
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Iklan hampir setiap hari menerpa kehidupan dan pola pikir kita. Bahasa iklan 

mampu merekonstruksi pesan yang mampu sampai kepada khalayak sehingga 

menjadi sebuah pemikiran dan perubahan tingkah laku. Kemudahan yang disuguhkan 

oleh sosial media yang tersedia, mampu menghilangkan jarak dan waktu yang ada. 

Informasi dari mana saja bisa langsung terakses. Maraknya penggunaan sosial media 

salah satunya facebook, dan lainnya memudahkan seseorang untuk berbagi dan 

mendapatkan informasi secara instan.  

Berdasarkan survey yang dilakukan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) mendapatkan bahwa pengguna jasa internet pada tahun  2005 

sejumlah  16 juta pengguna telah meningkat menjadi 143,26 juta pengguna pada 

tahun 2017 dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta orang 

dan 87,13% pengguna internet menggunakan internet untuk mengakses situs sosial 

media atau sebanyak 124,82 juta orang  (Survey APJII, 2017). 

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna sosial media terus bertambah seiring 

dengan bertambahnya pengguna internet di Indonesia. Fasilitas yang ditawarkan 

social media menjadi lahan baru yang efektif untuk melakukan kegiatan periklanan. 

Melalui kemampuan penyebaran di aplikasi sosial media, jumlah teman dan bisa 

diakses oleh berbagai pengguna internet dimana saja, sosial media menjadi media 
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alternative baru untuk beriklan. Sebuah produk, barang atau jasa kini memiliki 

akun sendiri. Para pemasar menciptakan akun pribadi untuk mencitrakan sebuah 

produk. Bergulirnya waktu ke waktu konsumen semakin well-informed, di mana 

segala produk yang diinginkan dapat diketahui dengan cepat melalui informasi yang 

tersedia. Saat ini hampir semua brand ada di media digital, terutama internet. Mereka 

berlomba membuat website, forum, portal hadir di berbagai sosial media. 

Sosial media sudah menyuguhkan beberapa kekuatan dalam menyebarkan 

informasi dan mengumpulkan sebuah massa. Walaupun tersebar diberbagai wilayah 

yang berbeda, mampu meningkatkan ekuitas merek. Perangkat telepon seluler yang di 

gunakan  di tanah air mencapai 371,4juta pengguna atau 142% dari total populasi 

sebanyak 262 juta jiwa. Bila dilakukan pembagian antara jumlah perangkat telepon 

seluler terhadap jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka didapatkan rata-rata 

setiap penduduk memakai 1.4 telepon, satu orang terkadang menggunakan 2-3 

perangkat telepon seluler  (Survey Databoks, 2018) 

Ekuitas merek adalah produk atau jasa yang telah ditambahkan nilai yang 

berasal dari bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan berperilaku terhadap 

merek itu sendiri (Kotler & Keller, 2012). Dengan kata lain, ekuitas merek adalah 

aset tanpa wujud yang bernilai bagi beberapa organisasi yang telah sukses 

kehadirannya dalam persaingan (Hanaysha & Hilman, 2015) 

Ekuitas merek memberikan nilai tambahan pada produk dan jasa perusahaan 

dimana akan menuju ke keuntungan jangka panjang dan kemampuan yang lebih kuat. 
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Untuk membangun ekuitas merek yang kuat, konsumen harus melihat 

perbedaan signifikan antara merek-merek yang berbeda dalam produk atau jasa di 

kategori yang sama. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahan untuk fokus 

dalam melakukan pembedaan (Chen, 2008)  

Sangat disayangkan, diantara sedemikian banyaknya penelitian mengenai 

pentingnya ekuitas sebuah merek dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi 

untuk organisasi di berbagai industri, tidak banyak yang mengetahui bagaimana 

ekuitas merek bisa dihasilkan dan diukur dengan menggunakan komunikasi internet, 

padahal pemasaran menggunakan sosial media menawarkan berbagai macam peluang 

untuk mencapai tujuan bisnis (As’ad & Alhadid, 2014)  

Disisi lain,  sosial media menyajikan 87% sebagai titik sentuh tengah dalam 

jalur untuk pembelian, membuatnya lebih prospektif dibandingkan saluran pemasaran 

lain (MDG Advertising, 2014). Merek-merek sukses mengetahui kekuatan dari sosial 

media dalam membuat, mempertahankan, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan 

pengguna potensial dalam pasar interaktif era ini. (Bulearca & Bulearca, 2010). 

