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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa tahun terakhir dunia telah menerima teknologi baru dan 

konsumen telah beralih ke metode modern untuk membantu kehidupan menjadi 

semakin mudah. Teknologi yang banyak digunakan untuk membantu konsumen 

dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu laptop. Laptop digunakan oleh 

konsumen tidak hanya untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas kantor atau 

sekolah tetapi juga sebagai sarana hiburan bagi para pecinta game online. Hal 

tersebut membuat perusahaan laptop berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan 

para konsumen, salah satunya yaitu perusahanan Acer.  

Acer merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan 

informasi  ini terus berinovasi menciptakan produk-produk yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan para konsumen di era moderen. Perangkat Acer membantu 

orang menemukan dunia mereka lebih cepat, lebih baik dan lebih aman. Sejak 

tahun 1998 hingga saat ini, Acer mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di 

pasar Indonesia. Hal ini terbukti dari hasil riset IDC PC Tracker & Gartner Inc 

yang menobatkan Acer sebagai brand peringkat pertama di pasar Indonesia untuk 

kategori Notebook selama 8 tahun berturut-turut dan peringkat pertama untuk 

kategori PC selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan Acer menciptakan 8 

produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yaitu Notebook, Notebook hybrid, 

Smartphone, Tablet, Dekstop, Peripheral, Gaming dan Byoc. 

(Sumber: https://www.acerid.com/ diakses pada 19 oktober 2017) 

https://www.acerid.com/
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Pada survei yang dilakukan oleh Top Brand, selama 5 tahun berturut-turut 

Perusahaan Acer selalu mendapatkan peringkat pertama dibandingkan dengan 

Perusahaan-perusahaan lain hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian pada produk Laptop Acer sangatlah tinggi dibandingkan dengan 

produk dari perusahaan lain seperti produk Asus, Toshiba, Lenovo, HP, Samsung 

dan Apple. Berikut data yang dipublikasikan oleh Top Brand selama 5 tahun: 

TABEL 1.1 

 

PERUSAHAAN PERAIH TOP BRAND  

PENJUALAN PRODUK NOTEBOOK/LAPTOP  

DI INDONESIA TAHUN 2013-2017 

 

MEREK 2013 MEREK 2014 MEREK 2015 MEREK 2016 MEREK 2017 

Acer 41,6% Acer 39,3% Acer 40,2% Acer 34,7% Acer 33,7% 

Toshiba 14,2% Toshiba 13,6% Toshiba 12,1% Asus 16,5% Asus 18,1% 

HP 9,9% Asus 9,4% Asus 11,0% Lenovo 11,1% Toshiba 10,9% 

Asus 6,9% Apple 7,4% HP 7,6% Toshiba 10,8% Lenovo 10,5% 

Apple 6,2% HP 6,4% Lenovo 7,0% HP 8,5% HP 8,9% 

Dell 3,5% Lenovo 3,7% Aplle 5,2% Samsung 4,6% Samsung 4,8% 

Lenovo 3,4% Dell 3,5% Dell 3,6% Apple 3,3% Apple 3,1% 

  Axioo 3,3% Samsung 2,6%     

    Axioo 2,4%     

    Sony Vaio 2,3%     

(Sumber: http://www.topbrand-award.com ) 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa intensitas 

pembelian pada produk laptop Acer begitu baik hingga menjadikan perusahaan 

Acer sebagai Market Leader. Fenomena tersebut pastinya disebabkan oleh 

beberapa faktor hingga membuat keputusan pembelian pada produk Laptop Acer 

begitu besar. 

http://www.topbrand-award.com/
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Niat Beli juga dapat didefinisikan sebagai keputusan untuk bertindak atau 

tindakan psikologis yang menunjukkan perilaku individu untuk membeli produk 

(Samin et al, 2012) dalam (Shahrinaz et al, 2016:118). Dalam sebuah studi 

kerangka konseptual sebelum membuat keputusan pembelian konsumen selalu 

mencari informasi mengenai perusahaan atau layanan apapun. Lebih banyak 

konsumen saat ini lebih terdidik dalam hal pencarian informasi, banyak yang 

merujuk pada pencarian online dan sumber yang dipublikasikan sebagai media 

untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan, produk dan layanan apapun 

(Kusuma, 2012) dalam (Shahrinaz et al, 2016:118). 

