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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era modernisasi dan globalisasi seperti sekarang ini teknologi komunikasi dan 

informasi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan individu baik laki-laki maupun 

perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda. Juga tidak ketinggalan, setiap 

organisasi baik komersil ataupun nonkomersil selalu menggunakan bantuan 

teknologi dalam setiap menjalankan aktivitas kerjanya. Bantuan teknologi tersebut 

diharapkan dapat mempermudah pekerjaan dan dapat mengefisienkan modal dan 

waktu. 

Seiring berkembangnya kemajuan zaman dengan ditandai bermunculan dan 

berkembangnya teknologi baru tersebut persaingan dunia bisnis dan dunia 

pemasaran semakin ketat. Setiap perusahaan harus menciptakan sebuah inovasi 

baru agar bisnis yang dijalankan dan produk yang ditawarkan berbeda dengan 

pesaingnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya produk-produk 

yang bermunculan dengan kelebihan tersendiri. Produk komputer merupakan 

salah satu produk yang mengalami perkembangan yang cukup cepat. Pada 

awalnya komputer diciptakan dalam bentuk yang sangat besar, namun seiring 

berjalannya waktu komputer yang diciptakan dengan ukuran yang minimalis 
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dengan spesifikasi dan fungsi yang hebat yang sering kita sebut komputer jinjing 

atau Laptop dan Netbook. 

Pada dewasa ini, laptop dan netbook dapat dikatakan menjadi barang primer dan 

menjadi kebutuhan bagi semua kalangan, baik bagi individu maupun organisasi. 

Laptop dan netbook dianggap menjadi perangkat yang sangat penting yang dapat 

membantu setiap individu yang biasa berhubungan teknologi seperti para pelajar, 

mahasiswa, guru, karyawan, dan perusahaan kecil maupun besar untuk 

mempermudah dalam menjalankan hampir setiap pekerjaan. Bukan hanya menjadi 

alat bantu ketik dan menyimpan data saja, dengan berkembangnya teknologi 

internet laptop sekarang ini banyak digunakan untuk sarana perdagangan, alat 

mengakses berita dan informasi, dan bahkan dijadikan sebuah alat untuk bermain 

game oleh sebagian pelajar, mahasiswa dan bahkan para pegawai negeri dan 

karyawan. 

Merek laptop dan netbook yang beredar di pasaran Indonesia sudah sangat banyak 

antara lain Asus, Acer, Toshiba, Apple, Lenovo, Sony vaio, HP, Dell, Samsung 

dan lain - lain maupun produk lokal seperti Axio. Dengan harga yang cukup 

terjangkau konsumen sudah dapat memiliki sebuah laptop yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka dengan  berbagai macam merek yang sangat familiar di telinga 

masyarakat. Salah satu merek laptop yang cukup terkenal adalah Asus. 

Asus merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan Asustek 

Computer Inc yang berada di Taiwan. Tidak hanya Notebook, Asustek Computer 

Inc juga memproduksi komponen-komponen computer seperti papan induk dan 
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kartu grafis. Belakangan ini juga Asustek Computer Inc mulai memproduksi 

PDA, telepon genggam, tablet dan produk computer lainnya. 

Menurut data yang diperoleh dari lembaga riset dan analisa dunia  International 

Data Corporation (IDC)  pada tahun 2012 produk acer menjadi produk dengan 

penjualan tertinggi dan diikuti oleh Asus dan Toshiba. Namun pada tahun 2013 

kuartal kedua, Asus berhasil menggeser posisi Acer di posisi pertama dengan 

tingkat penjualan tertinggi. 

Tabel 1.1 Data Market Share Laptop dan Netbook di Indonesia tahun 2013   

Merek Market share 

Kuartal ke -1 

2013 

Market share 

Kuartal Ke-2 

2013 

Market share 

Kuartal Ke-3 

2013 

Market share 

Kuartal Ke-4 

2013 

Asus 26,78 % 31,87 % 25,20 % 26, 10% 

Acer 28,97 % 19,87 % 20,3% 21,54% 

Sumber : www.asus.com (2015)  

