
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan pesat dalam dunia ilmu teknologi, bidang 

fotografi juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Fotografi merupakan 

suatu hal yang penting bagi seseorang yang suka mengabadikan momen-

momen peristiwa yang dianggap penting. Saat ini kebutuhan akan penggunaan 

kamera tidak cukup hanya untuk fasilitas pelengkap dalam liburan saja. 

Dengan kamera maka semua momen yang ada dalam kehidupan dapat 

terekam dan terus terkenang. Di era kemajuan teknologi dan juga dengan 

perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, perkembangan kamera 

digital sendiri pun mengalami peningkatan. Sehingga perusahaan penyedia 

jasa layanan fotografi seperti kamera Canon dapat mengambil peluang baru 

dari permintaan dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi.  

Canon merupakan produk kamera unggulan yang menggunakan sensor 

digital berkualitas dengan ketajaman gambar yang tinggi. Kamera ini bisa 

berganti lensa sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan oleh wartawan 

foto dan fotografer komersial. Tetapi dengan perkembangannya saat ini 

penggunaan kamera tidak hanya digunakan wartawan foto atau fotografer 

komersial saja, banyak yang mulai menggunakan kamera ini seperti misalnya 

penghobi fotografi, pelajar, mahasiswa, pegawai, ataupun orang umum. 

Kegunaan kamera Canon lebih baik dari pada merek kamera  lainnya yang 

beredar di pasaran karena memiliki koleksi lensa yang lengkap dari yang 
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berkualitas rendah sampai tinggi, kamera-kamerannya juga lengkap dari untuk 

pemula sampai yang sangat canggih untuk profesional kelas atas maka kamera 

Canon baik digunakan bagi yang hanya sekedar hobi, menambah ilmu, iseng-

iseng untuk sambilan ataupun dokumentasi seperti saat liburan dan bagi orang 

yang suka mengabadikan momen jalan-jalan atau kejadian yang ingin di 

kenang kebanyakan menggunakan kamera Canon semua tipe.  

Salah satu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh perusahaan 

adalah mempertahankan pelanggan yang ada pada umumnya akan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan karena biaya 

untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya mempertahankan 

seorang pelanggan yang sudah ada (Kotler, 2007). 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam memahami 

bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian. Perusahaan 

yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian secara 

penuh dalam pembelajaran, memilih, dan menggunakan produk. (Kotler 2009) 

Keputusan pembelian merupakan suatu keputusan final yang dimiliki 

seorang konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dengan berbagai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keputusan pembelian yang dilakukan 

oleh konsumen menggambarkan seberapa jauh pemasar dalam usaha 

memasarkan suatu produk ke konsumen. (Pradipta,2016). Terdapat empat 

indikator yang mempengaruhi perilaku keputusan pembelian konsumen yaitu 

tujuan dari membeli sebuah produk, kemantapan pada sebuah produk, 

memberikan rekomendasi kepada orang lain. (Kotler,2009). 
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Menurut Kotler dan Keller (2007) brand equity adalah nilai tambah 

yang diberikan pada produk atau jasa, nilai ini bisa dicerminkan dalam cara 

berpikir, merasa dan tindakan terhadap merek, harga, pangsa pasar dan 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Nilai sebuah merek yang ditambahkan 

pada suatu produk merupakan gambaran dari brand equity. Berdasarkan 

penelitian Oktaviani (2017) brand equity merupakan nilai tambah bagi 

perusahaan dan konsumen. Dengan merek yang kuat perusahaan akan bisa 

membebaskan diri dari kurva permintaan-persediaan. Hubungan antara 

kekuatan merek dengan keputusan pembelian konsumen didorong lebih secara 

individual dan sulit dipengaruhi konsumen lain. Rochana (2015) 

mendefinisikan bahwa brand equity adalah efek diferensial positif untuk 

mengetahui nama merek pada respon pelanggan terhadap produk atau layanan, 

brand equity penting pada waktu pembelian karena mempengaruhi pelanggan 

dan lengkap dengan daya tarik pesaing. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Arianis Chan dalam Irwanti (2010) menyatakan bahwa 

pengaruh positif dari brand equity merupakan faktor yang selama ini menjadi 

perhatian konsumen ketika akan membeli suatu produk. Mengenai pegaruh 

positif dari brand equity terhadap keputusan pembelian berarti semakin baik 

kondisi brand equity maka akan semakin tinggi proses keputusan pembelian 

konsumen.  

Brand Trust secara umumnya dugaan atau harapan bahwa merek 

tersebut dapat diandalkan untuk berperilaku murah hati dan responsif terhadap 

kebutuhan seseorang. Kepercayaan pada mereka akan memungkinkan 

konsumen untuk menyederhanakan proses pemilihan merek dan mengurangi 
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waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan pembelian. Kepercayaan 

terhadap merek dapat pula mengurangi pembelian yang tidak pasti. Ini adalah 

keuntungan yang dapat diperoleh dari kepercayaan merek. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mamahit (2015) brand trust berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian, konsumen pada zaman sekarang ini 

kebutuhannya sudah mengarah pada brand trust, yang selanjutnya akan 

menentukan pilihan-pilihan terhadap suatu barang dan jasa yang kemudian 

akan menjadikan seseorang berubah konsumtif. Wibowo (2012) 

menyimpulkan bahwa brand trust berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian perlu memperhatikan Brand Trust yang 

ditanamkan dalam benak mereka. Perusahaan sebagai produsen harus 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen dengan cara mempertahankan kualitas produk dan 

mengembangkan untuk mendapat laba yang optimal. Keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menawarkan produknya ditentukan oleh strategi yang 

dipakai, disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar. Dengan mengetahui apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen atas suatu produk, maka dapat 

deketahui strategi yang tepat untuk digunakan pihak perusahaan. 

