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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 
Sebuah produk harus memiliki merek sebagai pembeda dengan produk 

lainnya. Sebuah merek akan mengidentifikasikan suatu produk karena didalam 

merek terdapat aset yang bersifat intangible yaitu ekuitas merek (Aaker, 2001). 

Produk yang memiliki ekuitas merek yang kuat mampu memberikan keuntungan 

yang besar bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

serta memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menguasai pasar. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, persaingan bisnis 

menjadi semakin ketat. Sehingga banyak merek baru dengan produk yang sejenis 

dan manfaat yang sama ditawarkan di pasar. Hal ini dikarenakan dari peningkatan 

kemampuan pesaing untuk meniru produk yang sudah ada sebelumnya 

(www.jakartaconsulting.com). Ketatnya persaingan bisnis dapat mengancam 

kelangsungan produk perusahaan. Ekuitas merek merupakan senjata andalan yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat tetap bersaing sebab ekuitas merek 

tidak dapat ditiru (www.aytm.com). 

Kotler (2003) menjelaskan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan atau kombinasi hal-hal tersebut, yang ditujukan untuk mengidentifikasi 

dan membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan 

penjual lain.  

Aaker (2008) mendefinisikan ekuitas merek sebagai serangkaian aset dan 

kewajiban merek yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya, yang 
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menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada 

perusahaan atau pelanggan perusahaan tersebut. Menurut Aaker (2008) ekuitas 

merek merupakan sebuah konsep multi dimensi yang meliputi loyalitas merek, 

kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan aset-aset merek lainnya.  

Aaker (2008) menyatakan bahwa kesadaran merek merupakan dimensi 

yang sangat penting terhadap pembentukan ekuitas merek. Hal ini dikarenakan 

kemampuan pelanggan untuk mengingat kembali kategori produk perusahaan. 

Zeithaml (2006) menyatakan bahwa persepsi kualitas yang tinggi akan 

mendorong konsumen untuk lebih memilih merek tersebut dibandingkan dengan 

merek pesaing. Aaker (2008) menyatakan asosiasi merek dapat memberi manfaat 

bagi konsumen yang pada akhirnya akan memberikan alasan spesifik bagi 

konsumen untuk membeli dan menggunakan merek tersebut. Dib dan Alhaddad 

(2014) menyatakan bahwa membangun dan menjaga kepercayaan merupakan inti 

dari ekuitas merek, karena hal ini merupakan kunci utama dari hubungan jangka 

panjang, kepercayaan merek memberikan memberikan gambaran bagi konsumen 

terhadap ekuitas produk tersebut. Aaker (2008) menyatakan bahwa loyalitas 

merek merupakan komponen utama dari ekuitas merek. Loyalitas merek 

mejadikan sebuah merek menjadi pilihan utama (Oliver, 2008). Loyalitas merek 

memberikan nilai tambah terhadap sebuah merek dalam jangka panjang serta 

mengurangi kemungkinan perpindahan merek. 

  Batam merupakan kota dengan tingkat kehamilan yang tergolong tinggi, 

hal ini dipengaruhi masyarakat Batam yang sekitar 285.000 jiwa masih dalam usia 

produktif (www.skpd.batamkota.go.id, 2014). Angka kelahiran di Kota Batam 
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dalam setahun mencapai 26 ribu orang, dengan rata-rata kelahiran dalam sehari 

mencapai 71 orang (http://batam.bisnis.com, 2014). Diiringi dengan 

meningkatnya kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya fase kehamilan dalam 

proses perkembangan janin dan pembentukan tingkat kecerdasan janin, 

meningkatkan kebutuhan terhadap susu ibu hamil. Keadaan ini dijadikan 

kesempatan bagi produsen - produsen susu ibu hamil seperti Lactmil, Prenagen, 

Anmum, SGM, Enfa Mama, Sustagen Mama dan lainnya untuk menyediakan 

berbagai pilihan produk susu ibu hamil (http://m.life.viva.co.id, 2014).   

Pada tahun 2012 Lactamil meraih penghargaan Top Brand Award 

berdasarkan kategori “Susu Ibu Hamil” dengan perolehan persentasi TBI (Top 

Brand Index) 43,8%.  

Tabel 1.1 
Top Brand Award 2012 Kategori Susu Ibu Hamil 

 
Susu Ibu Hamil 

Merek TBI TOP 
Lactamil 43,8% TOP 
Prenagen 38,1% TOP 
Anmum 9,5%  
Enfa Mama 2,4%  
Sustagen Mama 1,5%  
SGM Bunda 1,7%  
Sumber: http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top-
brand-index/2012 
 

Namun pada tahun 2013 terjadi perubahan yang cukup drastis pada 

persentasi TBI kategori susu ibu hamil. Prenagen meraih penghargaan Top Brand 

Award berdasarkan kategori “Susu Ibu Hamil”. Prenagen menduduki peringkat 

pertama dengan persentase TBI sebesar 47,1%, sedangkan Lactamil mengalami 
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penurunan hingga 20%. Untuk susu Anmum mengalami peningkatan yang drastis 

(12,2%) dan menduduki posisi ketiga pada Top Brand Award.  

Tabel 1.2 
Top Brand Award 2013 Kategori Susu Ibu Hamil 

Susu Ibu Hamil 
Merek TBI TOP 
Prenagen 47,1% TOP 
Lactamil 23,8% TOP 
Anmum 21,7% TOP 
SGM Bunda 3,1%  
Enfa Mama  2,6%  
 
Sumber: http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top-
brand-index/2013 
 

Dari perolehan data diatas, dapat kita simpulkan bahwa persaingan nilai 

pertumbuhan ekuitas merek sangat ketat, oleh karena itu penting bagi kita untuk 

melakukan analisis terhadap dimensi pembentuk ekuitas merek susu ibu hamil. 

Adapun judul penelitian ini adalah “Analisa Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ekuitas Merek Susu lbu Hamil di Batam”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah kesadaran merek berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas 

merek? 

b. Apakah persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas 

merek? 

c. Apakah asosiasi merek berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas 

merek? 
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d. Apakah kepercayaan merek berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas 

merek? 

e. Apakah loyalitas merek berpengaruh signifikan positif terhadap ekuitas 

merek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran merek dan ekuitas merek 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi kualitas dan ekuitas merek 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara asosiasi merek dan ekuitas merek 

d. Untuk mengetahui pengaruh antara kepercayaan merek dan ekuitas merek 

e. Untuk mengetahui pengaruh antara loyalitas merek dan ekuitas merek 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

a. Bagi perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan susu ibu hamil 

untuk meningkatkan nilai ekuitas mereknya dan sebagai acuan dalam 

membentuk strategi terkait ekuitas merek. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak lain dalam penyajian 

yang bersifat informatif serta untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 
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1.5     Sistematika Pembahasan  

 Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari kerangka teoretis dan perumusan hipotesis. 

Kerangka teoretis akan membahas dan menerangkan penelitian-

penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain serta 

beberapa literatur lain yang akan menunjang penelitian ini. Dan 

perumusan hipotesis berfungsi menerangkan secara singkat hal apa saja 

yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini dan hal yang 

mana sebagai variabel dependen dan independen. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yaitu 

terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data dan metode analisis penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan, yang terdiri dari 

statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji kualitas data, uji normalitas data, 

uji multikolinieritas, uji hipotesis dan interpelasi hasil penelitian. 
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BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


