
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat Indonesia khususnya yang hidup di

wilayah perkotaan mulai mengalami perubahan gaya hidup. Bagi mereka, HandPhone (HP) atau

ponsel tidak hanya digunakan sebagai alat telepon atau sms saja, tetapi mereka juga sudah

memperhatikan fitur-fitur lainnya yang mulai terdapat pada semua jenis dan tipe handphone

yang beredar di pasaran. Selain itu, merek handphone pun sudah menjadi pilihan gaya hidup

mereka, merek yang lebih terkenal di kalangan masyarakat Indonesia maka akan lebih diminati

daripada merek lainnya yang belum terkenal atau bahkan tidak terkenal sama sekali. Salah

satunya adalah Handphone Android Merek Samsung yang sudah dikenal di pasaran oleh

masyarakat Indonesia pada umumnya. Samsung adalah Brand ternama untuk gadget handphone

di Indonesia. Samsung dikembangkan oleh perusahaan Korea. Di Indonesia, Samsung masuk

melalui operator Indosat pada tanggal 15 Desember 2004. Handset Andorid pertama itu adalah

Samsung seri Galaxy.

Iklim usaha yang semakin menantang, seperti dalam dunia industri telepon selular sekarang

membuat manajemen perusahaan, baik yang baru maupun yang lama dapat menjawab tantangan

pasar dan memanfaatkan peluang pasar dalam struktur persaingan dimasa kini maupun dimasa

mendatang. Kemampuan perusahaan dalam menangani masalah pemasaran, mencari dan

menemukan peluang-peluang pasar akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam

persaingan. Dalam keadaan ini pihak perusahaan ditantang untuk lebih berperan aktif dalam



mendistribusikan dan memperkenalkan produknya agar laku terjual atau setidaknya

mempertahankan pangsa pasarnya.

Hal ini berlaku pula di dalam persaingan industri Telepon Selular atau biasa akrab disapa

dengan sebutan ponsel. Inovasi, kualitas, atribut, citra merek, dan tingkat harga produk, menjadi

hal-hal yang harus diperhatikan oleh produsen ponsel, agar tidak dikalahkan oleh pesaingnya.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor utama semakin

maraknya pengguna telepon selular.

Kemajuan teknologi dalam hal efisiensi biaya dan inovasi sangat mendukung pertumbuhan

bisnis seluler. Selain itu, adanya perubahan seperti kemajuan di bidang pendidikan, peningkatan

pendapatan masyarakat dan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi turut

mendorong peningkatan penggunaan telepon selular. Hermawan (2004), mengatakan ketika

pasar keluar dari monopoli karena adanya pesaing yang masuk, maka pelanggan tidak hanya

mempunyai kebutuhan (wants) dan keinginan (needs) tetapi mereka sudah mulai membangun

harapan (expectation) dalam benak mereka. Menurut Hermawan (2003) teknologi yang menjadi

pemenang dan berkembang pesat adalah teknologi yang melayani dan mengakomodasi manusia

secara keseluruhan. Bukan sekedar teknologi canggih yang diciptakan untuk “Kecanggihan itu

sendiri”.

Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik,

menawarkannya dengan harga yang menarik, dan membuatnya mudah didapat oleh pelanggan

sasaran. Perusahaan harus juga mengembangkan suatu program komunikasi yang efektif dengan

para pelanggan yang ada dan pelanggan potensial, pengecer, pemasok, pihak-pihak yang

memiliki kepentingan pada produk tersebut, dan masyarakat umum.



Salah satu program komunikasi adalah dengan cara promosi. Promosi merupakan salah satu

elemen dari marketing mix yang dipakai perusahaan untuk memasarkan produknya. Periklanan

merupakan salah satu dari alat promosi yang paling umum digunakan perusahaan untuk

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pembeli sasaran atau masyarakat. Inti dari

periklanan adalah untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah persepsi

konsumen, dan mendorong konsumen untuk bertindak (Kotler,2003). Salah satu media promosi

dalam bentuk periklanan adalah media cetak. Media cetak memungkinkan pemasang iklan untuk

menyajikan informasi secara lebih detail atau perinci yang dapat diolah  menurut tingkat

kecepatan pemahaman pembacanya. Media cetak tidak memiliki sifat yang terlalu masuk dalam

kehidupan audiensinya, sebagaimana televisi. Media cetak membutuhkan upaya dari pihak

pembaca iklan yang disajikan mampu memberikan efek. Untuk alasan inilah, media cetak

disebut juga dengan “media dengan keterlibatan tinggi” (high-involvement media). Dengan

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa periklanan dapat membantu meningkatkan

penjualan (Swastha, 1994).

