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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju 

menyebabkan persaingan bisnis menjadi semakin kompetitif. Terutama pada 

perusahaan telekomunikasi yang merupakan salah satu peluang bisnis potensial 

yang dimanfaatkan oleh produsen dalam persaingan. Dimana, perusahaan terus 

bersaing menciptakan variasi produk baru yang membangkitkan keinginan 

konsumen untuk mencoba produk tersebut. Persaingan sekarang ini tidak hanya 

pada keunggulan produk atau atribut fungsional produk saja, tetapi sudah 

dikaitkan dengan merek (brand). 

 Merek berfungsi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang 

atau sekelompok penyaji yang membedakan produk perusahaan dengan para 

pesaing (Kotler, 2005). Dengan adanya merek, maka akan mempermudah 

perusahaan untuk mengenalkan produknya kepada para konsumen. Jika 

perusahaan mampu membangun sebuah merek yang kuat di pikiran konsumen 

melalui strategi yang tepat, perusahaan akan mampu membangun mereknya 

(Kotler dan Keller, 2007). Dengan demikian, merek dapat memberikan nilai 

tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk kepada pelanggannya yang 

dinyatakan sebagai merek yang memiliki ekuitas merek. Perusahaan dapat 

memenangkan persaingan dengan merek yang kuat, dimana merek yang kuat 

adalah merek yang memiliki ekuitas merek yang tinggi. 
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 Ekuitas merek (brand equity) adalah seperangkat alat dan liabilitas merek 

yang terkait dengan suatu merek, simbol, nama, yang mampu menambah atau 

mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa pada perusahaan 

maupun pelanggan (Kotler, 2002).  

 Peningkatan ekuitas merek dilakukan melalui pengaruh elemen - elemen 

dalam ekuitas merek yang terdiri dari kesadaran merek (brand awareness), 

persepsi kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas 

merek (brand loyalty) dan citra merek (brand image) yang kemudian dapat 

meningkatkan ekuitas merek itu sendiri (Aaker, 2008). 

 Salah satu produk  telekomunikasi yang dipersaingkan oleh para 

produsen di era ini adalah smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang 

mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai 

komputer. (id.wikipedia.org/wiki/ponsel_cerdas). Secara khusus penelitian ini 

akan membahas mengenai smartphone merek Blackberry, dimana pada tahun 

2011 merek Blackberry mendominasi penjualan terlaris  di Indonesia dibanding 

smartphone merek lain. Akan tetapi pangsa pasar Blackberry kian menurun 

setelah dua tahun berselang (www.Kompas.com). 

 Berikut ini adalah data perolehan persentasi Top Brand Index (TBI) 

mengenai Top Brand Award beberapa merek smartphone yang beredar di 

Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015 : 

 

 

 

 

 

 

http://www.kompas.com/
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Tabel 1.1 

Top Brand Index (TBI) 

Kategori Smartphone Tahun 2013-2015 

 

Merek Top Brand Index 

(TBI) 2013 

Top Brand Index 

(TBI) 2014 

Top Brand 

Index (TBI) 

2015 

Blackberry 39,0%(TOP1) 44.3%(TOP1) 24.7%(TOP2) 

Samsung 11,1% (TOP3) 18.0%(TOP3) 29.7%(TOP1) 

Nokia 37.0%(TOP2) 22.7%(TOP2) 16.7%(TOP3) 

 

(sumber : http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/survey-result/top-

brand-index). 

 Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013-

2014 smartphone merek Blackberry memiliki persentasi penjualan tertinggi 

dibanding merek Samsung dan Nokia. Pada tahun 2015 merek Blackberry 

mengalami penurunan persentasi penjualan yang sangat drastis, dimana merek 

Samsung mengambil ahli posisi menjadi Top brand 1 di Indonesia sedangkan 

Blackberry menjadi kategori 2. Hal ini mengindikasikan adanya masalah yang 

terjadi pada ekuitas merek smartphone Blackberry. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berusaha untuk 

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas merek pada smartphone 

Blackberry yang meliputi : kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi merek, 

loyalitas merek dan citra merek. Penelitian ini mengambil judul; “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity pada Smartphone Merek 

Blackberry”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarakan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran merek dengan ekuitas 

merek? 

b. Apakah terdapat pengaruh antara asosiasi merek dengan ekuitas merek? 

c. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi kualitas dengan ekuitas 

merek? 

d. Apakah terdapat pengaruh antara loyalitas merek dengan ekuitas merek? 

e. Apakah terdapat pengaruh antara citra merek dengan ekuitas merek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan penelitian maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kesadaran merek berpengaruh signifikan positif 

terhadap ekuitas merek. 

b. Untuk mengetahui asosiasi merek berpengaruh signifikan positif terhadap 

ekuitas merek. 

c. Untuk mengetahui persepsi kualitas berpengaruh signifikan positif 

terhadap ekuitas merek.  

d. Untuk mengetahui loyalitas merek berpengaruh signifikan positif 

terhadap ekuitas merek.   
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e. Untuk mengetahui citra merek berpengaruh signifikan positif terhadap 

ekuitas merek.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh : 

1. Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah memperoleh informasi 

yang berguna untuk meningkatkan ekuitas merek pada smartphone 

merek Blackberry dengan memperhatikan elemen-elemen pembangun 

ekuitas merek. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan 

bagi penelitian–penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah 

pengaruh dimensi – dimensi ekuitas merek dalam hal kesadaran merek, 

persepsi kualitas, dan loyalitas merek, persepsi kualitas dan citra merek 

terhadap ekuitas merek dari smartphone Blackberry. 

3. Bagi dunia pendidikan 

 Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

penelitian tentang ekuitas merek dari suatu produk. 

 

1.5   Sistematika Pembahasan 

 Untuk memperjelas penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

sistematika penulisan diatur sebagai berikut: 
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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. 

BAB V  :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 