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Asus (www.asus.com) 

menyatakan bahwa  lembaga riset dan analisa dunia IDC telah merilis hasil riset 

untuk pasar notebook di Indonesia. Dalam laporan tersebut, IDC menyebutkan 

pada kuartal kedua 2013, secara total penjualan notebook di Indonesia mencapai 

913.652 unit. Dari total penjualan itu, sebanyak 291.236 unit diantaranya adalah 

produk notebook Asus. Menurut IDC, catatan tersebut membuat Asus menjadi 

produsen notebook terbesar di Indonesia dengan terbesar di Indonesia dengan 

31,87 persen  pasar. Catatan penjualan ini juga cukup jauh meninggalkan angka 

penjualan produsen yang kini berada diposisi kedua dengan penjualan sebanyak 

181.510 unit atau sekitar 19,87 persen.  

http://www.asus.com/
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Sebagai gambaran, dibanding kuartal sebelumnya, Asus berhasil meningkatkan 

penjulan produk notebook. Menurut IDC, jika pada kuartal pertama 2013 Asus 

berhasil memasarkan 261.520 unit notebook ke pasaran Indonesia, pada kuartal 

kedua 2013 angkanya bertambah sebanyak 29.716 unit. Dengan kata lain Asus 

berhasil mendongkrak penjualannya sebesar 11,3 persen. 

IDC juga  melaporkan penjualan notebook Asus dari tahun ke tahun menunjukkan 

tren peningkatan. Dari angka sebesar 598.019 unit di tahun 2011, Asus berhasil 

meningkatkan penjualanya menjadi sebanyak 664.020 sepanjang tahun 2012. Di 

paruh pertama 2013 sendiri, secara total Asus sudah memasarkan sebanyak 

552.756 unit notebook di pasar Indonesia. Pada akhir tahun 2013 Asus berhasil 

meningkatkan penjualannya menjadi 894.691 unit. 

Tabel 1.2  Data Penjualan Laptop dan Netbook Asus di Indonesia 2011-2013 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 

 

598.019 unit 664.020 unit 894.691 unit 

Sumber : www.asus.com (2015) 

Persaingan yang terjadi didalam pasar yang mengakibatkan semakin ketatnya 

persaingan mengharuskan perusahaan untuk semakin baik dalam menawarkan 

setiap  produk yang mereka hasilkan. Perusahaan harus mampu berinovasi dalam 

menciptakan dan menawarkan produkya dan mampu mempunyai nilai lebih yang 

berbeda dengan produk yang ditawarkan perusahaan pesaing sehingga konsumen 

menjadi tertarik untuk membeli dan menjadi demand potential yang diharapkan 

menjadi pelanggan loyal.  

http://www.asus.com/
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Dibalik suksesnya Asus menjadi produk dengan tingkat penjualan yang tinggi di 

pasaran Indonesia, produk asus belum dikategorikan kedalam produk “TOP” versi 

lembaga survei  TOP BRAND AWARD. Top brand award  ini merupakan salah 

satu penghargaan kepada merek - merek yang dinilai masyarakat atau konsumen 

sebagai produk unggulan. Dengan adanya penghargaan yang diberikan kepada 

produk yang masuk dalam kategori “TOP”  daya tarik produk tersebut semakin 

tinggi dan para penggunanya pun semakin percaya diri saat mengkonsumsi 

produk tersebut. 

Tabel 1.3  Data Top Brand Index Laptop dan Netbook di Indonesia 

2012 2013 2014 

Merek TBI Predikat 

TOP 

Merek TBI Predikat 

TOP 

Merek TBI Predikat 

TOP 

Acer 42,1% TOP Acer 41,6% TOP Acer 39,3% TOP 

Toshiba 15,9% TOP Toshiba 14,2% TOP Toshiba 13,6% TOP 

HP 13,8% TOP HP 9,9% - Asus 9,4% - 

Apple 6.1% - Asus 6,9% - Apple 7,4% - 

VAIO 3,5% - Apple 6,2% - HP 6,4% - 

Asus 3.0% - Dell 3,5% - Lenovo 3,7% - 

Axioo 2,7% - Lenovo 3,4% - Dell 3,5% - 

Lenovo 2,5% -    Axioo 3,3% - 

Dell 2,2% -       

Sumber : www.topbrand-award.com (2015) 

Top Brand Award adalah penghargaan yang diberikan kepada merek merek 

pilihan konsumen. Top Brand didasarkan atas hasil riset terhadap konsumen 

http://www.topbrand-award.com/
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Indonesia. Pemilihan merek terbaik berdasarkan atas pilihan konsumen. Pemilihan 

oleh konsumen ini dilakukan melalui survei  di delapan kota besar di Indonesia 

yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru dan 

Balikpapan. Data pada tabel 1.3 adalah data top brand index yang diambil oleh 

dua lembaga penyelenggara Top Brand yaitu Majalah Marketing dan Frontier 

Consulting Group berdasarkan tiga parameter ukur yaitu Mind share 

(menunjukkan kekuatan merek di dalam benak konsumen), Market share 

(menunjukkan kekuatan merek di pasar tertentu dalam hal perilaku pembelian 

aktual konsumen), dan Commitment share (menunjukkan kekuatan merek dalam 

mendorong konsumen untuk membeli merek tersebut di masa depan). 