Brand Awareness dibentuk oleh beberapa faktor, misalnya dengan adanya iklan dan word of

mouth (Hoyer & Brown, 1990). Brand Awareness mempunyai pengaruh terhadap pilihan

konsumen. Hal itu berpengaruh dalam keputusan konsumen untuk membeli suatu produk

(Keller, 1993, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Hoyer & Brown (1990) menyebutkan

bahwa Brand Awareness adalah taktik pilihan yang paling umum diantara konsumen yang belum

berpengalaman dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi suatu produk. Konsumen yang

sadar akan keberadaan suatu produk tertentu sebagai pilihannya mencoba untuk memilih merek

yang terkenal meskipun pilihannya itu memiliki kualitas yang lebih rendah dari pada merek lain

yang juga belum diketahuinya.



Sebagai gambaran mengenai jumlah mahasiswa FEKONSOS UIN SUSKA Riau lihat tabel

1.1.

Tabel 1.1: Jumlah Mahasiswa Fekonsos UIN Suska Riau Yang Terdaftar Menurut Keadaan
Pada Tahun 2009-2013

No Tahun Jumlah Mahasiswa

1 2009 2109

2 2010 2520

3 2011 2989

4 2012 3015

5 2013 3512

Sumber: Akademik Fekonsos UIN SUSKA Riau

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah mahasiswa/mahasiswi di

Fakultas Ekonomi semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk melihat jumlah mahasiswa

Fekonsos Uin Suska yang memakai hp Android Merk Samsung dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 1.2: Jumlah Mahasiswa Fekonsos UIN Suska Riau Yang Terdaftar     Menurut Keadaan
Pada Tahun 2009-2013

No Tahun Jumlah Mahasiswa Jumlah Pemakai Samsung

1 2009 2109 277

2 2010 2520 390

3 2011 2989 590

4 2012 3015 633

5 2013 3512 795

Sumber: Data akademik fakultas ekonomi tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemakai Samsung sebanyak 795 orang pada tahun 2013



didapatkan berdasarkan hasil survey penulis ke kosma – kosma setiap lokal pada tahun angkatan

2009-2013 pada Mahasiswa Fekonsos UIN Suska Riau.

Berdasarkan ulasan di atas, maka penelitian ini akan membahas “Analisis Pengaruh Daya

Tarik Iklan Di Media Massa Terhadap Brand Awareness Handphone Android Merek

Samsung (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim

Riau)”

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah  di atas, dapat ditarik satu perumusan masalah yaitu:

1. Apa pengaruh daya tarik iklan di media massa terhadap Brand Awareness Handphone

Android Merek Samsung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh daya tarik iklan di media massa

terhadap Brand Awareness Handphone Android Merek Samsung

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hasil penelitian

ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak mahaisiswa

untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi pertimbangan untuk mengkonsumsi

produk yang ditawarkan oleh perusahaan handphone Samsung.



b. Bagi penulis, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah

khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu manajemen pemasaran, dan melatih penulis

untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.

c. Bagi perguran tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusun penelitian ini, penulis membagi di dalam enam bab  dan

dimana beberapa bab terdiri dari  beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini memuat serangkaian teori-teori yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dianalisa dan yang dibahas, penjelasan dari

variabel-variabel yang sangat berhubungan dengan permasalahan,

kerangka penelitian serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari lokasi

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan

sampel, variabel pengukuran, analisis data yang digunakan, serta

pengujian hipotesis.



BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang sejarah singkat Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan analisa masalah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dimana penulis akan mengambil beberapa

kesimpulan serta memberikan beberapa saran.




