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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tentu mempunyai perilaku dalam memenuhi setiap 

kebutuhan. Perilaku dalam memenuhi kebutuhan dari setiap konsumen tentu 

berbeda-beda. Setiap saat, perilaku dari setiap konsumen bisa berubah tanpa 

perusahaan mampu untuk memprediksinya. Perbedaan perilaku dan 

berubahnya perilaku konsumen dalam memilih suatu produk dan jasa harus 

diketahui oleh perusahaan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku tersebut 

guna mengetahui kebutuhan dan keingan konsumen terhadap produk dan jasa 

yang ditawarkan. Perilaku dalam memenuhi kebutuhan inilah yang menjadi  

dasar dalam menentukan keputusan penggunaan atas produk dan jasa. 

Penting bagi perusahaan untuk mengetahui keputusan penggunaan oleh  

konsumen. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan mengetahui apa saja yang 

membedakan perilaku konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan 

produk dan jasa yang ditawarkan, produk dan jasa apa yang akan digunakan, 

mengapa konsumen menggunakan produk dan jasa tersebut, kapan konsumen 

akan menggunakannya. Selain itu, identifikasi dalam keputusan penggunaan 

ini membantu perusahaan dalam menentukan strategi-strategi pada masa 

mendatang. 

Peter dan Olson (2013) mengungkapkan pelaku pasar tertarik untuk 

mengidentifikasi perilaku penggunaan konsumen, terutama pilihan konsumen
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mengenai produk dan jasa yang akan digunakan. Keputusan 

penggunaan sendiri memiliki artian sebagai sebuah tindakan yang dilakukan 

oleh konsumenuntuk memilih, menggunakan, dan membeli suatu produk dan 

jasa dengan melalui berbagai pilihan-pilihan yang ada.  

Kotler dan Keller (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan harus 

berusaha memahami proses keputusan penggunaan konsumen secara utuh. 

Proses keputusan penggunaan ini tidak lepas dari proses psikologi konsumen 

dalam menggunakan suatu barang dan jasa. Proses psikologi ini menjadi 

dasar dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat 

keputusan penggunaan produk dan jasa oleh mereka.  

Munculnya keputusan penggunaan suatu barang dan jasa oleh 

konsumen tentu dipengaruhi berbagai variabel. Wibowo, dkk (2013) 

mengungkapkan bahwa motivasi, kepercayaan, persepsi, sikap konsumen, 

kelompok, keluarga, pekerjaan, dan situasi ekonomi menjadi variabel yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan.  Beberapa dari variabel tersebut akan 

memunculkan suatu keinginan dan kebutuhan untuk menggunakan produk 

dan jasa, serta memutuskan apakah konsumen tersebut akan menggunakannya 

atau tidak.  

Putra, dkk (2014), menyatakan bahwa bauran pemasaran juga menjadi 

salah satu faktor dalam keputusan penggunaan. Konsumen tentu lebih 

mempertimbangkan produk atau jasa yang dapat  memenuhi harapan dan 

kebutuhan mereka. Konsumen juga mempertimbangkan harga sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk menggunakan produk atau jasa. Konsumen 
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lebih memutuskan untuk menggunakan suatu jasa yang memiliki harga 

terjangkau dari pesaingnya.  

Selain itu, dalam memutuskan untuk menggunakan suatu jasa, 

konsumen juga mempertimbangkan tempat dan promosi perusahaan tersebut. 

Tempat, dalam hal ini berkiaitan dengan lokasi dari perusahaan tersebut. 

Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen tentu akan menjadi bahan 

pertimbangan lain bagi konsumen untuk menggunakan suatu jasa. Promosi 

berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal 

memperkenalkan produk dan jasa yang ditujukan untuk menarik perhatian 

konsumen. Semakin menarik suatu promosi, tentu semakin menarik minat 

konsumen untuk menggunakan suatu jasa.  

Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan, ekuitas merek juga 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

penggunaan. Ekuitas merek menggambarkan suatu bentuk aset yang 

terkandung dalam suatu merek yang ditawarkan perusahaan mencakup nama, 

logo, simbol untuk menjadi pertimbangkan bagi konsumen untuk 

menggunakan poduk dan jasa tersebut. Aaker (1991) mengungkapkan ada 

lima dimensi ekuitas merek, yaitu 1) kesadaran merek, 2) persepsi kualitas, 3) 

asosiasi merek, 4) loyalitas merek dan 5) Aset-aset lain yang dimiliki merek.  

Dewi, dkk (2013) menyatakan bahwa ekuitas merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa maskapai penerbangan 

Garuda Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ekuitas 

merek terhadap keputusan penggunaan jasa maskapai penerbangan Garuda 
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Indonesia sebesar 37,4%. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ekuitas 

merek mempengaruhi keputusan penggunaan konsumen. 

