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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang begitu cepat membuat persaingan 

bisnis semakin ketat, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya 

perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang sejenis guna memenuhi 

kebutuhan konsumen. Pilihan produk yang semakin banyak beredar dipasaran 

membuat persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat, sehingga 

konsumen menemui kesulitan dalam membuat keputusan pembelian. 

Perusahaan perlu mempelajari serta berusaha untuk memahami proses 

keputusan pembelian konsumen secara penuh, pengalaman mereka dalam 

pembelajaran, memilih, menggunakan, dan bahkan menyingkirkan produk 

(Kotler dan Keller, 2012:184). 

Keputusan pembelian merupakan hasil dimana konsumen merasa 

mengalami masalah dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan 

masalah tersebut. Keputusan pembelian konsumen adalah preferensi konsumen 

atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan dan niat konsumen 

untuk membeli merek yang paling disukai. Merek memegang peranan yang 

sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada 

saat perusahaan menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Dengan demikian, 

dapat diketahui adanya ikatan emosi yang tercipta antara konsumen dengan 

perusahaan melalui merek (Widhiarta dan Wardana, 2015:833). 
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Perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan 

dan mempertahankan konsumen yang loyal salah satunya adalah melalui 

“perang” antar merek. Perusahaan semakin menyadari merek menjadi faktor 

penting dalam persaingan dan menjadi aset perusahaan yang bernilai, dan salah 

satu aset berharga perusahaan adalah mempunyai ekuitas merek yang kuat. 

Semakin kuat ekuitas merek semakin besar daya tarik untuk mengajak 

konsumen supaya membeli atau mengkonsumsi produk yang diberikan 

perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian sangat 

dipengaruhi oleh merek dan anggapan konsumen tentang merek tersebut 

(Alfionita, dkk., 2016:179). 

Merek yang prestisius memiliki ekuitas merek (brand equity) yang 

kuat. Ekuitas merek ditentukan oleh empat elemen utama yaitu kesadaran 

merek (brand awareness), asosiasi merek (brand association), persepsi kualitas 

(perceived quality), dan loyalitas merek (brand loyalty) (Aaker, 2013:23). 

Berkaitan dengan keempat variabel tersebut, produsen harus memahami 

tentang perilaku konsumen terlebih dahulu sebelum mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan keputusan pembelian. Keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen adalah keputusan yang dilakukan setelah konsumen menganalisis 

berbagai alternatif atau informasi dari produk atau jasa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sangadji dan Sopiah (2013:7) tentang keputusan pembelian sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. 

Ekuitas merek yang dibentuk oleh perusahaan akan mempengaruhi 

keputusan pembelian dari konsumen. Pengaruh tersebut diawali dari kesadaran 
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merek (brand awareness), dimulai dari calon pembeli mengenal merek dari 

setiap kebutuhannya dan hal tersebut bersamaan dengan tahapan pertama dan 

kedua dari keputusan pembelian. Biasanya calon konsumen pada proses ini 

melihat merek dari iklan-iklan atau dari orang lain. Selanjutnya setelah calon 

pembeli mengenal merek maka akan berusaha untuk mengetahui informasi 

terkait dengan merek tersebut dan proses ini berkaitan dengan asosiasi merek 

(brand associations) (Amin dan Ardyanto, 2018:208). 

Proses kedua dari elemen ekuitas merek yang akan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian adalah persepsi kualitas (perceived quality) 

yang mana seorang calon konsumen akan mulai yakin terhadap merek yang 

dipilih sesuai dengan kebutuhannya dan mulai melakukan pembelian serta 

mengkonsumsi produk dari merek tersebut. Proses inilah pembeli mulai 

memproses dan menyesuaikan antara kebutuhannya dengan merek yang 

dipilih. Proses selanjutnya adalah bagaimana seorang konsumen memiliki 

loyalitas terhadap merek tersebut dan pada proses ini yang berperan adalah 

loyalitas merek (brand loyalty) (Amin dan Ardyanto, 2018:208). 

Proses yang terakhir ini terlihat bahwa ekuitas merek yang kuat akan 

sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, karena bila 

ekuitas merek tersebut tertanam dengan kuat maka konsumen akan sulit 

berpindah ke merek lain. Hal ini disebabkan bahwa ekuitas merek mampu 

membentuk persepsi konsumen tentang suatu produk yang diyakini memiliki 

kualitas yang lebih tinggi daripada produk lain. Persepsi konsumen tersebut 

dapat dibangun oleh produsen dengan ekuitas merek, karena konsumen dalam 
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melakukan pembelian akan mengutamakan untuk membeli produk yang 

mempunyai ekuitas merek yang kuat karena dianggap mempunyai kualitas 

yang lebih baik daripada merek lain yang sama sebagai acuan pembelian. 