Elektronik Word of Mouth dianggap berbeda dengan WOM tradisional 

karena ada inovasi dan adaptasi yang lebih banyak yang terlibat dalam E-WOM 

dan masyarakat sekarang lebih banyak terpengaruh dengan informasi berbasis 

internet (Andreassen & Streukens, 2009) dalam (Tariq et al, 2017:86). Internet 

memungkinkan pelanggan untuk berbagi pendapat dan pengalaman mengenai 

barang dan layanan dengan banyak konsumen lainnya, artinya konsumen terlibat 

dalam Electronic Word of Mouth (Hennign-Thurau et al., 2004) dalam (Tariq et 

al, 2017:86). 

Citra merek didefinisikan sebagai informasi apapun yang terkait dengan 

suatu merek dalam memori konsumen (Keller, 1993) dalam (Shahrinaz et al, 

2016:119). Pernyataan ini juga didukung oleh Petrauskaite (2014) dalam 

(Shahrinaz et al, 2016:119) menjelaskan bahwa niat pembelian dapat dirangsang 

oleh pengetahuan dari sebuah merek dan kebanyakan konsumen lebih cenderung 

mengandalkan pada citra merek yang familiar bagi mereka. 
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Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah di uraikan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengaruh E-WOM dan Citra Merek terhadap Niat Beli pada produk 

Laptop Acer di Surabaya”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Beli pada 

produk Laptop Acer di Surabaya? 

b. Apakah E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Citra Merek pada 

produk Laptop Acer di Surabaya? 

c. Apakah Citra Merek berpengaruh signifikan terhadap Niat Beli pada 

produk Laptop Acer di Surabaya? 

d. Apakah E-WOM berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Beli melalui 

Citra Merek pada produk Laptop Acer di Surabaya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis signifikansi pengaruhi E-WOM terhadap Niat Beli 

pada produk Laptop Acer di Surabaya. 

b. Untuk menganalisis signifikansi pengaruhi E-WOM terhadap Citra Merek 

pada produk Laptop Acer di Surabaya. 
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c. Untuk menganalisis signifikansi pengaruhi Citra Merek terhadap Niat Beli 

pada produk Laptop Acer di Surabaya. 

d. Untuk menganalisis signifikansi pengaruhi E-WOM terhadap Niat Beli 

melalui Citra Merek pada produk Laptop Acer di Surabaya. 

 

 1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi STIE Perbanas dan dapat memperkaya 

konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

manajemen pemasaran, khususnya yang terkait dengan pengaruh E-WOM 

dan Citra Merek  Terhadap Niat Beli Pada Produk Laptop Acer di Surabaya. 

b. Bagi Perusahaan  Acer di Surabaya 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dapat digunakan sebagai 

dasar penyusunan strategi pemasaran pada produk Laptop Acer agar dapat 

memperoleh kepercayaan yang lebih banyak dari konsumen. 

c. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian yang dilakukan ini peneliti dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dan dipelajari dari sudut pandang ilmu 

pemasaran dari berbagai segi dan aspek serta peneliti memperoleh gambaran 

atau rancangan baru tentang ilmu pengetahuan pemasaran yang telah 

dilakukan peneliti. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, peneliti membagi bab–bab 

secara teratur dan sistematis agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. 

Dengan demikian, pembahasan dilakukan secara sistematis, bertahap dan 

terperinci pada tiap bab dan sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini akan dibahas secara umum mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan dibahas penelitian selanjutnya yaitu kerangka teori yang 

berhubungan dengan tujuan penulisan ini, serta teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti serta kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel,  populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik 

analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

         Pada gambaran subyek penelitian dan analisis data diuraikan tentang subyek 

penelitian, analisis data dan pembahasan. 
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BAB V : KESIMPULAN 

          Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 
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