Perusahaan tentu memberikan sebuah merek pada produk dan jasa 

mereka sebelum dipasarkan. Pemberian merek tersebut adalah hal mendasar 

dan harus diperhatikan oleh perusahaan. Merek tersebut akan membentuk 

suatu identitas suatu produk dan jasa guna memudahkan konsumen dalam 

mengingat. Merek bukan hanya sekedar nama, tetapi juga  menjadi indikator 

suatu nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Bisa dikatakan 

merek menjadi suatu  ”alat ukur” bagi penilaian kualitas yang ditawarkan 

oleh perusahaan (Ariyanto, 2016). 

Penetapan merek suatu produk dan jasa oleh sebuah perusahaan tidak 

terlepas dari ekuitas merek. Ekuitas merek memiliki artian sebagai suatu nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat diartikan 

dengan kekuatan dari sebuah merek. Perusahaan akan memperoleh 

keuntungan apabila mempunyai merek yang kuat sehingga perusahaan dapat 

mengelola asset - aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, 

memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya 

promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan 

keunggulan kompetitif  (Sriyanto dan  Kuncoro, 2015). 

Ekuitas merek menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan 

penggunaan apabila produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

memiliki ekuitas merek yang kuat. Perusahaan dengan ekuitas yang tinggi 

memberikan banyak keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan 



5 
 

yang memiliki merek kuat akan mudah membentuk kesadaran merek dan 

loyalitas merek dengan mudah. Selain itu, merek pada suatu produk dan jasa 

sangat mempengaruhi volume dalam pembelian atau minat konsumen untuk 

menggunakan. Banyak orang yang berpendapat mengutamakan merek dalam 

sebuah pembelian, dan dia tidak menghiraukan berapa harganya untuk 

mendapatkan produk yang berupa jasa tersebut. 

Dalam usaha memenangkan persaingan pangsa pasar, perusahaan 

dituntut untuk memperkuat ekuitas merek. Penguatan ekuitas merek ini 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : (1) produk apa yang 

direpresentasikan oleh merek, manfaat apa yang diberikan oleh oleh merek 

tersebut kepada konsumen, serta kebutuhan apa yang dipenuhi oleh merek 

tersebut, dan (2) bagaimana merek membuat produk menjadi unggul di dalam 

persaingan pasar (Kotler dan Keller,2009)  

Suryaningsih (2011) menyatakan bahwa ekuitas merek mempunyai 

peran yang penting, sehingga ekuitas merek dapat dijadikan landasan dalam 

menentukan langkah dan strategi pemasaran dari suatu produk dan jasa yang 

ditawarkan. Selain itu, pengetahuan tentang elemen-elemen ekuitas merek 

beserta pengukurannya sangat diperlukan untuk menyususn langkah strategis 

dalam meningkatkan eksistensi merek yang dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan.  Perusahaan yang ingin tetap bertahan dan melangkah lebih maju 

untuk memenangkan persaingan sangat perlu untuk mengetahui kondisi 

ekuitas merek produk dan jasa melalui riset terhadap elemen-elemen ekuitas 

merek. 
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Nigam dan Kaushik (2011) mengungkapan apabila memiliki ekuitas 

merek yang kuat, perusahaan dapat mempertahankan konsumen dengan lebih 

baik, melayani layanan kebutuhan mereka secara lebih efektif, dan 

meningkatkan keuntungan. Ekuitas merek dapat ditingkatkan dengan cara 

menerapkan dan mengelola hubungan pemasaran yang berkelanjutan dengan 

menawarkan nilai kepada konsumen, serta mendengarkan kebutuhan mereka. 

Selain itu, memiliki ekuitas merek yang kuat menghilangkan keraguan 

konsumen terhadap kualitas produk dan jasa dari sebuah perusahaan. 

Hilangnya keraguan konsumen terhadap kualitas produk dan jasa, dapat 

menimbulkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa. Mowen dan 

Minor (2002) menjelaskan kepercayaan konsumen adalah semua bentuk 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat 

oleh konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Maksud dari objek 

disini adalah berupa produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana 

seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Kepercayaan konsumen menjadi 

salah satu pembanding dari apa yang diharapkan konsumen dengan apa yang 

telah diterima konsumen.  

Bilondatu (2013) mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan 

keyakinan satu pihak mengenai maksud dan perilaku pihak yang lainnya, 

sehingga kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen 

bahwa penyedia barang dan jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam 

memenuhi janjinya. Kepercayaan menjadi salah satu hal yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan dituntut untuk membangun 
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kepecayaan, karena kepercayaan    merupakan    kunci    keberlangsungan    

hidup merek dalam jangka panjang.  

