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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara berkembang di dunia 

bahkan saat ini, Indonesia sudah merupakan salah satu negara yang memiliki 

pengaruh besar di dunia, salah satunya perkembangan teknologi komunikasi saat 

ini perkembangan teknologi komunikasi di indonesia berasal dari berbagai pihak 

dan elemen masyarakat, beberapa faktor lain adalah penggunaan elektronik seperti 

handphone. Dahulu mungkin orang menggunakan handphone hanya untuk 

menelepon atau mengirim pesan singkat untuk sekedar bertanya kabar keluarga 

atau sanak saudara. Namun handphone pada saat ini sudah seperti komputer mini 

yang memiliki banyak fungsi. Berbagai macam handphone yang digunakan 

masyarakat saat ini sudah merupakan jenis smartphone yang memiliki banyak 

fiture dan berbagai macam kegunaan.  

Berbagai macam merek handphone dunia kini sudah masuk dalam pasar 

Indonesia. Merek Samsung yang mulai berkembang sejak tahun 1938 menjadi 

salah satu merek ternama di Indonesia, yang tingkat penggunaannya di masyrakat 

sangat berkembang pesat. Pada dasarnya semua produsen ingin membangun 

merek yang kuat di pasaran, karena merek sangat efektif sebagai alat untuk 

meningkatkan atau mempertahankan jumlah penjualan (Ambadar dan Isa, 

2007:6).  Futrell dan Stanton dalam Hasan (2008:160) menegaskan bahwa merek 

yang kuat memiliki brand equity (ekuitas merek) yang tinggi karena ternyata ada 

korelasi yang positif antara ekuitas merek yang kuat dengan keuntungan yang 
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tinggi. Menurut Simamora (2003) dalam Fadli dan Qamariah (2008:50), ekuitas 

merek sering disebut juga nilai merek, yang menggambarkan keseluruhan 

kekuatan merek di pasar. 

Menurut Aaker dalam Fadli dan Qamariah (2008:50), ekuitas merek terdiri 

dari beberapa dimensi yaitu yang pertama, brand awareness (kesadaran merek), 

merupakan kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat 

kembali tentang suatu merek merupakan perwujudan dari kategori produk 

tertentu. Kedua, perceived quality (kesan kualitas), merupakan kesan konsumen 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

yang sama dengan maksud yang diharapkannya. Ketiga brand asosiation (asosiasi 

merek), merupakan segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. 

Keempat, brand loyalty (loyalitas merek), merupakan ukuran dari kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. 

Menurut Simamora (2001) ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa 

percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan (baik itu karena 

pengalaman masa lalu dalam menggunakan maupun kedekatan dengan merek dan 

aneka karakteristiknya), sehinggga dengan ekuitas merek yang kuat akan 

meningkatkan volume penjualan bagi perusahaan. Selain itu konsumen akan 

merasa puas dan semakin kuat pula daya tariknya untuk mengkonsumsi, membeli 

ataupun menggunakan produk tersebut yang selanjutnya akan melakukan 

pembelian secara berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi pelanggan yang setia 

serta mendatangkan keuntungan bagi perusahaan.  
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Keputusan pembelian sendiri memiliki pengertian sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif pilihan (Schiffman dan Kanuk, 

2008:486). Menurut Kotler dan Armstrong (2008:184) bahwa keputusan 

pembelian konsumen adalah konsumen membeli merek yang paling disukai dari 

berbagai alternatif pilihan. Pendapat beberapa ahli tersebut dapat diartikan bahwa 

keputusan pembelian merupakan tindakan nyata konsumen dalam menentukan 

produk atau jasa dari berbagai alternatif pilihan merek yang ada di pasaran. Teori 

ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Qamariah (2008) 

bahwa ekuitas merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Oleh 

karena itu dapat diidentifikasikan, bahwa semakin tinggi ekuitas dari suatu merek, 

maka dapat mempengaruhi keputusannya untuk menggunakan atau melakukan 

pembelian terhadap suatu merek.  