Dari tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwasannya ada beberapa merek laptop yang 

menjadi pilihan bagi konsumen. Produk yang menjadi top menurut riset yang 

dilakukan Frontier Consulting Group pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 

adalah produk acer dengan Top Brand Index sebesar 42,1% pada tahun 2012,  

41,6 % pada tahun 2013, dan 39,3 % pada tahun 2014, kemudian peringkat kedua 

adalah Toshiba dengan Top Brand Index sebesar 15,9% pada tahun 2012,  14,2 % 

pada tahun 2013, dan 13,6 % pada tahun 2014. Walaupun tingkat penjualan dari 

kedua merek produk ini menurun kedua merek tersebut masih menjadi merek 

yang dikategorikan masyarakat top. Sementara Asus yang tingkat penjualannya 

tinggi bahkan bisa menggeser posisi produk Toshiba dan Acer belum mampu  

mendongkrak merek tersebut  masuk dalam kategori top hanya mampu 

memperoleh Top Brand Index sebesar 3 % pada tahun 2012, 6,9 % pada tahun 

2013 dan 9,4 % pada tahun 2014. 
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Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah 

produk adalah ekuitas  merek dari produk tersebut. Menurut Rangkuti (2002:39) 

ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabillitas merek yang berkaitan dengan 

satu merek, nama, dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan. Ekuitas merek 

merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata pelanggannya. 

Aset yang dikandungnya dapat membantu pelanggan dalam, menafsirkan, 

memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek 

tersebut. Ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian atas dasar pengalaman atau kedekatan asosisasi 

dengan berbagai karakteristik merek. 

Menurut Kotler dan Keller (2009 :334) ekuitas merek adalah nilai tambah yang 

diberikan  pada produk dan jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam cara konsumen 

berfikir, merasa dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Durianto, dkk (2004:4) 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).  

Namun penelitian ini tidak mengikutsertakan elemen asset-aset dari hak merek 

dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep ekuitas merek dari 

perspektif pelanggan, sedangkan hak milik lain dari merek adalah komponen 

ekuitas merek yang lebih cenderung ditinjau dari perspektif perusahaan. 
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Berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti berminat untuk meneliti tentang 

pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian laptop dan netbook Asus 

di lingkungan Universitas Lampung. Untuk menganalisis dan meneliti tentang 

ekuitas merek yang terdiri dari variabel kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian laptop dan 

netbook Asus, peneliti harus mengetahui populasi para pengguna laptop dan 

netbook Asus serta mengambil beberapa sampel sebagai responden dalam 

penelitian. Untuk itu peneliti tertarik untuk memilih judul: Pengaruh ekuitas 

merek terhadap keputusan pembelian Notebook Asus (Studi pada mahasiswa 

Universitas Lampung). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa ekuitas merek 

merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

mengkonsumsi sebuah produk. Salah satu produk yang juga harus 

dipertimbangkan faktor ekuitas merek dalam menentukan pembelian adalah 

Notebook.  

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada masalah yang terjadi pada produk 

Asus. Walaupun data penjualan Asus meningkat tajam dan di iringi dengan 

turunnya tingkat penjualan produk pesaingnya, namun menurut survey yang 

dilakukan oleh Indonesia Top Brand, Asus belum menjadi produk dengan 

kategori top. Sehingga dapat dikatakan bahwa Asus masih belum mampu 

memberikan kesan yang berarti terhadap konsumen di Indonesia yang berarti 
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bahwa Asus belum mempunyai merek yang hebat di benak masyarakat 

Indonesia. 

