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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi sekarang ini menyebabkan terjadinya perdagangan bebas 

yang mengakibatkan persaingan yang ketat dalam dunia usaha. Sejak dibukanya 

era pasar bebas di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2003, Indonesia sebagai 

salah satu anggota negara di kawasan Asia Tenggara turut ikut serta dalam 

perdagangan bebas ini. Dengan ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan bebas, 

menyebabkan industri di Indonesia harus dapat bersaing dengan industri sejenis 

dari negara lain untuk merebut hati konsumen. 

Salah satu industri yang sedang mengalami perkembangan yang cukup 

tinggi adalah industri makanan, khususnya biskuit. Pasar biskuit di Indonesia 

selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pasar biskuit di Indonesia 

dikarenakan meningkatnya konsumsi masyarakat pada produk biskuit. 

Banyak perusahaan yang terjun dalam industri biskuit, baik perusahaan 

lokal maupun perusahaan asing sehingga memicu persaingan yang ketat. Saat ini, 

lebih dari 100 perusahaan bersaing dalam industri ini. Persaingan yang tinggi 

menyebabkan produsen biskuit harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

untuk meraih pangsa pasar yang ingin dicapai. 

Salah satu perusahaan biskuit yang ikut serta dalam meramaikan pasar 

biskuit adalah PT Khong Guan Biscuit. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 

1970. Di antara 6 subkategori produk biskuit, yakni: wafer, assorted, crackers, 
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marie, stick dan cookies, pemimpin pasarnya berbeda-beda. Dan dalam produk 

assorted biscuit, Khong Guan tampil sebagai leader. 

 Merek adalah suatu aset yang penting bagi setiap perusahaan. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2003) merek adalah suatu nama, kata, tanda, simbol, 

desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasikan pembuat atau 

penjual produk dan jasa tertentu. Dari pengertian-pengertian di atas, merek 

sebagai tanda mengidentifikasi produk dan membedakan perusahaan dengan 

produk asing.  

 Menurut Aaker (1997) konsep dasar brand equity (ekuitas merek) bisa 

dikelompokkan dalam 5 elemen, yaitu kesadaran merek (brand awareness), 

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

merek (brand loyalty), dan aset-aset dari hak merek lain (other proprietary brand 

assets). Elemen ekuitas merek yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri 

dari kesadaran merek (brand awareness), persepsi kualitas (perceived quality), 

asosiasi merek (brand association), dan loyalitas merek (brand loyalty), tanpa 

mengikutsertakan asset-aset hak milik lain dari merek (other proprietary brand 

assets). Karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melihat konsep ekuitas 

merek dari perspektif pelanggan, sedangkan hak milik lain dari merek adalah 

komponen ekuitas merek yang lebih cenderung ditinjau dari perspektif 

perusahaan. 

 Menurut Kotler (2008) citra merek (brand image) adalah persepsi dan 

keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang 

terjadi dalam memori konsumen. Menurut Aaker (1991), brand image berkaitan 
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antara asosiasi dengan merek karena ketika kesan-kesan merek yang muncul dalam 

ingatan konsumen meningkat disebabkan semakin banyaknya pengalaman konsumen 

dalam mengkonsumsi atau membeli merek tersebut. Konsumen lebih sering membeli 

produk dengan merek yang terkenal karena merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang 

sudah dikenal, adanya asumsi bahwa merek terkenal lebih dapat diandalkan, selalu 

tersedia dan mudah dicari, dan memiliki kualitas yang tidak diragukan, sehingga 

merek yang lebih dikenal lebih sering dipilih konsumen daripada merek yang tidak 

terkenal. 

 Menurut Gale (1994) persepsi nilai (perceived value) adalah persepsi 

konsumen terhadap nilai atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari pesaing 

akan mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen, semakin tinggi persepsi nilai yang 

dirasakan oleh pelanggan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya hubungan 

(transaksi). Dan hubungan yang diinginkan adalah hubungan yang bersifat jangka 

panjang, sebab usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diyakini akan jauh 

lebih besar apabila harus menarik pelanggan baru. 

