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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan, penemuan, dan perubahan teknologi yang pesat seperti 

sekarang ini memunculkan suatu peluang dan tantangan pada perusahaan 

pengembang elektronik yang berada di Indonesia. Permintaan yang tinggi dari 

pasar yang menginginkan suatu produk elektronik yang sarat akan teknologi dan 

hemat energi menghasilkan persaingan diantara perusahaan pengembang 

elektronik di Indonesia menjadi semakin kuat dan kompetitif. Potensi ini tentunya 

tidak begitu saja dilewatkan oleh perusahaan pengembang elektronik dalam 

membangun dan memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Trend yang sudah 

dijadikan sebagian orang sebagai suatu kebutuhan di kehidupan yang semakin 

dinamis dan modern seperti saat ini adalah dimana sebagian orang sangat 

membutuhkan adanya perkembangan dan pertukaran informasi yang cepat dan 

akurat dengan melalui sarana media khususnya adalah media elektronik 

menjadikan para pengembang produk eletronik membuat berbagai inovasi dalam 

menyediakan fasilitas guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dan 

mengakses informasi melalui media elektronik salah satunya dengan 

menghasilkan produk televisi.  

Televisi sendiri merupakan sebuah media telekomunikasi terkenal yang 

berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu 

monokrom (hitam putih) maupun berwarna. Kata televisi sendiri merupakan 

gabungan dari kata tele atau jauh dari bahasa Yunani dan visio atau pengelihatan 

dari bahasa latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak 
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jauh menggunakan media visual atau penglihatan, sumber yang didapat dari 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi). 

Melalui berbagai upaya maupun strategi dalam memanfaatkan, mengolah, 

maupun memaksimalkan aset, para manajer perusahaan pengembang maupun 

penghasil produk elektronik menerapkan cara dengan mengembangkan 

keuntungan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage) 

yang didasarkan melalui kompetisi selain harga semata, para pengembang 

maupun produsen produk elektronik khususnya televisi dalam memaksimalkan 

asetnya salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalankan strategi dengan 

penerapan melalui merek. Merek pada hakikatnya merupakan janji pemasar untuk 

memberikan beberapa ciri, manfaat, dan layanan tertentu terus-menerus kepada 

pembeli. Pemasar tersebut harus membangun misi untuk merek tersebut dan visi 

tentang harus menjadi seperti apa merek tersebut dan apa yang harus 

dilakukannya. Pemasar harus berpikir bahwa dia menawarkan kontrak kepada 

pelanggan tentang bagaimana merek tersebut berkinerja nantinya (Kotler, 2005).  

Televisi melalui perkembangannya dari tahun ke tahun kini menjadi salah 

satu barang primer dalam usaha pemenuhan kebutuhan oleh sebagian konsumen, 

selain berfungsi sebagai sarana media hiburan, televisi oleh sebagian orang saat 

ini sudah dianggap sebagai pemenuhan sumber informasi, wawasan, maupun 

pengetahuan yang teraktual karena selalu menyajikan informasi baik bersifat 

keilmuan maupun pengetahuan umum yang ditayangkan secara massiv dan selalu 

mengalami pergantian dari satu periode ke periode selanjutnya mengikuti dengan 

perkembangan informasi yang beredar diseluruh penjuru dunia. Produsen 

elektronik melalui beberapa terobosanya dalam menghasilkan produk televisi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
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terus berlomba dan berinovasi dalam memenuhi keinginan konsumennya yang 

menginginkan adanya suatu perubahan yang radikal baik meliputi segi desain, 

kualitas gambar, pencahayaan, suara yang dihasilkan, dan sarat dengan muatan 

teknologi dalam menghasilkan sebuah televisi generasi masa depan. Akhirnya 

lahirlah beberapa jenis televisi yang diharapkan mampu memenuhi keinginan 

konsumennya beberapa diantaranya adalah melalui produk LCD TV dan LED 

TV. 