Apabila dilihat dari hasil penjualan Asus yang naik cukup signifikan dari 

tahun 2011 sebesar 598.019 unit, pada tahun 2012 sebesar 664.020 unit dan  

pada  2013 sebesar 894.691 unit dan bahkan pada kuartal kedua 2013 sudah 

mampu menggeser Acer dan Toshiba. Produk Asus seharusnya sudah mempunyai 

ekuitas merek yang kuat. Namun pada kenyataannya produk Asus belum mampu 

memberikan kesan yang kuat di pikiran konsumen. Ini menimbulkan pertanyaan 

apakah data hasil Indonesia Top Brand berlaku atau tidak dikalangan mahasiswa 

Universitas lampung. Maka dari itu diperlukan tinjauan lebih lanjut tentang 

pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen khususnya di 

Universitas Lampung. 

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah: Apakah elemen 

- elemen ekuitas merek  mempengaruhi keputusan pembelian laptop dan netbook 

Asus? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Mengetahui  pengaruh elemen-elemen ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek)  terhadap Keputusan pembelian 

Notebook Asus. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Bagi perusahaan : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi 

persaingan dengan pesaing lain. 

Bagi akademis : 

a. Menambah pengetahuan dan sebagai bahan perbandingan antara teori dan 

praktek yang terjadi di lapangan. 

b. Sebagai refrensi dan data penelitian selanjutnya 

1.5  Kerangka Pemikiran 

 

Keputusan pembelian adalah suatu kegiatan membeli sejumlah barang barang dan 

jasa, yang dipilih berdasarkan informasi yang didapat tentang produk, dan segera 

disaat kebutuhan dan keinginan muncul, dan kegiatan ini menjadi informasi untuk 

pembelian selanjutnya. Bagi pemasar tahap keputusan pembelian ini adalah tahap 

yang sangat penting untuk dipahami karena akan berhubungan dengan 

keberhasilan suatu program pemasaran. Secara khusus, pemasar harus 

mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan pembelian, jenis-jenis keputusan 

pembelian, dan langkah-langkah dalam proses pembelian.  

 

Menurut Rangkuti (2002:40), Kesadaran merek (brand awareness) yaitu 

kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa 

suatu merek merupakan bagian dari kategori atau produk tertentu. Jadi kesadaran 

merek akan timbul setelah konsumen melihat, mendengar, serta juga 
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mengkonsumsi suatu barang, sehingga kesadaran merek ini akan mempengaruhi 

setiap konsumen melakukan pembelian. 

 

Menurut Rangkuty (2002:41), persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan 

yang sama dengan maksud yang diharapkannya. Jadi persepsi kualitas adalah 

persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau jasa layanan  dengan 

maksud yang diharapkan konsumen yang bisa menjadi faktor konsumen membeli 

sebuah produk. 

Menurut Rangkuty (2002:43), asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan 

dengan ingatan mengenai sebuah merek. Menurut Pane dan Endang (2011) Pada 

umumnya asosiasi merek (terutama yang membentuk brand image-nya) menjadi 

pijakan konsumen dalam keputusan pembelian dan loyalitas pada merek tersebut. 

Dalam prakteknya,didapati banyak sekali kemungkinan asosiasi dan varian dari 

asosiasi merek yang dapat memberikan nilai bagi suatu merek, dipandang dari sisi 

perusahaan maupun dari sisi pengguna. 

 

Menurut Rangkuty (2002:60), loyalitas merek adalah satu ukuran kesetiaan 

konsumen terhadap suatu merek. Loyalitas merek sangat berpengaruh terhadap 

kerentanan pelanggan dari serangan pesaing, hal ini sangat penting dan berkaitan 

erat dengan kinerja masa depan perusahaan. Seseorang pelanggan yang sangat 

loyal kepada suatu merenk tidak akan dengan mudah memindahkan pembeliannya  

merek lain.  
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Berikut kerangka pikir teoritis dalam penelitian ini: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

1.6 Hipotesis 

 

Menurut Umar  (2004:104)  hipotesis merupakan suatu perumusan sementara mengenai 

satu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal dan juga dapat menuntun atau 

mengarahkan penyelidikan selanjutnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang 

diajukan yaitu : 

Elemen-elemen ekuitas merek (kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi 

kualitas, dan loyalitas merek) berpengaruh terhadap keputusan pembelian Laptop 

dan Netbook  Asus. 

 

 

Ekuitas Merek 

1. Kesadaran Merek (X1) 

2. Asosiasi Merek (X2) 

3. Persepsi kualitas (X3) 

4. Loyalitas konsumen (X4) 

 

Keputusan Pembelian 

1.  Pengenalan Kebutuhan 

2.  Pencarian Informasi 

3.  Evaluasi Alternatif 

4.  Keputusan Pembelian 

5.  Pembelian Ulang 

 


