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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat saat ini perusahaan 

perlu memanfaatkan sumber dayanya dengan optimal, termasuk berusaha 

menciptakan atau melakukan rekayasa yang dapat mempengaruhi persepsi 

konsumen, misalnya melalui kualitas produk, setiap perusahaan yang menciptakan 

produk harus memiliki kualitas. Kualitas adalah nilai yang diberikan 

pelanggan.Dimana kualitas produk adalah sejauh mana produk memenuhi 

spesifikasi-spesifikasinya.Kualitas produk menjadi faktor yang sangat penting 

pula dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pada umumnya 

konsumen bersedia untuk membeli apabila produk sesuai dengan harapan mereka 

ketika akan mengkonsumsinya. Dalam persaingan seperti sekarang ini perusahaan 

dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih 

sehingga perusahaan dituntut untuk menawarkan produk agar tampak berbeda dari 

produk pesaing. Produk adalah keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Dalam menciptakan suatu produk 

yang berkualitas, yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah konsumen tidak 

hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai dari 

produk tersebut yang disebut “the offer”. Perusahaan yang mampu memproduksi 

produk yang berkualitas akan mampu bersaing dipasar. Kualitas produk menurut 

Kotler dan Armstrong (2009: 47) adalah kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan tersebut meliputi, daya tahan, 
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kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan di operasikan dan diperbaiki, 

dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. 

Setiap produk yang diciptakan oleh perusahaan pasti memiliki merek yang 

diciptakan juga oleh perusahaannya. Kualitas produk yang baik harus memiliki 

merek atau citra merek yang baik juga. Kecendrungan konsumen untuk melihat 

merek terkenal dibanding fungsi utama dari produk tersebut memang tidak 

dipungkiri bahwa merek yang terkenal pasti mutunya terjamin. Melihat situasi 

seperti ini maka pemasar harus mempopulerkan merek mereka supaya dapat 

bersaing dipasar. 

Saat memasuki pasar maka produk muncul dengan merek yang berbeda 

sehingga membuat spesial. Hal tersebut berarti  diferensiasi tinggi dengan harga 

tinggi tetapi tingkat persaingan rendah sebab persaingan dapat dikuasai, pada saat 

itu konsumen cenderung memilih produk baru. Seiring dengan siklus hidup 

produk (product life cycle), maka merek akan mengalami penurunan menjadi 

pasar komoditas yang harus mampu bertahan dengan begitu banyak pesaing.  

 Untuk kategori produk kaya informasi seperti laptop, ternyata banyak  

yang dipertimbangkan konsumen sebelum membelinya. Demikian juga dengan 

laptop Asus, dalam memenuhi kebutuhannya konsumen perusahaan akan 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat meningkatkan 

volume penjualannya. Kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian besar dari 

perusahaan. Karena kualitas pelayanan mempunyai hubungan langsung dengan 

keuntungan perusahaan. Untuk itu kualitas pelayanan memegang peranan  penting 

dalam perusahaan dalam merangkul konsumen untuk melakukan pembelian.  
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Kualitas pelayanan adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu 

yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan konsumen. Menurut 

Tjiptono (2012:152) kualitas merupakan suatu kondisidinamis yang berhubungan 

dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Atribut produk yang ditawarkan suatu perusahaan dapat 

menjadi faktor terhadap keputusan pembelian pada Laptop, salah satunya pada 

merek Asus. Hal ini dapat dilihat dari tabel. 

Tabel 1.1 Data Top Brand Index Laptop/Notebook di Indonesia 

Tahun 2015-2016 

2015 2016 

Merek Tbi Top Merek Tbi Top 

Acer 
40,2% Top 

Acer 
34,7% Top 

(Taiwan) (Taiwan) 

Toshiba 
12,1% Top 

Asus 
16,5% Top 

(Jepang) (Taiwan) 

Asus 
11,0% Top 

Lenovo 
11,1% Top 

(Taiwan) (Cina) 

Hp 
7,6% 

  

Toshiba 
10,8% 

  (Amerika Serikat) (Jepang) 

Lenovo 
7,0% 

 

HP 
8,5% 

  (Cina) (Amerika Serikat) 

Apple 
5,2% 

  

Samsung 
4,6% 

  (Amerika Serikat) (Korea Selatan) 

Dell 
3,6% 

  

