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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif ini, ekuitas merek  

menarik untuk diteliti (Jalivand, Samlei, dan Mahdaviana, 2011; Goi dan 

Fayrene, 2011; Yoo dan Lee, 2000; Christoper dan Edwin, 2014; Eko dan 

Budi, 2013). Ekuitas merek dijadikan dasar seorang manager atau perusahaan 

dalam hal pemasaran. Karena peranan penting untuk menciptakan minat beli 

sehingga bisa digunakan sebagai acuan produk smartphone China dalam 

persaingan bisnis (Jalivand, Samlei, dan Mahdaviana, 2011; Ashill dan Sinha, 

2004; Farah dan Najeeb, 2015; Goi dan Fayrene, 2011; Kim dan Kim, 2004; 

Yoo dan Lee, 2000; Christoper dan Edwin, 2014; Eko dan Budi, 2013; Aim 

dan Achmad, 2016; Dharmawan dan Najib, 2015; Devonalita dan Yohanes, 

2014). Semakin kuatnya ekuitas merek suatu produk, maka semakin kuat pula 

daya tarik produk tersebut di mata konsumen (Eko dan Budi, 2013). 

Ekuitas merek yang berkualitas memiliki empat dimensi yang penting 

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

(Jalivand, Samlei, dan Mahdaviana, 2011; Ashill dan Sinha, 2004; Goi dan 

Fayrene, 2011; Christoper dan Edwin, 2014; Eko dan Budi, 2013). Dimensi 

ekuitas merek tersebut dapat mempengaruhi efektivitas strategi merek dimasa 

mendatang (Goi dan Fayrene, 2011). Persepsi kualitas, kesadaran merek, dan 

loyalitas merek merupakan bagian dari ekuitas merek yang bisa dijadikan 

variabel pengukur minat beli konsumen (Jalivand, Samlei, dan Mahdaviana, 
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2011; Ashill dan Sinha, 2004; Christoper dan Edwin, 2014; Eko dan Budi, 

2013; Aim dan Achmad, 2016; Dharmawan dan Najib, 2015; Devonalita dan 

Yohanes, 2014). 

Minat beli berhubungan dengan rencana konsumen pada suatu waktu 

untuk membeli suatu produk tertentu dan juga  berapa jumlah produk yang 

dibutuhkan (Eko dan Budi, 2013). Minat beli konsumen muncul karena 

adanya evaluasi di dalam proses evaluasi, dan seseorang membuat suatu 

rangkaian pilihan alternatif mengenai produk yang akan dibeli atas dasar 

merek (Kotler dan Keller, 2004). Setiap Konsumen yang sudah mempunyai  

minat beli yang tinggi memungkinkan konsumen menjadi loyal, sehingga 

melakukan pembelian berulang dan menguntungkan bagi perusahaan 

(Jalivand, Samlei, dan Mahdaviana, 2011; Ashill dan Sinha, 2004; Christoper 

dan Edwin, 2014; Eko dan Budi, 2013; Aim dan Achmad, 2016; Dharmawan 

dan Najib, 2015; Devonalita dan Yohanes, 2014). 

 

B. Rumusan Masalah  

Kerangka pemikiran yang paling umum mengarah ke ekuitas merek 

adalah kesadaran merek, persepsi kualitas, dan loyalitas (Jalivand, Samlei, dan 

Mahdaviana, 2011; Ashill dan Sinha, 2004; Farah dan Najeeb, 2015; Goi dan 

Fayrene, 2011; Kim dan Kim, 2004; Yoo dan Lee, 2000; Christoper dan 

Edwin, 2014). kesadaran merek, Persepsi kualitas, dan loyalitas merek adalah 

bagian dari ekuitas merek yang bisa dijadikan variabel pengukur minat beli 

konsumen (Jalivand, Samlei, dan Mahdaviana  2011; Ashill dan Sinha, 2004; 

Christoper dan Edwin, 2014; Eko dan Budi, 2013; Aim dan Achmad, 2016; 



3 

 

Dharmawan dan Najib, 2015; Devonalita dan Yohanes, 2014). Konsumen 

yang telah mempunyai  minat beli yang tinggi memungkinkan konsumen loyal 

serta terjadinya pembelian berulang yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengaruh kesadaran merek terhadap minat beli konsumen 

produk smartphone China ? 

2. Apakah pengaruh persepsi kualitas terhadap minat beli konsumen 

produk smartphone China ? 

3. Apakah pengaruh loyalitas konsumen terhadap minat beli konsumen 

produk smartphone China ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Pengaruh kesadaran merek terhadap minat beli produk smartphone 

China. 

2. Pengaruh persepsi kualitas terhadap minat beli produk smartphone 

China. 

3. Pengaruh loyalitas merek terhadap minat beli produk  smartphone 

China. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari  penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

dapat menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ekuitas 

merek serta minat beli.  

2. Manfaat Praktisi 

Dengan adanya  penelitian ini, perusahaan akan mengetahui peran 

ekuitas merek terhadap minat beli smartphone China sehingga 

perusahaan dapat menyusun strategi lebih baik lagi agar dapat 

memaksimalkan penjualan dalam perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam menulis skripsi penulis membuat sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian pertama berisi uraian  latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian kedua berisi tentang tinjauan teori-teori yang 

melandasi penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan hasil 

penelitian terdahulu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ketiga berisi uraian mengenai variabel 

penelitian, data dan sumber data penelitian , metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel, dan metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian keempat berisi uraian karakteristik responden, 

deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bagian kelima yaitu penutup berisi kesimpulan dan 

saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


