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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dewasa ini, hampir semua kehidupan masyarakat bergantung pada 

teknologi. Kemajuan teknologi mendorong masyarakat untuk senantiasa 

menggunakannya sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan dan 

penyesuaian zaman. Keberadaan teknologi juga mempengaruhi sistem 

perkembangan informasi. Teknologi informasi merupakan sektor yang 

memegang peranan penting, salah satu media teknologi informasi adalah 

ponsel atau handphone. Handphone terbukti mampu membantu pemakainya 

untuk memudahkan aktivitas sekaligus befungsi sebagai media informasi. 

Peningkatan kebutuhan handphone juga disertai dengan perkembangan fitur-

fitur canggih. Pada awalnya, kebutuhan akan produk hanya bisa digunakan 

untuk mengirim pesan dan telefon, saat ini handphone sudah menerapkan 

sistem data yang menghubungkan dengan jaringan internet atau yang lebih 

dikenal dengan smartphone. 

Perkembangan zaman yang semakin meningkat menjanjikan sebuah 

peluang dan tantangan bagi perusahaan yang ada di seluruh penjuru dunia. 

Peningkatan jumlah pesaing yang menyediakan handphone, membuat 

perusahaan-perusahaan saling berinovasi untuk memperkaya fitur yang 

dimiliki pada setiap brand handphone. Fenomena persaingan antara 

perusahaan telekomunikasi telah membuat setiap perusahaan menyadari suatu 
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kebutuhan untuk memaksimalkan aset-aset perusahaan demi kelangsungan 

perusahaan yang menghasilkan produk. 

Merek merupakan salah satu aset untuk mencapai keadaan peningkatan 

produksi dan pendapatan perusahaan. Merek berfungsi mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penyaji dan membedakannya 

dari produk sejenis dari penyaji lain (Kotler, 2004). Bagi banyak perusahaan, 

merek dan segala yang diwakilinya merupakan aset yang paling penting, 

karena sebagai dasar keunggulan kompetitif dan sumber penghasilan masa 

depan (Muafi dan Effendi, 2001). 

Salah satu cara untuk menarik minat konsumen terhadap pembelian 

produk handphone yaitu dengan pengenalan merek. Pengenalan merek adalah 

tingkat minimal dari kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 

merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Humdiana, 2005). 

Suatu keberhasilan merek handphone untuk memperluas pasar adalah dengan 

menunjukkan eksistensi sebuah merek handphone di dalam pikiran konsumen, 

yang dapat dipengaruhi oleh aktifitas promosi yang terintegrasi dan 

peningkatan kesadaran merek. Merek menjadi semakin penting karena 

pemakai ponsel menginkan pembaharuan fitur sekaligus memenuhi kebutuhan 

mereka. 

Selain itu, persepsi kualitas juga berpengaruh bagi perusahaan 

telekomunikasi. Menurut Aaker dalam Tjiptono (2005:40), persepsi kualitas 

merupakan penilaian pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 
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keunggulan suatu produk. Persepsi kualitas lebih mengacu pada harapan 

pelanggan terhadap merek. Persepsi kualitas mencerminkan perasaan 

pelanggan secara menyeluruh terkait suatu merek. 

Kepuasan pelanggan merupakan sasaran dalam setiap penjualan 

produk. Apabila pelanggan puas dengan kualitas sebuah handphone, maka 

perusahaan tersebut harus mempertahankan kepuasan tersebut agar pelanggan 

tetap percaya untuk menggunakan handphone dengan merek tersebut. Cara 

yang bisa dilakukan perusahaan yaitu menciptakan loyalitas merek. Simamora 

dalam Kartono (2007:29), menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran 

kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan 

gambaran tentang kemungkinan seorang pelanggan beralih kemerek produk 

lain, terutama jika pada merek tersebut dihadapi adanya perubahan, baik 

menyangkut harga maupun atribut lainnya. 

Faktor lain yang mempengaruhi pelanggan memutuskan membeli 

handphone adalah harga. Menurut Kotler (2001:439) harga adalah sejumlah 

uang yang di bebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat, karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. Menurut Andrian payne (2000:171) harga adalah 

sejumlah uang yang di bebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari 

nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Permintaan dan harga mempunyai 

hubungan yang berlawanan arah, artinya semakin tinggi harga, semakin kecil 

permintaan atau begitupun sebaliknya. Tetapi untuk produk-produk yang 
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sudah terpercaya oleh pelanggan terkadang harga mempunyai hubungan yang 

searah atau positif. 

Merek handphone saat ini semakin bervariasi. Hal ini karena 

perusahaan-perusahaan penyedia handphone menangkap adanya peluang 

bisnis. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah kehadiran kompetitor ini 

memperketat persaingan perusahaan handphone yang sudah ada sebelumnya. 

Perusahaan mulai mendapati masalah hasil penjualan yang diakibatkan 

perpindahan konsumen handphone kemerek lainnya. 

Dari berbagai macam merek handphone yang sudah sering muncul 

diingatan publik adalah handphone merek Smartfren. Pada awalnya, 

Smartfren hanya menjual paket bundling dimana mereka mengkombinasikan 

layanan data dengan produk smartphone, sepertihalnya Apple dan Huawei. 

Kini, penyedia telekomunikasi ini mencoba merancang dan memproduksi 

ponsel secara mandiri, yang kemudian dinamakan Andromax, melalui pabrik-

pabrik ponsel yang berada di China.  