Perubahan pola inilah yang akhirnya berdampak positif terhadap 

industri makanan instan, terutama industri mie instan. Mie instan merupakan 

salah satu contoh produk yang mempunyai ekuitas merek yang kuat karena 

kebutuhan masyarakat khususnya di Indonesia terhadap produk ini cukup besar 

dan salah satu merek dari mie instan yaitu Mie Sedaap. Kehadiran Mie Sedaap 

dipandang kurang bisa menyaingi, karena memang sejarah sebelumnya 

membuktikan sangat sulit bisa mengalahkan Indomie. Indomie pada saat itu 

lebih tepat disebut monopoli mie instan. Mie Sedaap hadir menawarkan 

sesuatu yang baru dari suatu mie instan. Merek yang baru hadir berhasil 

menguatkan ekuitas mereknya sehingga Mie Sedaap merupakan produk mie 

instan terpopuler nomor 2 di Indonesia, bahkan pada tahun 2012-2014 Mie 

Sedaap meraih penghargaan top brand yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 

berikut ini. 

Tabel 1.1 Top Brand Produk Mi Instan Tahun 2012-2014 

 

Merek 
Top Brand Indeks (%) 

2012 2013 2014 

Indomie 77,5% 80,6% 75,9% 

Mie Sedaap 15,7% 13,5% 14,4% 

Supermie 2,5% 2,1% 2,8% 

Sarimi 0,8% 1,2% 2,2% 

Lain-lain 3,5% 2,6% 4,7% 

Sumber: www.topbrand-award.com, 2015 

 

Dari Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa produk mie instan paling 

rendah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah Sarimi disusul dengan 
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Supermie. Mie Sedaap menempati urutan kedua tertinggi setelah Indomie. 

Apabila mengacu pada tabel di atas hanya menggambarkan peringkat merek, 

akan tetapi dimensi ekuitas merek untuk Mie Sedaap masih lemah 

dibandingkan mie instan merek lain. Sedangkan berdasarkan pengamatan 

sementara sebagai asumsi, ternyata diketahui bahwa perilaku konsumen di 

perkotaan, pedesaan dan dikalangan pelajar atau mahasiswa dalam menetapkan 

keputusan pembelian Mie Sedaap sangat positif, sehingga dapat diasumsikan 

bahwa ekuitas merek sudah menciptakan keterikatan konsumen untuk 

kebutuhan mie instan dengan produk Mie Sedaap. Hal ini yang menjadikan 

salah satu bagian latar belakang dalam penelitian ini. 

Penelitian Nainggolan dan Marhayanie (2013); Sari, dkk (2015), 

menyimpulkan bahwa kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan 

loyalitas merek secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan. Hasil penelitian tersebut menandakan bahwa secara 

keseluruhan faktor ekuitas merek mampu mempengaruhi keputusan pembelian. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat mendukung variabel yang 

peneliti bahas karena variabel yang dibahas sama dengan variabel yang ditarik 

oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekuitas 

merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek) 

menjadi faktor yang sangat penting terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Sedaap.” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas 

merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk 

Mie Sedaap? 

2. Apakah kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap? 

3. Apakah asosiasi merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Mie Sedaap? 

4. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap? 

5. Apakah loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Mie Sedaap? 

6. Diantara kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas dan loyalitas 

merek manakah yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada elemen-elemen dari ekuitas merek 

(kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek) yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Sedaap di Desa 

Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas 

dan loyalitas merek secara simultan terhadap keputusan pembelian produk 

Mie Sedaap. 

2. Untuk menguji pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap. 

3. Untuk menguji pengaruh asosiasi merek terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap. 

4. Untuk menguji pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap. 

5. Untuk menguji pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap. 

6. Untuk menguji pengaruh yang dominan diantara kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas dan loyalitas merek terhadap keputusan pembelian 

produk Mie Sedaap. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan 

pengetahuan di bidang pemasaran, khususnya manajemen merek dan 
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sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian 

mengenai brand equity (ekuitas merek). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan 

yang berkaitan dengan elemen-elemen ekuitas merek. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelti 

selanjutnya, serta dapat juga dijadikan acuan dan sumber informasi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 


