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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat semakin maraknya perkembangan pasar dapat menyebabkan 

persaingan yang ada di antara perusahaan semakin ketat dan menjanjikan 

suatu peluang serta tantangan bisnis baru bagi perusahaan. Oleh karena itulah, 

perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif dalam hal menciptakan dan 

mempertahankan loyalitas konsumen di tengah kondisi semakin tingginya 

tingkat persaingan bisnis lokal maupun global dan kondisi ketidakpastian 

memaksa perusahaanuntuk mencapai keunggulan kompetitif agar mampu 

memenangkan persaingan di bisnis global. Untuk itu perusahaan harus selalu 

mempunyai strategi tidak hanya dalam mencapai kepuasan konsumen saja 

tetapi juga untuk tujuan perusahaan. 

Fenomena persaingan antar perusahaan yang ada telah membuat setiap 

perusahaan menyadari suatu kebutuhan untuk memaksimalkan aset-aset 

perusahaan demi kelangsungan perusahaan yang menghasilkan produk. Salah 

satu aset untuk mencapai keadaan tersebut adalah melalui merek, hal ini 

merek berfungsi mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penyaji dan membedakannya dari produk sejenis dari penyaji lain 

(Kotler, 2004). 

Keputusan pembelian merupakan hasil dimana konsumen merasa 

mengalami masalah dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan 
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masalah tersebut (Dewi, 2013). Menurut Kotler (2005) keputusan pembelian 

konsumen adalah prefensi konsuemn atas merek-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 (Dewi, 

2013). 

Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas 

konsumen adalah kunci kesuksesan perusahaan. Beragam motivasi untuk 

membeli memainkan peranan kuat pada berbagai waktu dan tempat. Saat ini 

para konsumen memberikan bobot yang lebih besar pada layanan, kualitas dan 

nilai dalam membuat keputusan pembelian. Oleh sebab itu, agar dapat 

memenangkan persaingan akibat banyaknya produk sejenis dipasaran, setiap 

perusahaan harus meningkatkan brand image atau citra merek yang telah ada, 

sehingga meningkatkan brand equity produk di pasaran. 

  Beberapa perusahaan yang peka terhadap nilai suatu merek, pasti akan 

sepenuhnya menyadari merek merupakan identitas diri dari perusahaan dan 

menjadi added value dalam menjual produknya. Dalam hal merek memang 

bukan sekedar nama, istilah, tanda ataupun simbol saja, lebih dari itu merek 

merupakan janji  perusahaan untuk secara konsisten memberikan gambaran, 

semangat, dan pelayanan pada konsumen.  

Perkembangan teknologi otomotif sangat pesat dimana perusahaan 

harus bersaing untuk mendapatkan konsumen yang betul-betul loyal terhadap 
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produk yang ditawarkan, tidak terkecuali terhadap produk mobil bekas yang 

ternyata masih mendapatkan antusias dari para pemakai atau pembeli. Dimana 

kebutuhan akan mobil dirasa oleh masyarakat sangat diperlukan guna 

menunjang kegiatan sehari-hari, seiring dengan perkembangan sekarang ini 

banyak menjamurkan beberapa dealer-dealar di wilayah Kartasura peneliti 

ingin mengetahui seberapa besar minat konsumen dalam hal keputusan dalam 

memilih mobil bekas. 

Sebagaimana dikemukan oleh  David A. Aaker (1997: 22) dalam Ansor 

dan Nazaruddin, (2013)  Ekuitas Merek adalah seperangkat aset dan liabilitas 

yang berkaiatan dengan suatu merek, nama dan simbolnya  yang menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada 

perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tingkat 

pengakuan merek, mutu merek yang diyakini, assosiasi mental  dan emosional 

yang kuta.  Lebih lanjut Kotler (2001 ) menyatakan bahwa merek mempunyai 

bvariasi dalam kekuatan dan nilai yang dimilikinya dipasar karena ada 

pembeli yang mempunyai kesadaran merek  (brand awareness ) yang tinggi, 

ada merek mempunyai tingkat penerimaan ( brand acceptability ), ada pula 

merek mempunyai tingkat preferensi merek (brand preference) dan ada merek 

mempunyai tingkat kesetiaan (brand loyalty).  Sedangkan menurut David 

A.Aaker (1997) dalam Ansor dan Nazaruddin, (2013)  konsep ekuitas merek 

dikelompokan dalam lima kategori : (1) Loyaitas merek (brand loyality), (2) 

Kesadaran Nama  (brand name), (3) kesan kualitas (perceived quality), (4) 
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Asosiasi-asosiasi merek sebagai tambahan terhadap kesan kualitas, (5) Aset-

aset merek lainnya. 

Menurut Durianto (2001), semakin kuat ekuitas merek suatu produk, 

semakin kuat pula daya tariknya dimata konsumen untuk mengkonsumsi 

produk tersebut yang selanjutnya dapat menggiring konsumen untuk 

melakukan pembelian berulang, sehingga mengantarkan perusahaan untuk 

meraup keuntungan dari waktu ke waktu. Dan suatu merek yang prestisius 

dapat dikatakan memiliki ekuitas merek yang kuat, jika suatu produk atua jasa 

mampu mengembangkan landasan merek (brand platform) yang kuat sehingga 

keberadaannya mempunyai jangka waktu yang sangat lama dalam persaingan 

apapun. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis mengambil 

judul: “ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL BEKAS DI WILAYAH 

KARTASURA SUKOHARJO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dalam merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah kesadaran merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo? 

2. Apakah asosiasi merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo? 
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3. Apakah kesan kualitas mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo? 

4. Apakah loyalitas merek mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo 

2. Untuk menganalisis asosiasi merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo 

3. Untuk menganalisis kesan kualitas berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo 

4. Untuk menganalisis loyalitas merek berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian mobil bekas di wilayah Kartasura Sukoharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran yang jelas kepada dealer-dealer mobil bekas di 

wilayah Kartasura Sukoharjo agar dapat mempertahankan konsumen 

dalam pembelian ulang sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pimpinan dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. 
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2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, mengembangkan 

ilmu, serta sarana latihan dan pengalaman penulis dalam menerapkan teori 

yang diperoleh pada waktu kuliah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini akan menguraikan tentang isi skripsi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang referensi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tentang ekuitas merek dan keputusan 

pembelian, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Data dan Sumber Data, Metode 

Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Metode Analisis 

Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran yang membangun. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


