagi semua konsumen

karena harga merupakan salah satu tolak ukur mereka dalam membuat

keputusan pembelian. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan

pertimbangan usia yang cukup dewasa dan pendidikan cukup tinggi, calon

responden harus memiliki kriteria tertentu, yaitu u s i a  m i n i m a l  1 8

t a h u n  d a n responden yang dipilih merupakan konsumen yang sudah

membeli dan menggunakan kamera DSLR Merek Canon sehingga diharapkan

dapat memberikan tanggapan yang cukup orisinil.

Guna terbentuk kelompok yang cenderung homogen, maka

responden yang dipilih adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.

Dengan dipilihnya Universitas Muhammadiyah Malang yang notabene menjadi

Universitas swasta nomor satu se-jawa timur, sehingga diharapkan dapat

memberikan tanggapan yang akurat, dan kredibel. Berdasarkan uraian tersebut,

maka penelitian ini diberi judul; “Pengaruh Ekuitas Merek dan Harga

Terhadap Keputusan Pembelian Kamera DSLR Merek Canon (Studi pada

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)”.
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B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini meliputi hal-hal berikut ini :

1. Apakah variabel ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian

kamera DSLR Merek Canon?

2. Apakah variable harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian kamera

DSLR Merek Canon?

3. Diantara variable ekuitas merek dan harga mana yang paling berpengaruh

terhadap keputusan pembelian kamera DSLR Merek Canon?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

yaitu meliputi 3 hal:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel ekuitas merek

terhadap keputusan pembelian kamera DSLR Merek Canon.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variable harga terhadap

keputusan pembelian kamera DSLR Merek Canon.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis yang paling berpengaruh antara

variabel ekuitas merek dan harga terhadap keputusan pembelian kamera

DSLR Merek Canon.
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D. PEMBATASAN MASALAH

Agar pembahasan dapat terarah dan sesuai dengan sasaran yang

diinginkan, maka perlu ada pembatasan masalah. Dalam hal ini pembatasan

masalah yang penulis sajikan terfokus pada Ekuitas Merek dan Harga Terhadap

Keputusan Pembelian Kamera DSLR Merek Canon (Studi pada mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Malang).

E. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan hasil dari adanya penelitian ini dapat memberikan

manfaat baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait

antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutmya

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk

memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai acuan dan

referensi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang akan

melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan

informasi tentang perilaku konsumen dalam melakukan keputusan

pembelian dan dapat menjadi masukan bagi mereka sebagai dasar

pertimbangan dan evaluasi untuk mempertimbangkan strategi pemasaran

yang efektif, sehingga perusahaan bijak dalam mengambil keputusan.