Penggunaan merek Samsung dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta sangat banyak diminati, hal ini 

terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang menggunakan telepone seluler atau 

handpone merek Samsung. Sebagai konsumen, mahasiswa akan selektif dalam 

menentukan produk yang akan dibeli antara lain dengan memilih produk yang 

telah mempunyai reputasi bagus di Indonesia, mempertimbangkan kesesuaian 

harga dengan daya beli mereka, kemudahan mendapatkan suku cadang dan cara 

pengoperasian yang mudah serta mengharapkan harga jual yang tinggi. Merek 

Samsung banyak digunakan oleh mahasiswa pula karena merek Samsung 

dianggap lebih bagus diantara merek atau brand produk lainnya dengan harga 

yang cukup terjangkau sudah dapat menikmati fitur yang canggih. Faktor reputasi, 
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daya beli, kemudahan suku cadang dan harga jual kembali yang tinggi telepon 

seluler Samsung akan membangun merek yang kuat dibenak konsumen.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fadli dan Qamariah (2008) 

yaitu terletak pada populasi. Penelitian fadli dan qomariah populasi penelitian ini 

adalah  seluruh mahasiswa USU yang mengikuti program doktor, program 

magister, pendidikan propesi, program sarjana, program ekstensi, dan program 

diploma dan dan juga seluruh staf administrasi maupun dosen Universitas 

Sumatera Utara yang terdaftar dan aktif mengikuti perkulihaan serta berkerja 

periode tahun akademik 2007/2008 yaitu sebanyak 34.862 orang. Sehingga 

diperoleh jumlah sample yaitu sebanyak 100 responden. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan telepon seluler merek Samsung  

sebagai populasinya. Hal ini dikarenakan kecenderungan Mahasiswa lebih 

memilih telepon seluler merek Samsung dibandingkan merek telepon seluler 

merek yang lain. Usaha memverifikasi fenomena pemilihaan telepon seluler 

merek Samsung berdasarkan pengaruh ekuitas merek pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta inilah yang menjadi 

motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Dimensi Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Telepon Seluler Merek 

Samsung” (Survey Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta). 
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B. Rumusan Masalah  

 Sesuai dengan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah kesadaran merek (brand awareness) memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian telepon seluler merek Samsung? 

2. Apakah kesan kualitas (perceived quality) memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian telepon seluler merek Samsung? 

3. Apakah asosiasi merek (brand asosiation) memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian telepon seluler merek Samsung? 

4. Apakah loyalitas merek (brand loyalty) memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian telepon seluler merek Samsung? 

5. Apakah ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, kesan kualitas, 

asosiasi merek dan loyalitas merek secara simultan mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian telepon seluler merek Samsung? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah. 

1) Menguji pengaruh kesadaran merek (brand awareness) terhadap keputusan 

pembelian telepon seluler merek Samsung. 

2) Menguji pengaruh kesan kualitas (perceived quality) terhadap keputusan 

pembelian telepon seluler merek Samsung. 

3) Menguji pengaruh asosiasi merek (brand asosiation) terhadap keputusan 

pembelian telepon seluler merek Samsung. 
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4) Menguji pengaruh loyalitas merek (brand loyalty) terhadap keputusan 

pembelian telepon seluler merek Samsung. 

5) Menguji pengaruh ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek, kesan 

kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek secara simultan terhadap 

keputusan pembelian telepon seluler merek Samsung. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi 

(peneliti ekuitas merek) berupa literatur penelitian pengujian empiris 

pengaruh dimensi ekuitas merek terhadap keputusan pembelian. 

b. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa dan     

masyarakat dalam mempengaruhi keputusan pembelian telepone seluler. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

A. TINJAUAN TEORI 
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B. Kerangka pemikiran  

C. Penelitian terdahulu  

D. Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian,  

B.  Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

C. Data Dan Sumber Data  

D. Metode Pengumpulan Data  

E. Desain Pengambilan Sampel  

F. Metode Analisis Data 

BAB IV  HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

B. Karakteristik Responden 

C. Analisis Data 

D. Pembahasan  

BAB V  PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Keterbatasan Penelitian  

C. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


