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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan penanaman 

modal asing pertama diindonesia yang menyediakan layanan 

telekomunikasi internasional melalui satelit international. Indosat 

berkembang menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama 

yang dibeli dan dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 

1994 menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan New York Stock Exchange. Pemerintah Indonesia dan publik masing-

masing memiliki 65% saham dan 35% saham.  

Mengambil alih saham mayoritas Satelindo, operator seluler dan 

SLI di Indonesia. Mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile (IM3) 

sebagai pelopor jaringan GPRS dan layanan multimedia di Indonesia. 

Bergabung dengan ketiga anak perusahaan yaitu, Satelindo, IM3, dan 

Bimagraha, untuk menjadi operator selular terkemuka di Indonesia. 

Meraih lisensi jaringan 3G dan memperkenalkan layanan 3,5G di Jakarta, 

Surabaya dan beberapa kota lainnya di tahun 2006. Qtel membeli saham 

seri B sebanyak 24,19% dari publik sehingga menjadi pemegang saham 

mayoritas Indosat dengan kepemilikan sebesar 65%. Selanjutnya Indosat 

dimiliki oleh Qatar Telecom (Qtel) Q.S.C. (Qtel) atas nama Ooredoo Asia 

Pte. Ltd. (dahulu Qtel Asia Pte. Ltd. (65%), pemerintah Indonesia 
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(14,29%) dan publik (20,71%). Indosat memperoleh lisensi tambahan 

frekuensi 3G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan anak 

perusahaan, IM2, memenangkan tender untuk lisensi WiMAX yang 

diadakan pemerintah ditahun 2008.  

Memulai transformasi menyeluruh untuk menjadi perusahaan yang 

lebih fokus dan efisien melalui restruksi organisasi, moderenisasi dan 

ekpsi jaringan seluler, dan inisiatif-inisiatif mencapai keunggulan 

operasional. Momentum untuk maju sebagai organisasi berfokus pada 

pelanggan yang mencapai 58,5 juta pelanggan didukung oleh peningkatan 

jaringan serta inovasi produk yang berkelanjutan. Pada tahun 2013 

Komersialisasi jaringan 3G Indosat di frekuensi 900MHz. Selang setahun, 

Peluncuran dan komersialisasi layanan 4G di 900 Mhz dengan kecepatan 

hingga 42 Mbps dibeberapa kota besar di Indonesia, dan pada tahun 2015 

indosat mengubah nama menjadi Indosat ooredoo. 

Saat ini kuota data untuk berhubungan dengan dunia luar melalui 

media internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia, 

terdapat berbagai macam provider yang menawarkan dengan berbagai 

jenis pilihan paket kuota data internet, salah satunya adalah Indosat. 

Indosat memberikan berbagai macam kemudahan mengenai kuota data 

internet dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, disamping itu 

jaringan provider indosat juga bagus karena sudah menjangkau ke tempat 

tempat terpencil. Indosat juga sudah meluncurkan jaringan 4G (LTE) yang 

kuat, khususnya didaerah perkotaan. Ada beberapa faktor yang 
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menyebabkan produk paketan internet dari indosat menjadi laris dipasaran 

Indonesia yaitu harga yang lebih murah dari provider lainnya dan iklan 

yang ditampilkan menarik, faktor lainya yang membuat produk paketan 

kuota data internet indosat diminati sebagian besar pengguna adalah 

pengaruh brand personality dan sales promotion terhadap brand equity 

dan keputusan pembelian. 

Menurut Best (2007) brand personality adalah seperangkat 

karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan dengan merek. Merek 

dengan kepribadian cenderung lebih mengesankan dan lebih baik 

dibandingkan dengan merek yang tanpa personality, sama seperti manusia 

merek dapat memiliki berbagai kepribadian seperti menjadi profesional 

ataupun menjadi kompeten, Aaker (2008). Kotler dan Keller (2009:258) 

merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek 

tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.  Brand dapat menjadi 

salah satu nilai tambah bagi produk, baik itu produk yang berupa barang 

maupun jasa. Brand identik dengan nama dan sering juga diartikan sebagai 

slogan atau symbol. Hal inilah yang menjadi pembeda antara produk satu 

dengan produk lainnya. Brand Awarness mengukur seberapa banyak 

konsumen dipasar sanggup untuk mengenali atau mengingat tentang 

keberadaan suatu brand terhadap kategori tertentu. Pada penelitian yang 

dilakukan (Octaria dkk, 2015) menjelaskan bahwa Brand Personality 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable Brand Equity. 
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Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti dalam kampanye 

pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, 

yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih 

besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan 

(Kotler dan Keller 2009:219). Promosi adalah sejenis komunikasi yang 

memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan 

jasa (Manap, 2016). Promosi penjualan (sales promotion), bahan inti 

dalam kampanye pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian 

besar jangka pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang 

lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen 

atau perdagangan (Kotler and Keller 2009). 

Penjual menggunakan promosi insentif untuk menarik pembeli 

baru, menghargai konsumen setia, dan menaikkan jumlah pembelian ulang 

dari konsumen yang jarang melakukan pembelian. Promosi penjualan juga 

dapat merangsang konsumen untuk membeli barang tanpa perencanaan 

sebelumnya. Promosi penjualan pada umumnya digunakan sebagai alat 

pemasaran oleh produsen maupun pengecer. Pabrikan menggunakannya 

untuk meningkatkan penjualan ke pengecer (promosi dagang) dan 

konsumen (promosi konsumen). Promosi penjualan mempengaruhi 

keputusan pembelian pelanggan dan hanya digunakan untuk mendapatkan 

dampak langsung pada perilaku pembelian pelanggan. Teknik promosi 

penjualan diklasifikasikan sebagai harga dan non-harga berdasarkan 

sifatnya (Nagadepa, dkk 2015). Cuizon (2009) melaporkan bahwa teknik 
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promosi penjualan yang digunakan oleh pemasar tidak hanya efektif dalam 

mencapai penjualan jangka pendek namun juga lebih hemat biaya dari 

pada iklan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Octaria dkk, 2015) 

menjelaskan bahwa Sales Promotion berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variable Brand Equity. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

(Achidah dkk, 2016) menjelaskan bahwa sales promotion berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Ekuitas merek (brand equity) adalah nilai tambah yang diberikan 

pada produk dan jasa (Kotler dan Keller, 2008: 263). Ekuitas merek 

merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk oleh merek 

(Schiffman dan Kanuk, 2008:215). Clow dan Baack (2012) 

mendefinisikan brand equity  sebagai seperangkat karakteristik yang unik 

yang dimiliki oleh merek. Brand Equity menurut Aaker (2007) 

seperangkat asset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, 

nama simbolnya yang menambah dan melindungi nilai yang diberikan 

oleh sebuah barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Jika nama 

atau symbol suatu merek berubah, maka beberapa atau bahkan semua asset 

dapat berubah atau bahkan hilang, walaupun beberapa diantaranya 

bergeser ke nama atau symbol yang baru. Kotler dan Keller (2009:258) 

merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek 

tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang 

dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.  Brand equity ialah 

nilai dari suatu merek, didasarkan atas tingginya brand loyalty, kesadaran, 
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kualitas, kekuatan, adanya paten, yang memberi kekuatan pada suatu 

merek (Manap, 2016 ). Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya 

mengidiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk 

atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama 

(Kotler dan Keller, 2009 ). Brand equity sendiri mencakup keseluruhan 

kekuatan dari sebuah merek dipasaran dan akan memberikan value pada 

perusahaan atau badan usaha yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. 