Kotler (2009), menyatakan bahwa kualitas produk merupakan 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoprasian dan 

reparasi produk juga atribut produk lainnya. Dalam penelitian Kotler dan 

Armstrong (2008), kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan 

yang dinyatakan atau diimplikasikan.  

Pengaruh Brand Equity…, Andy Prasetio, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2018



 5 

Kualitas produk merupakan hal penting yang harus diusahakan oleh 

setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen ingin selalu 

mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar, 

meskipun ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa, produk yang mahal 

adalah produk yang berkualitas. Fitur produk adalah sebagai alat bersaing, 

dimana alat bersaing ini adalah untuk membedakan produk perusahaan dengan 

produk pesaing. Setelah mempertimbangkan harga, konsumen juga 

mempertimbangkan kualitas produk yang akan mereka beli. Konsumen 

mengharapkan adanya kesesuaian antara harga dengan kualitas produk yang 

mereka terima.   

Penelitian yang dilakukan oleh Tjiptono (2008) kualitas produk 

mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat 

bagi pelanggan. Hal ini menjelaskan bahwa hasil pengalaman konsumen 

dalam memakai produk akan menghasilkan penilaian konsumen terhadap 

produk tersebut. Apabila produk tersebut dapat memuaskan konsumen maka 

konsumen akan memberikan penilaian yang positif terhadap produk tersebut. 

Dengan penilaian tersebut maka konsumen akan tetap berkeinginan untuk 

membeli produk tersebut. Berdasarkan penelitian Lokas (2016) kualitas 

produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk 

cukup memegang peranan penting dalam kegiatan pengambilan keputusan 

pembelian.   
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Hasil ini ini menunjukan bahwa konsumen dalam membelanjakan 

uangnya akan mempertimbangkan kualitas yang dapat diperoleh dari uang 

yang akan dikeluarkannya. Dengan demikian maka konsumen akan 

mempertimbangkan kualitas produk sebagai pertukaran pengorbanan uang 

yang digunakan konsumen untuk membeli sebuah produk. Selanjutnya sejalan 

dengan penelitian Shaadiqawati (2014) menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, jika kualitas 

produk semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya keputusan pembelian. 

Mamahit (2015) konsumen pada zaman sekarang ini kebutuhannya sudah 

mengarah pada kualitas produk yang selanjutnya akan menentukan pilihan-

pilihan terhadap suatu barang dan jasa yang kemudian akan mengubah 

seseorang menjadi konsumtif.  

Hasil ini menjelaskan bahwa pengalaman konsumen dalam memakai 

produk akan menghasilkan penilaian konsumen terhadap produk tersebut. 

Apabila produk tersebut dapat memuaskan keinginan konsumen maka 

konsumen akan memberikan penilaian positif terhadap produk tersebut. 

Dengan penilaian tersebut maka konsumen akan tetap berkeinginan untuk 

membeli produk tersebut. Hasil ini menjelaskan bahwa pada umumnya 

konsumen dalam membelanjakan uangnya akan memperhitungkan kualitas 

yang dapat diperoleh dari uang yang akan dikeluarkannya. Dengan demikian 

maka konsumen akan mempertimbangkan kualitas produk sebagai pertukaran 

pengorbanan uang yang digunakan konsumen untuk membeli sebuah produk 
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Penelitian yang saya lakukan merupakan penggabungan dari jurnal 

penelitian terdahulu yaitu jurnal dari mamahit (2015) dan pradipta (2016). 

Saya menambahkan variabel brand trust dan kualitas produk didalam judul 

penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

dengan mengambil judul tentang ”Pengaruh Brand Equity, Brand Trust, 

dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian kamera Canon di 

wilayah Kabupaten Banyumas” (study pada pembeli produk all new 

kamera canon di wilayah Kabupaten Banyumas) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah Brand Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

2. Apakah Brand Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

3. Apakah Kualitas Produk berpengaruh postif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

4. Apakah Brand Equity, Brand Trust, dan Kualitas Produk berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh secara parsial dari brand equity terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Untuk menganalisa pengaruh secara parsial dari brand trust terhadap 

keputusan pembelian. 

3. Untuk menganalisa pengaruh secara parsial dari kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

4. Untuk menganalisa pengaruh secara simultan dari Brand Equity, Brand 

Trust, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasrkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1.  Bagi ilmu manajemen pemasaran  

Peneliti ini memberi bukti empiris mengenai pengaruh brand trust 

terhadap keputusan pembelian produk.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan acuan 

bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pemasaran sehingga produk 

yang dikeluarkan oleh perusahaan membuat konsumen merasa puas dan 

konsumenpun akan loyal terhadap produk yang ditawarkan. 
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3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi perpustakaan bagi 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto serta memberikan refrensi bagi 

seluruh mahasiswa dan kalangan akademisi. 

4. Bagi Konsumen 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

membeli produk kamera, agar konsumen lebih mantap dalam melakukan 

keputusan pembelian.  

5. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai pengaruh positif dan signifikan brand equity, 

brand trust, kualitas produk terhadap keputusan pembelian dan sebagai 

syarat menyelesaikan pendidikan sarjana S1.  
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