Apple 
3,3% 

  (Amerika Serikat) (Amerika Serikat) 

Samsung 
2,6% 

  
Lain-Lain 10,5% 

  (Korea Selatan) 

Axioo 
2,4% 

  

Total 100% 

  

(Indonesia) 

Sony Vaio 
2,3% 

  (Jepang) 

Lain-Lain 6%   

Total  100%   

Sumber: http://www.Topbrand-aword.com 

 

 

http://www.topbrand-aword.com/
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Berdasarkan Tabel 1.1 persaingan yang ketat membuat beberapa merek 

yang dahulu populer menjadi redup dan menurun tingkat popularitasnya,  

walaupun laptop merek Asus sudah mengeluarkan produk-produk yang sudah 

canggih ternyata persepsi konsumen berbeda-beda dan Asus hanya mampu 

menduduki peringkat ke-2 dari Top Brand index pada tahun 2016. 

Keputusan pembelian menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan 

karena hal ini tentu akan menjadi suatu pertimbangan bagaimana suatu strategi 

pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan berikutnya. Keberhasilan 

perusahaan dalam mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian sangat 

didukung melalui upaya membangun komunikasi kepada konsumen. Proses 

pengambilan keputusan pembelian yang rumit seringkali melibatkan beberapa 

keputusan.Adapun yang menjadi faktor pertimbangan dalam melakukan 

Keputusan Pembelin laptop bermerek Asus yaitu Kualitas Produk, Citra Merek, 

dan Kualitas Pelayanan. 

Fenomena yang saya lihat pada mahasiswa UIN Suska Riau yaitu 

mahasiswa tersebut lebih tertarik menggunakan produk laptop bermerek Asus. 

Dikarenakan laptop bermerek Asus sudah terkenal sejak lama dalam bidang 

teknologi seperti laptop, monitor, perangkat komputer, dan sound system. Merek 

Asus mempunyai kualitas yang tinggi namun dengan harga yang murah hal ini 

membuat laptop merek Asus banyak diminati konsumen dan mampu bersaing 

dipasar. Karena itulah saya tertarik untuk meneliti mahasiswa tersebut yang 

menyebabkan mahasiswa lebih memilih produk laptop merek Asus dari pada 

produk laptop yang bermerek lain. 
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Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau (UIN Suska Riau)  pada 2017, dimana penelitian ini melibatkan 

semua mahasiswa UIN Suska Riau yang di ambil secara acak, yang di anggap  

mewakili semua populasi penelitian. Jumlah data mahasiswa yang terlibat dalam 

penelitian sebanyak 100 mahasiswa atau responden sedangkan jumlah yang tidak 

diketahui mahasiswa yang menggunakan Asus. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS PRODUK, 

CITRA MEREK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN LAPTOP MEREK ASUS (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 

1.2  Perumusan Masalah  

1. Apakah Kualitas Produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau? 

2. Apakah citra merek berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan 

Pembelian Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau? 

3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 

Keputusan Pembelian Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN Suska 

Riau? 

4. Apakah Kualitas Produk, Citra Merek dan Kualitas Pelayanan 

berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian Laptop 

Merek Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Kualitas Produk berpengaruh secara parsial 

terhadap Keputusan Pembelian Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN 

Suska Riau. 

2. Untuk mengetahui apakah Citra Merek berpengaruh secara parsial 

terhadap Keputusan Pembelian Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN 

Suska Riau. 

3. Untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial 

terhadap Keputusan Pembelian Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN 

Suska Riau. 

4. Untuk mengetahui apakah kualitas produk, citra merek dan kualitas 

pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 

Laptop Merek Asus pada mahasiswa UIN Suska Riau. 

1.4. Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan 

untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan pemikiran untuk para 

pembaca. 
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2. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan suatu pendalaman ilmu, dimana penelitian ini 

menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah dan 

menghubungkannya dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dapat 

menambah pemahaman penulis dalam bidang pemasaran khususnya 

perilaku konsumen. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusun suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi yang di bahas dalam tiap-tiap bab, yaitu : 

 

BAB 1  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari 

penelitian dan penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 
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 BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data dan jenis data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data serta analisis data. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 BAB V : HASIL PENELITIAN  

Bab ini merupakan bab yang memaparkan tentang hasil yang di 

peroleh selama penelitian.   

 BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 