Tugas pemasar disini sangat penting untuk dapat membuat rancangan 

ataupun strategi yang tepat dalam pembuatan identitas merek yang mudah 

diingat dan memiliki asset-asset yang kuat dimasyarakat. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Octaria dkk, 2015) menjelaskan bahwa 

brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Pada penilitian yang dilakukan (Kadarisman dan Sunarti, 

2016), (Akhtar dkk 2016), (Koapaha dan Tumiwa, 2016) dan 

(Gunawardane, 2015) menjelaskan bahwa brand equity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif 

atau lebih. Dengan perkataan lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi 

seseorang ketika mengambil keputusan (Schiffman dan Kanuk, 2008:485). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Octaria, dkk (2015) menjelaskan 

bahwa Brand Personality dan brand equity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Kotler dan Amstrong (2008) 

menyatakan bahwa keputusan pembelian yang dilakukan konsumen 
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merupakan kegiatan membeli produk yang paling disukai dan paling 

dibutuhkan oleh konsumen. Keputusan pembelian merupakan suatu 

keputusan final yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli suatu 

barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Keputusaan pembelian yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan 

seberapa jauh pemasar dalam usaha memasarkan suatu produk ke 

konsumen.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Octaria dkk  

(2015)” Pengaruh Brand Personality dan Sales Promotion Terhadap 

Brand Equity dan Keputusan Pembelian (Survei pada Mahasiswi 

Pengguna Produk Wardah Kosmetik di Universitas Brawijaya Malang)”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada alat 

analisis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 2 tahap. Sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan path analisis. 

Ketertarikan saya dalam melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh kepribadian merek dan promosi 

penjualan kartu perdana indosat paket internet terhadap ekuitas merek dan 

keputusan pembelian oleh konsumen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

saya tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Brand 

Personality dan Sales Promotion Terhadap Brand Equity dan Keputusan 

Pembelian Kartu Perdana Indosat (Paket Internet)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian masalah diatas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Apakah terdapat pengaruh brand personality terhadap brand equity 

kartu perdana Indosat (paket internet)? 

2) Apakah terdapat pengaruh sales promotion terhadap brand equity  

kartu perdana Indosat (paket internet)? 

3) Apakah terdapat pengaruh brand personality terhadap keputusan 

pembelian kartu perdana Indosat (paket internet)? 

4) Apakah terdapat pengaruh sales promotion terhadap keputusan 

pembelian kartu perdana Indosat (paket internet)? 

5) Apakah terdapat pengaruh brand equity terhadap keputusan 

pembelian kartu perdana Indosat (paket internet)? 

6) Apakah terdapat pengaruh brand personality dan sales promotion  

secara parsial terhadap keputusan pembelian kartu perdana Indosat 

(paket internet) ? 

7) Apakah terdapat pengaruh brand personality, sales promotion dan 

brand equity secara parsial terhadap keputusan pembelian kartu 

perdana Indosat (paket internet) ? 
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C. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh brand personality secara parsial 

terhadap brand equity  kartu perdana Indosat (paket internet). 

2. Untuk menganalisis pengaruh sales promotion secara parsial terhadap 

brand equity  kartu perdana Indosat (paket internet). 

3. Untuk menganalisis pengaruh brand personality secara parsial 

terhadap keputusan pembelian kartu perdana Indosat (paket internet). 

4. Untuk menganalisis pengaruh sales promotion secara parsial terhadap 

keputusan pembelian kartu perdana Indosat (paket internet). 

5. Untuk menganalisis pengaruh brand equity secara parsial terhadap 

keputusan pembelian kartu perdana Indosat (paket internet).  

6. Untuk menganalisis pengaruh brand personality dan sales promotion  

secara parsial terhadap keputusan pembelian kartu perdana Indosat 

(paket internet). 

7. Untuk menganalisis pengaruh brand personality, sales promotion dan 

brand equity secara parsial terhadap keputusan pembelian kartu 

perdana Indosat (paket internet). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mampu menerapkan ilmu 

yang selama ini peneliti dapatkan dibangku perkuliahan. 

Dapat dijadikan sebagai media untuk menambah pengetahuan serta 

wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen 

pemasaran. 

2. Bagi Ilmu Pemasaran 

Untuk mengetahui bagaimana cara pemasaran yang dapat diterapkan 

secara langsung kepada konsumen yang berkaitan dengan perilaku 

konsumen terhadap keputusan pembelian. 

3. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan atau saran 

bagi perusahaan terkait dengan perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Bagi Konsumen 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian kartu perdana 

Indosat (paket internet). 
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