 

Tabel 1.1 

Top brand index kategori crackers tahun 2015 

Merek     TBI     TOP 

Roma Malkist Crackers  33,8%     TOP 

Nissin Crispy Crackers  18,6%     TOP 

Khong Guan Cream Crackers  9,2%      

Trenz                7,3% 

Ritz Crackers     3,8% 

Roma Cream Crackers  3,1% 

Sumber: Data Top Brand Award (2015) 
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Tabel 1.2 

Top brand index kategori wafer tahun 2015 

Merek     TBI     TOP 

Tango     51,5%     TOP 

Beng-beng     13,3%     TOP 

Nissin     11,0%     TOP 

Khong Guan                5,2% 

Roma     4,6% 

Selamat     3,8% 

Sumber: Data Top Brand Award (2015) 

Berdasarkan tabel 1.1 pada kategori crackers, Roma Malkist Crackers 

berada di urutan pertama dengan angka 33,8% dan Nissin Crispy Crackers berada 

di urutan kedua dengan angka 18,6%. Kemudian berdasarkan tabel 1.2 pada 

kategori wafer, urutan pertama adalah Tango dengan angka 51,5%, urutan kedua 

disusul oleh Beng-beng dengan angka 13,3%, dan urutan ketiga dipegang oleh 

Nissin dengan angka 11,0%. (http://www.topbrand-award.com, 2015) 

Bahkan jika dilihat dari peringkat dan persentasenya, produk Khong 

Guan berpeluang untuk menjadi produk unggulan yang sulit untuk disaingi. 

Kesuksesan produk Khong Guan itu tidak didapat dengan mudah, hal itu dapat 

dilihat dari usaha-usaha keras dari perusahaan untuk menciptakan daya tarik iklan 

yang unik dan menarik untuk menarik hati para konsumennya. Namun untuk 

menyaingi produk lain yang lebih unggul dari Khong Guan dan menjadi top, 

maka Khong Guan perlu melihat lagi sisi dari perceived quality, brand awareness, 

brand association, brand loyalty, brand image, dan perceived value yang terdapat 

pada produknya. 

http://www.topbrand-award.com,/
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Berdasarkan alasan diatas, penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari 

empat kategori brand equity, yaitu perceived quality, brand awareness, brand 

association, dan brand loyalty, serta tambahan brand image dan perceived value 

berbasis pelanggan terhadap purchase intention yang diikuti dengan metodologi 

penelitian, pengukuran yang kemudian dianalisa dan menginterpretasikannya serta 

menyimpulkan penelitian ini. 

 

1.2  Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, permasalahan yang akan 

diteliti adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived quality  

terhadap purchase intention? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand awareness 

terhadap purchase intention? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand association 

terhadap purchase intention? 

4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand loyalty terhadap 

purchase intention? 

5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara brand image terhadap 

purchase intention? 

6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perceived value 

terhadap purchase intention? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara perceived 

quality terhadap purchase intention.  

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara brand 

awareness terhadap purchase intention. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara brand 

association terhadap purchase intention. 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara brand loyalty 

terhadap purchase intention. 

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara brand loyalty 

terhadap purchase intention. 

6. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara perceived 

value terhadap purchase intention. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam teori pemasaran yang 

sudah diperoleh, terutama mengenai perceived quality, brand awareness, 

brand association, brand loyalty, brand image, dan perceived value. 
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2. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi di perpustakaan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka  

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian yang dilakukan. 

BAB II  :  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Dalam bab ini, merupakan uraian mengenai kerangka teoritis yang 

menjadi dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang 

diteliti dan perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

  Pada bagian ini akan membahas hal-hal mengenai rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

dan metode anaslisi data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang ada yang meliputi statistik deskriptif, uji 

validitas dan serta pembahasan. 

 



8 

 

Cerwandy, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Purchase Intention pada Produk Khong Guan di Kota 
Batam, 2015 
UIB Repository©2015 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

  Bab ini mengungkapkan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian serta 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 


