
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan-perusahaan di dunia semakin banyak dan berkembang, apalagi 

didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi yang semakin cepat. Semakin 

banyaknya perusahaan yang berkembang, menimbulkan persaingan antara 

perusahaan satu dengan yang lain untuk menawarkan produk serta jasa 

unggulannya. Hal yang menjadi perhatian perusahaan yaitu bagaimana 

mendapatkan hati dari para konsumennya dengan berbagai cara seperti 

memperbaiki kinerja internal perusahaan untuk menciptakan perusahaan sehat 

yang membuat perusahaan itu tetap eksis dan berkembang di pasar. Maupun dari 

segi eksternal dengan memperhatikan perusahaan pesaing dan memahami 

keinginan serta kebutuhan konsumen. 

Dalam era globalisasi saat ini dalam pemasaran tidak hanya mengarah 

pada fungsi produk saja, namun akan lebih fokus pada persaingan merek. 

Konsekuensinya, pengelolaan merek yang efektif menyarankan strategi-strategi 

yang proaktif dengan tujuan meningkatkan kekuatan merek atau paling tidak 

mempertahankan tingkat merek yang sudah ada dengan mengolah ekuitas merek 

menghadapi pengaruh dari kekuatan internal maupun eksternal. Perusahaan-

perusahaan semakin gencar untuk mencari dan menggunakan strategi-strategi 

untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar dan menguntungkan. Paling gencar 

dilakukan adalah dalam bidang pemasaran yang dianggap sebagai kesuksesan 

Eka Damanas Febrianto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Brand Equity Pada Pengguna Gadget di Kota Tanjungpinang, 2016 
UIB Repository(c)2016



untuk membuat produk barang atau jasa di kenal di masyarakat. Strategi- strategi 

marketing terus dikembangkan dan dianalisa oleh banyak perusahaan baik dari 

strategi advertising, brand, personal selling dan lain lain. 

Sekian banyak aspek-aspek pemasaran, yang paling berpengaruh penting 

adalah brand equity (Atligan et al., 2003). Brand equity adalah nilai dari merek 

kita dimata masyarakat. Brand equity yang baik dapat mendorong semua aspek 

dalam penjualan produk dan jasa kita dalam kondisi apapun. Pada penelitian ini, 

aspek-aspek atau unsur-unsur yang mempengaruhi brand equity adalah perceived 

quality, brand loyalty, brand image, brand awareness, dan brand association. 

perceived quality adalah persepsi mengenai keunggulan  dan kesempurnaan suatu 

produk atau jasa berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Zeithmal, 

1988). Brand loyalty adalah sifat ketergantungan dari hasil pembelian produk dan 

jasa secara konsisten dari waktu ke waktu (Assael, 1992). Brand image adalah 

keyakinan tentang merek tertentu (Kotler & Amstrong, 2001). Brand awareness 

adalah sejauh mana seseorang dapat membedakan suatu merek terhadap merek 

yang lain dari berbagai aspek dari merek itu sendiri (Aaker, 1991). Brand 

association adalah segala bentuk dari produk dan mencerminkan karakteristik 

produk atau aspek independen dari produk tersebut (Chen, 2001). 

Perkembangan merek-merek ponsel di Indonesia relatif cukup tinggi dan 

dinamis baik untuk produk lokal maupun internasional, dengan adanya 

keberadaan brand equity pada perusahaan produsen alat komunikasi menjadi 

dampak meningkatnya produk-produk yang dihasilkan, agar mampu bersaing 

dalam menghadapi pesaing perusahaan. Menurut Menteri Komunikasi Dan 
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Informatika (Menkominfo) tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat 270 juta 

pengguna ponsel di Indonesia dan angka ini termasuk jumlah yang cukup tinggi 

seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kemudian Menkominfo mengatakan di 

Indonesia tercatat seseorang memiliki ponsel lebih dari 1, serta Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah pengguna ponsel terbanyak diurutan kelima 

didunia. Fenomena yang menarik perhatian saat ini adalah pertumbuhan 

telekomunikasi yang lebih canggih , sehingga masyarakat mulai mengenal gadget. 

Gadget merupakah salah satu produk yang merajai alat komunikasi saat ini. 

Perkembangan gadget yang sangat cepat sehingga menimbulkan persaingan yang 

sangat ketat dalam menciptakan inovasi-inovasi baru (www.talkmen.com). 

Gadget berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang 

memiliki fungsi khusus.  

Dalam hal ini ada beberapa jenis alat komunikasi yang diklasifikasikan 

sebagai Gadget antara lain yaitu smartphone dan tablet. Bahkan lembaga riset AC 

Nielsen menuliskan bahwa 95 persen pengguna  ponsel di Indonesia 

memanfaatkan fitur internet pada ponselnya, tidak jauh dengan pengertian gadget 

yang menjadi alat komunikasi yang sangat penting dengan fungsi khusus. 