Perusahaan Smartfren terbilang cukup berhasil dalam mempromosikan 

produknya karena mampu menjadi brand leader di kelasnya. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari situs resmi Smartfren, selama kurun waktu 3 tahun, 

tercatat Smartfren mampu meraih beberapa pernghargaan antara lain: 

Smartfren sebagai The Best in Achieving Total Customer Satisfaction, kategori 

Penyedia Jasa Internet Wireless/Mobile; Indonesia Cellular Award, Smartfren 

as The Best CDMA Phone and The Best CDMA Provider; Golden Ring 

Award, Smartfren sebagai The Best Data Plan untuk paket data Unlimited 
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Connex; Gadget+ Award, Smartfren sebagai The Best CDMA Provider, The 

Best Innovation CDMA Provider, The Best Internet CDMA Provider dan The 

Best Innovation Internet Device Product; Selular Award, Smartfren sebagai 

The Best CDMA Operator dan The Best Valuable Phone 

(www.smartfren.co.id).  

Kemampuan untuk mencapai prestasi tersebut juga didasari oleh 

keberhasilan promosinya. Merek Smartfren Andromax merupakan variasi 

produk terbaru untuk pengguna smartphone. Harga yang terbilang terjangkau 

ditawarkan pada pilihan produk ini dengan dilengkapi fasilitas yang sama 

dengan merek lain. Smartfren sejatinya merupakan penyedia layanan 

telekomunikasi yang menggunakan jaringan CDMA di Indonesia berbasis 4G 

LTE. Akan tetapi, Smartfren membidik masyarakat kalangan menengah 

kebawah sebagai pelanngan mereka, karena masyarakat Indonesia yang 

cenderung tergolong masyarakat konsumtif dengan kemampuan finansial 

menengah kebawah. 

Strategi Smartfren mengambil keuntung bukan dari penjualan produk, 

melainkan dari layanan lain yang dimiliki. Smartfren mengambil keuntungan 

dari layanan yang disertakan dalam produk, seperti pulsa dan penjualan data. 

Strategi tersebut berhasil dan Andromax sendiri saat ini telah menjadi brand 

yang menguntungkan bagi Smartfren, bahkan mengalahkan Blackberry dalam 

hal penjualan (BBC Indonesia, 2015). 

Eksistensi merek handphone Smartfren di kalangan masyarakat 

cenderung kurang dikenali. Berdasarkan riset Counterpoint yang dikutip oleh 
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KompasTekno pada Agustus 2016, pengapalan perangkat pada kuartal dua 

tahun 2016 lalu menunjukkan bahwa penjualan handphone Smartfren 

tergolong rendah di banding merek lainnya. Adapun gambaran data tentang 

fenomena ini dapat dilihat pada gambar 1.1. Fenomena yang terjadi adalah 

kesadaran masyarakat terkait merek Smartfren cendrung rendah, dimana 

masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan merek terutama terkait 

dengan keunggulan produk yang dimiliki. Masyarakat kurang mampu 

mengenali merek tersebut sebagai merek yang pertama kali diingat dalam 

ingatan masyarakat. Selain itu, banyak diantara pengguna handphone yang 

menggunakan merek Smartfren yang tidak mampu mengingat model varian 

dari produk. Dengan kata lain, kesadaran merek Smartfren untuk konsumen 

handphone masih tergolong rendah.  

Gambar 1.1 

Data Penjualan Handphone pada Kuartal Dua Tahun 2016 

Sumber : tekno.kompas.com 

Permasalahan yang terjadi pada pengenalan produk Smartfren juga 

terjadi pada asosiasi dan persepsi merek. Design yang ditawarkan kepada 

konsumen kurang menarik. Inovasi design Smartfren hampir sama dari 
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masing-masing varian, yang membedakan hanya terletak pada fitur yang ada 

didalamnya. Sedangkan secara kemasan atau visual cenderung sama. 

Sementara pada persepsi merek, popularitas merek Smartfren juga tergolong 

rendah. Hal ini dikarenakan Smartfren sebagian besar hanya membidik 

konsumen dengan kemampuan finansial masyarakat menengah kebawah, yang 

pada akhirnya keberadaan merek ini cenderung tersisihkan dibandingkan 

merek-merek lain. 

Dengan adanya pernyataan-pernyataan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ekuitas Merek 

terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Smartfren Pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah kesadaran merek berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli handphone merek 

Smartfren? 

2. Apakah asosiasi merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren? 

3. Apakah kualitas merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren? 
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4. Apakah loyalitas merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren? 

5. Variabel manakah yang dominan terhadap keputusan pembelian produk 

Smartfren pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis membatasi beberapa batasan pada variabel-

variabel yang digunakan. Pertama, ekuitas merek dibatasi oleh empat elemen, 

yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi merek dan loyalitas  merek, 

yang berdasar pada teori Aaker (1991). Jenis produk yang digunakan adalah 

handphone merek Smartfren Andromax. Objek penelitian adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang, dengan pertimbangan bahwa kelompok 

responden tersebut memiliki aktivitas rutin yang padat sehingga membutuhkan 

keberadaan produk. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh asosiasi merek terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas merek terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh loyalitas merek terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli handphone merek Smartfren. 

5. Untuk mengetahui variabel yang dominan terhadap keputusan pembelian 

handphone merek Smartfren. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis, sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi 

pengembangan bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya manajemen 

pemasaran. 

2. Kegunaan praktisi, sebagai panduan atau rekomendasi bagi praktisi 

manajemen yang menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan 

dengan objek penelitian pemasaran mengenai pengaruh kesadaran merek 

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

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

keputusan pembelian konsumen. 

 

 


