
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, di mana kompetisi di dalam pasar begitu ketat, brand 

memiliki peran yang penting bagi perusahaan untuk bertahan dan bersaing dengan 

kompetitor lainnya. Pemasaran sekarang lebih mengarah pada persaingan antar brand, 

yaitu persaingan untuk menarik konsumen melalui sebuah brand. Brand tidak hanya 

disebut sebagai nama, logo atau simbol namun juga dianggap sebagai produk 

konsumen. Brand berperan penting dalam menangkap konsumen potensial di pasar 

yang kompetitif (Ambolau, 2015). 

Tabel 1.1 Most Valuable Brand 
Brand  Brand Value Brand Revenue Company 

Advertising 

Industry  

Nike  $ 29.6 B $ 31.7 B $ 3.3 B Apparel 

Louis Vuitton $ 28.8 B $ 9.9 B $ 4.7 B Luxury 

H&M $ 14.2 B $ 21.6 B - Retail 

Hermes  $ 13 B $ 5.5 B $ 258 M Luxury 

Gucci  $ 12.7 B $ 4.7 B - Luxury 

Zara $ 11.3 B $ 17.2 B - Retail 

Cartier   $ 9.3 B $ 5.7 B - Luxury 

Rolex  $ 8.7 B $ 4.5 B - Luxury  

Adidas  $ 7.9 B $ 17.4 B $ 2.1 B Apparel  

Coach  $ 6.8 B $ 4.5 B $ 202 M Luxury 

Sumber: Forbes.com (2017) 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa brand H&M yang bergerak dalam industri 

retail memiliki brand value yang sudah sangat tinggi, oleh karena itu H&M tidak perlu 

mengeluarkan begitu banyak biaya bahkan tidak mengeluarkan biaya apapun untuk 

melakukan pemasaran, namun brand revenue yang didapatkan H&M tetap maksimal 



karena Brand yang sudah sangat dikenal dan diingat oleh masyarakat. Hal ini bisa 

terjadi karena masyarakat sudah mengenal dan aware dengan brand H&M. 

Perusahaan Panca Adi Perkasa bergerak di bidang industri fashion dan berdiri 

di tahun 2015. Perusahaan Panca Adi Perkasa meluncurkan brand yang bernama Forte. 

Produk utama yang Forte jual adalah leather goods yang berbahan dasar kulit ular asli, 

dengan varian produk berupa key chain, phone case, clutch, bag strap, dompet pria 

maupun wanita. Untuk memperkuat brand, Forte telah melakukan berbagai macam 

upaya pemasaran. Upaya pemasaran ini diharapkan dapat memperkenalkan brand 

Forte kepada masyarakat yang lebih luas, dengan begitu penjualan akan mencapai 

target. Target yang telah ditetapkan Forte adalah meningkatkan follower Instagram 

menjadi 1000 follower pada tahun 2017 dan mendapatkan pendapatan perbulan 

sebanyak Rp 10.000.000.  

Tabel 1.2 Upaya pemasaran Forte 
Tanggal Upaya Marketing Tempat 

8 Maret 2015 Carsnival by Universitas Ciputra  Surabaya 

1 Juli 2015 Sepatu Kulit Fashion (SKF) JCC, Jakarta 

September 2015 Giveaway  

20 September 2015 Pixel Market Spazio, Surabaya 

1 November 2015 WTF Market Tunjungan Plaza, Surabaya 

11 Maret 2016 WTF Market Tunjungan Plaza, Surabaya 

18 Oktober 2016 Bangkok International Gift & 

Housewear Fair 

Thailand 

28 April 2017 INACRAFT JCC, Jakarta 

Oktober 2017 Paidpromote  

17 November 2017 Forte Booth PTC, Surabaya 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Berdasarkan upaya pemasaran yang telah dilakukan Forte, peneliti ingin mengetahui 

pemahaman konsumen terhadap brand Forte. Peneliti melakukan prasurvei dengan 

cara, membagikan survei online kepada 35 orang konsumen Forte. 



 

Gambar 1. 1Hasil Prasurvei 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

Hasil prasurvei pertama menunjukkan bahwa 62,9% atau setara dengan 22 

responden, tidak mengenal logo dari brand Forte, sedangkan sisanya sebanyak 13 

responden mengetahui logo brand Forte. Hasil dari prasurvei kedua menunjukkan 

bahwa 85,7% atau sebanyak 30 orang tidak mengetahui produk apa yang dijual oleh 

brand Forte, sedangkan sisanya sebanyak lima orang mengetahui produk yang dijual 

oleh brand Forte. Berdasarkan hasil prasurvei tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

masalah yang dihadapi ada pada brand awareness dan brand association Forte yang 

masih kurang karena mayoritas responden tidak mengetahui atau mengenali logo dan 

produk Forte. Menurut Keller dalam Amboalu (2015), brand awareness berkaitan 

dengan kekuatan sebuah brand dalam benak konsumen yang dapat dilihat dari 

kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi macam-macam elemen merek seperti 

nama, logo, simbol atau slogan. Brand Awareness didukung oleh brand association. 

Menurut Aaker dalam Ardian (2016), brand association adalah segala sesuatu yang 

diingat oleh konsumen mengenai sebuah merek baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dalam prasurvei diatas logo mewakili brand awareness dan produk 

mewakili brand association. 



Hasil lain yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan perusahaan ada 

pada penjualan. Walaupun follower instagram Forte telah mencapai angka 1000, 

namun penjualan Forte masih belum mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. 

 

Gambar 1.2 Penjualan Forte 2015-2017 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

Hasil penjualan Forte yang tidak kunjung mencapai target dari gambar 1.2 mendukung 

adanya indikasi permasalahan dalam brand Forte yang berkaitan dengan brand 

awareness dan brand association. 

Latar belakang ini juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2016) menunjukkan bahwa variabel 

independen brand awareness dan brand association berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Fitriani (2015) yang menunjukkan bahwa brand awareness dan brand association 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan latar 

belakang, peneliti akan melakukan penelitian menggunakan judul,”Pengaruh Brand 

Awareness dan Brand Association terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Forte”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Forte? 

2. Apakah brand association berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen Forte? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah 1.2, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap keputusan pembelian 

konsumen Forte. 

2. Untuk mengetahui pengaruh brand association terhadap keputusan pembelian 

konsumen Forte. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan 

pembaca mengenai brand awareness dan brand association. Penelitian ini juga 

bisa menjadi sumber, acuan atau referensi yang berguna bagi penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini menjadi acuan bagi Forte agar dapat memahami pengaruh 

brand awareness dan brand association terhadap keputusan pembelian 

konsumen sehingga mampu meningkatkan penjualan Forte. 