Tabel berikut merupakan hasil survey yang dilakukan majalah SWA yang 

mengukur brand value beberapa produk merek LCD TV. Survei yang dilakukan 

oleh SWA ini mengukur brand value dari setiap merek TV LCD dengan 

mempertimbangkan aspek popularitas brand, popularitas iklan, persepsi kualitas, 

kepuasaan, penguasaan pasar, dan gain index di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Tabel Kinerja Brand Pada Produk LCD dan LED TV 

Merek  TOM  

Ad  

TOM  

Brand  

Brand 

Share  

Satisfaction  Gain 

Index  

BV 2012  

LG  33,0  29,1  29,4  100,0  42,9  43,8  

Sharp  19,6  19,3  22,8  99,6  43,7  36,8  

Toshiba  10,6  10,2  14,4  99,6  35,2  29,4  

Samsung  11,6  12,7  14,1  97,7  36,6  29,1  

Sony 8,0  7,5  6,9  100,0  25,1  25,1  

Sumber : SWA 20 / XXVIII / 20 September – 3 Oktober 2012 

BV : Brand Value 

Hasil survey yang telah dilakukan oleh majalah SWA menghasilkan brand 

value yang seharusnya dapat menjadi alat ukur keberhasilan suatu merek dan 

menghasilkan kinerja yang menghasilkan peningkatan pangsa pasar ataupun 

keuntungan perusahaan. Dalam membentuk brand value pada dasarnya juga 

mempertimbangkan beberapa aspek selain penguasaan pasar (market share) juga 

terdapat aspek lain seperti brand awareness, popularitas iklan, kepuasan, dan gain 
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index. Dapat disimpulkan bahwa timbulnya keputusan pembelian yang muncul 

dalam benak konsumen dipengaruhi oleh adanya brand equity yang terbentuk oleh 

empat faktor yang menentukan dimana keempat faktor itu terdiri dari : kesadaran 

merek (brand awareness), asosiasi merek (brand association), persepsi kualitas 

(perceived quality), dan loyalitas merek (brand loyalty). Brand equity sendiri juga 

dapat menambah suatu merek untuk dapat mencapai keunggulan dalam bersaing 

yang diharapkan dapat lebih banyak menarik minat beli dari konsumen.  

Merek adalah seluruh pikiran, rasa, sensasi, dan asosiasi yang dimiliki 

oleh merek tersebut. Oleh karena itu, merek dikatakan memiliki ekuitas apabila 

merek tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang yang 

melihat merek tersebut, rutinitas keinginan, sikap dan perilaku membeli. Karena 

itu, untuk tujuan penelitian ini ekuitas merek diartikan sebagai sikap memilih 

konsumen terhadap merek berkenaan dengan keinginannya, tujuan membeli dan 

pilihan antara barang dalam kategori produk, yang menawarkan tingkat 

keuntungan yang diberikan produk yang sama oleh konsumen. Ekuitas merek 

berdasarkan konsumen terjadi ketika konsumen mengenali merek dan 

mendapatkan kesenangan kuat, asosiasi merek yang unik di ingatan, pemilihan, 

tujuan pembelian, dan perilaku memilih merek yang menunjukkan eksistensi 

ekuitas merek (Sumarwan, 2009) 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan 

diuraikan dalam penelitian ini, antara lain : 

 



5 
 

Erwanda, Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Niat Pembelian TV LCD Dan LED Di Kota 

Batam, 2015  

UIB Repository©2015 

1. Apakah kesadaran merek persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara bersama?  

2. Apakah kesadaran merek persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara individu?  

3. Variabel mana yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 

keputusan pembelian? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah kesadaran merek persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara bersama?  

2. Apakah kesadaran merek persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas 

konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara individu?  

3. Variabel mana yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 

keputusan pembelian? 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna atau 

bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :  

1. Perusahaan 

Dapat memberikan informasi bagi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan ekuitas merek 

produknya dan menjaga sebagai suatu asset yang berharga bagi 



6 
 

Erwanda, Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Niat Pembelian TV LCD Dan LED Di Kota 

Batam, 2015  

UIB Repository©2015 

perusahaan. yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran merek, persepsi 

kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Akademik  

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk 

memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai acuan dan 

referensi bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.  

 

1.4 Sistematika Penelitian  

Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum penelitian ini akan 

dibuat dalam lima bab, yang terdiri dari :  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari model penelitian terdahulu, definisi variabel 

dependen, hubungan antar variabel dan model penelitian dan 

perumusan hipotesis 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian berisikan tentang rancangan penelitian, 

objek penelitian, deifnisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data, metode analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan 

uji hiopotesis. 
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BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan pembahasan berisikan hasil tentang analisis deskripsi 

demografi responden, uji outlier, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik, dan hipotesis.  

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil yang diteliti, keterbatasan dan 

rekomendasi. 

 