Menurut riset dari Growth for Knowledge (GFK) pada tahun 2014, terdapat 20 

juta unit smartphone terjual di Indonesia. GFK juga menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penjualan 

smartphone diatas 50%. Dari hasil data tersebut cukup jelas bahwa smartphone 

mulai menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. (inet.detik.com) 
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Sedangkan tablet merupakan suatu portable komputer lengkap yang 

seluruhnya berupa layar sentuh datar. Ciri utama yang paling menonjol pada 

sebuah tablet adalah penggunaan layar sebagai peranti masukan yang 

menggunakan ujung jari tangan, stilus, maupun pena digital. Selain itu, ukuran 

tablet relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer PC maupun laptop 

serta tablet biasanya berukuran 7 inci dan 10 inci. Berdasarkan data dari IDC 

(International Data Corporation) pada kuartal ketiga 2014, penjualan tablet 

secara global hanya mencapai 7,2 persen. Tercatat ada sekitar 76 juta tablet yang 

dikapalkan pada kuartal terakhir 2014. Jumlah tersebut memang terlihat sangat 

banyak. Namun pada kenyataannya, hal itu menandai penurunan 3,2 persen pada 

periode yang sama di tahun sebelumnya. 

Dalam hal ini peneliti memilih gadget yang dikategorikan smartphone dan 

tablet dengan alasan bahwa gadget merupakan produk yang digunakan oleh 

hampir seluruh lapisan masyarakat dari yang diusia muda seperti pelajar dan 

mahasiswa hingga yang lebih dewasa seperti pekerja dan ibu rumah tangga baik 

laki-laki maupun perempuan. Kebutuhan akan berkomunikasi, bersosialisasi 

melalui jejaring sosial serta mendapatkan informasi terbaru dimana saja dan kapan 

saja dengan cepat dan lebih mudah juga mendorong masyarakat untuk menjadikan 

gadget seperti smartphone, dan tablet, menjadi kebutuhan yang tidak dapat 

dipisahkan dari keseharian masyarakat.  

Perkembangan gadget di Indonesia sangat pesat terlihat bahwa banyak 

merek-merek gadget yang telah beredar luar dipasaran. International Data 

Corporation Tahun 2014 menyatakan bahwa ada 5 merek gadget yang paling 
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sering digunakan berdasarkan market share-nya yaitu: Samsung, Apple, Oppo, 

Sony dan Asus. Kemudian diperkirakan akan ada ratusan merek  gadget baru dari 

perusahaan gadget di dunia yang akan membanjiri pangsa pasar gadget secara 

global. Gadget yang paling banyak membanjiri pasar yaitu smartphone dan tablet 

murah yang akan menyasar pangsa pasar negara berkembang sebagai target 

pemasaran utama (www.talkmen.com ). 

Dari latar belakang, melihat perkembangan gadget tersebut, maka 

dipastikan ketatnya kondisi persaingan perusahaan yang semakin meningkatkan 

kualitas produk dengan membangun ekuitas merek dari produk tersebut oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat kota Tanjungpinang telah 

mampu mengenal ekuitas merek dan merek mana saja yang sering digunakan 

sesuai dengan yang telah dinyatakan oleh IDC mengenai 5 merek yang 

menduduki posisi teratas. Maka penulis berusaha untuk menganalisa faktor-faktor 

yang mempengaruhi brand equity pada pengguna gadget di kota Tanjungpinang 

yang meliputi: perceived quality, brand loyalty, brand image, brand awareness, 

dan brand association dengan melakukan penelitian yang diberi judul  “Analisis 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Brand Equity Pada Pengguna Gadget 

Di Kota Tanjungpinang “ 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah  perceived quality berpengaruh terhadap brand equity ? 

b. Apakah brand loyalty berpengaruh terhadap brand equity ? 

c. Apakah brand image berpengaruh terhadap brand equity ? 

d. Apakah brand awareness berpengaruh terhadap brand equity ? 

e. Apakah brand association berpengaruh terhadap brand equity ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh perceived quality 

terhadap brand equity. 

b. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh brand loyalty terhadap 

brand equity. 

c. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh brand image terhadap 

brand equity. 

d. Untuk menganalisa dan mengidentifikasikan pengaruh brand awareness 

terhadap brand equity. 

e. Untuk menganlisa dan mengidentifikasikan pengaruh brand association 

terhadap brand equity. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan agar lebih 

mengenal brand equity dalam sebuah  produk barang atau jasa yang akan 

dipasarkan untuk meningkatkan  tingkat  penjualan  perusahaan dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen dengan memperhatikan elemen-elemen utama 

Brand Equity seperti Perceived Quality, Brand Loyalty, Brand Image, Brand 

Awareness, dan Brand Association. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan 

penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN  HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

penelitian sebelumnya serta model yang mendasari penelitian 

(model penelitian terdahulu), model penelitian yang digunakan dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian 

definisi operasional variable, teknik pengumpulan data, metode 

analisa data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan 

penjelasan atas hasil – hasil dari pengujian hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dan keterbatasan dari penelitian inii serta rekomendasi 

bagi penelitian selanjutnya. 
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