Konsumen cenderung memutuskan untuk menggunakan produk dan 

jasa berdasarkan apa yang mereka percayai tentang atribut-atribut yang 

terdapat di produk dan jasa tersebut. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui 

pengalaman masa lalu konsumen dalam menggunakan produk dan jasa. 

Pengalaman di masa lalu akan membentuk suatu kepuasaan maupun ketidak 

puasan yang tentu akan memunculkan suatu kepercayaan terhadap produk 

dan jasa. Apabila konsumen merasa puas, maka akan timbul kepercayaan 

terhadap produk dan jasa tersebut.  

Kepercayaan menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi 

keputusan penggunaan oleh konsumen. Taroreh, dkk (2015) menyatakan 

bahwa kepercayaan berpengaruh  signifikan terhadap keputusan penggunaan 

pada jasa asuransi JASINDO. Penelitian tersebut menjadi dasar untuk 

penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tentang pengaruh kepercayaan 

terhadap keputusan penggunaan pada perusahaan jasa.  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah usaha dalam bidang jasa 

ekspedisi semakin berkembang dengan banyak berdirinya jasa ekspedisi 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pengiriman barang. Beberapa 

jasa ekspedisi yang berdiri saling belomba-lomba dalam membangun ekuitas 

merek dan kepercayaan konsumen untuk memenangkan persaingan pasar jasa 

ekspedisi. Berkembangnya tren bisnis online pada saat ini sedikit banyak 

mempengaruhi perkembangan jasa ekspedisi. Selain itu, banyaknya jasa 
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ekspedisi yang berdiri memberikan pilihan alternatif bagi konsumen dalam 

memutuskan jasa ekspedisi yang akan digunakannya. Jasa ekspedisi tentu 

memberikan peran penting dalam pengiriman barang. Tanpa adanya jasa 

ekspedisi tentu barang-barang tidak dapat terdistribusikan secara merata.  

Jalur Nugraha Ekakurir atau orang biasa menyebut sebagai JNE adalah 

salah satu perusahaan penyelenggara jasa ekspedisi di Indonesia. JNE telah 

memiliki 5000 titik layanan di seluruh Indonesia sampai dengan tingkat 

kecamatan sehingga sangat memudahkan konsumen untuk menjangkaunya. 

Kemudahan dalam menjangkau JNE ini diharapkan mampu untuk 

meningkatkan minat beli konsumen terhadap jasa ekpedisi JNE itu sendiri. 

Selain itu, JNE menyediakan gerai yang siap melayani pengiriman selama 24 

jam di kota-kota besar agar memberikan pelayanan secara maksimal ketika 

konsumen melakukan transaksi kapanpun. JNE sebagai salah satu perusahaan 

jasa ekspedisi, tentu memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya. 

Pemberian pelayanan terbaik kepada konsumen ini adalah sebagai salah satu 

upaya JNE dalam membangun kepercayaan konsumen terhadapnya. Apabila 

konsumen percaya terhadap pelayanan JNE, konsumen tidak akan ragu untuk 

memutuskan menggunakan JNE selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti ekuitas merek, kepercayaan konsumen, 

dan keputusan penggunaan jasa ekspedisi. Oleh karena iu, penelitian 

mengambil judul “Pengaruh Ekuitas Merek dan Kepercayaan Konsumen 
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Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Ekspedisi (Studi Pada 

Konsumen Jalur Nugraha Ekakurir) 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang permasalahan tersebut, sehingga dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ekuitas merek berpengaruh terhadap keputusan penggunaan jasa 

ekspedisi di JNE ?  

2. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan  

penggunaan jasa ekspedisi di JNE ?  

3. Variabel manakah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap keputusan 

penggunaan jasa ekspedisi di JNE ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka ditarik 

tujuan penelitian, yaitu : 

1. Untuk menguji pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan penggunaan 

jasa ekspedisi di JNE 

2. Untuk menguji pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan 

penggunaan jasa ekspedisi di JNE  

3. Untuk mengetahui variabel yang memiliki kontribusi terbesar terhadap 

keputusan penggunaan jasa ekspedisi di JNE.  
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebaga 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan guna meningkatkan ekuitas merek dan kepercayaan pelanggan, 

serta keputusan penggunaanjasa ekspedisi  di JNE. Selain itu, hasil dari 

penelitian ini dapat memberi suatu gambaran kepada perusahaan untuk 

menentukan strategi-strategi untuk memenangkan persaingan pasar. Hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam peningkatan 

mind-share serta peningkatan laba perusahaan untuk kedepannya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan wawasan terkait ilmu manajemen, manajemen pemasaran khusunya. 

Hasil penelitian juga diharapkan mampu menambahkan pengalaman studi 

tentang ekuitas merek, kepercayaan pelanggan, dan keputusan penggunaan 

serta aplikasinya dalam fenomena permasalahan yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya.  

 