 Disini peneliti beranggapan, peningkatan daya saing merek perusahaan  telepon 

seluler terhadap pengguna telepon seluler di Kota Batam dapat di tingkatkan melalui 

iklan sosial media. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya 

penelitian ini dengan judul  “Analisis  Pengaruh Iklan Sosial Media Terhadap 

Elemen-Elemen Ekuitas Merek pada  Pengguna Telepon Seluler di Kota Batam” 

 Universitas Internasional Batam 

Wendy Christianto, 
Analisis Pengaruh Iklan Sosial Media Terhadap Elemen-Elemen Ekuitas Merek Pada Pengguna Telepon Seluler Di Kota Batam. 
UIB Repository©2018



4 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Pengeluaran biaya iklan sosial media seluruh dunia pada tahun 2017 mencapai 

US$ 43.78 milyar atau setara dengan 630,9 triliun Rupiah, mengalami peningkatan 

yang sangat besar di bandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, yang berjumlah 

473,9 triliun Rupiah (Statista, 2018). Selama ini iklan berbayar telah di lakukan oleh 

perusahaan-perusahaan multinasional maupun lokal untuk menjangkau pelanggan 

melalui sosial media seperti facebook, instagram, snapchat, twitter dan aplikasi 

lainnya. Berbagai jenis iklan ditampilkan baik berupa konten, influencer maupun 

marketing campaign. Melihat maraknya iklan sosial media yang dijalankan oleh 

perusahaan-perusahaan yang ada di dunia, penulis ingin mengetahui efektifitas iklan 

sosial media tersebut melalui point-point berikut :  

a. Apakah social media advertisement  berpengaruh terhadap brand image?

b. Apakah social media advertisement  berpengaruh terhadap brand loyalty?

c. Apakah social media advertisement  berpengaruh terhadap brand preference?

d. Apakah social media advertisement  berpengaruh terhadap brand leadership?

e. Apakah social media advertisement  berpengaruh terhadap brand awareness?

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh social media

advertisement  terhadap brand image
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b. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh social media

advertisement  terhadap brand loyalty.

c. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh social media

advertisement  terhadap brand preference.

d. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh social media

advertisement  terhadap brand leadership.

e. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh social media
advertisement  terhadap brand awareness.

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Manajer perusahaan untuk mengetahui pentingnya iklan sosial media

perusahaan dan besar pengaruhnya terhadap elemen-elemen utama Brand

Equity seperti Brand Image, Brand Loyalty, Brand Preference, Brand

Leadership, dan Brand Awareness.

b. Akademisi untuk dijadikan sebagai pedoman ataupun referensi dalam

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan iklan sosial media

dan elemen-elemen utama Brand Equity seperti Brand Image, Brand Loyalty,

Brand Preference, Brand Leadership, dan Brand Awareness.

c. Pembaca untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai faktor yang faktor

yang mempengaruhi ekuitas merek. Penelitian ini juga diharapkan menjadi
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d. inspirasi bagi peneliti selanjutnya, dan membantu dalam hal pemilihan

variabel lainnya

1.5 Sistematika Pembahasan 

  Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika pembahasan 

dibagi sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan serta sistematika 

pembahasan. 

 BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian, 

hubungan antar variabel, dukungan teori dari penelitian penelitian 

sebelumnya dan perumusan hipotesis 

BAB III     : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel,  teknik pengumpulan dan 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 

statistik deskriptif, uji outlier, uji kualitas data, uji hipotesis serta 

pembahasan dari hasil penelitian 
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BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

beserta rekomendasi dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 
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