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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini, persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. 

Kondisi ini menuntut masing-masing usaha untuk lebih kreatif dan inovatif 

dengan menawarkan sesuatu yang bernilai lebih, dibandingkan yang dilakukan 

oleh pesaing. Keadaan ini juga didukung oleh meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi serta pengembangan teknologi yang semakin canggih. Menurut Badan 

Pusat Statistik, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 tumbuh 

sebesar 6,23% dibandingkan dengan tahun 2011. 

 

Tabel 1.1 Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2010-2012 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Peningkatan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi ini, berarti ada 

peningkatan dalam daya beli masyarakat. Semakin banyak usaha yang muncul 

tiap harinya, baik itu usaha yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Salah satu 

jenis usaha yang banyak didirikan sampai hari ini adalah kategori food & 

beverage. Jenis usaha ini banyak didirikan dikarenakan makanan dan minuman 

merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga kesempatan ini banyak 

digunakan untuk membuka suatu usaha yang baru. Dilihat dari tabel pertumbuhan 

ekonomi dari tahun 2010-2012, lapangan usaha perdangan, hotel dan restoran 

menduduki posisi kedua dari pertumbuhan tertinggi. Dengan demikian, hasil ini 

membuktikan bahwa, usaha restoran yang juga dikategorikan sebagai food & 

beverage memiliki peranan yang besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini juga dapat didukung dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dari tahun 

2010-2012. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,23 persen sebagian besar 

bersumber dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yakni 2,93 

persen. Berikut adalah tabel peningkatannya: 
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Tabel 1.2 Nilai PDB Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
 

DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, yang memiliki total penduduk 

9,607,787 dari total penduduk di Indonesia, 237,641,326 (BPS 2010), merupakan 

kota yang berpotensi besar untuk membangun usaha restoran dibandingkan kota-

kota lainnya di Indonesia, sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang ingin 

membuka usahanya di Jakarta. 

 
Gambar 1.1 Jumlah Usaha Restoran/Rumah Makan Menurut Provinsi 2010 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
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Namun, untuk dapat menyaingi dengan pesaing-pesaing lainnya, masing-

masing perusahaan perlu membentuk/meningkatkan nilai dan utilitas suatu produk 

melalui merek yang mereka gunakan sehingga perusahaan memiliki suatu hal 

yang dapat membedakannya dengan perusahaan lain. Efek dari perusahaan yang 

memiliki nilai merek yang kuat sangatlah besar, baik bagi masyarakat/konsumen 

maupun kepada nilai dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, bagi 

perusahaan/usaha baru untuk menawarkan produk yang mereka jual saja tidak 

cukup, butuh poin lebih untuk dapat menyaingi pasar, salah satunya adalah 

dengan membangun nilai brand yang positif di benak masyarakat. Dengan 

terciptanya nilai positif di benak masyarakat, maka hal ini juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap perusahaan/usaha itu sendiri, seperti meningkatnya 

penjualan, pengeluaran yang lebih kecil untuk mempromosikan brand dari 

perusahaan/usaha tersebut dikarenakan masyarakat juga dapat menyebarkan berita 

positif mengenai brand dari perusahaan/usaha tersebut, atau yang disebut juga 

dengan word of mouth. Hal mengenai kekuatan sebuah merek ini juga terjadi 

dengan perusahaan kecil. Semakin banyak usaha-usaha yang berdiri sehingga 

masyarakat akan semakin sulit membedakan usaha satu dengan usaha yang lain, 

sehingga terjadilah persaingan usaha yang semakin ketat.  

Menurut Shimp (2010), brand equity terdiri dari dua bentuk brand 

knowledge, yaitu brand awareness dan brand image. Brand awareness 

merupakan suatu masalah apakah sebuah merek terlintas dalam pikiran ketika 

konsumen berpikir tentang suatu kategori produk tertentu dan kemudahan untuk 

mengingat merek tersebut. Brand image merepresentasikan asosiasi yang aktif 
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dalam memori ketika manusia berpikir tentang suatu merek tertentu. Untuk 

membangun nilai positif di benak masyarakat, dapat dimulai dari menciptakan 

brand awareness dan brand image. 

Pada kesempatan ini, peneliti dalam kaitannya dengan brand equity akan 

meneliti mengenai brand Fat Bubble sebagai objek penelitiannya. Fat Bubble ini 

merupakan sebuah gerai minuman yang menawarkan produk minuman bubbletea. 

Bubbletea adalah salah satu jenis minuman ringan yang dibuat dari bahan dasar 

teh. Teh sendiri banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, dikarenakan 

banyaknya manfaat-manfaat kesehatan yang didapat dari teh. Minuman bubbletea 

yang berada di Fat Bubble dikenal dengan nama Fat Bubbletea. Peneliti memilih 

Fat Bubbletea karena saat ini perkembangan produk minuman semakin besar. 

Pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan daya beli masyarakat yang cukup 

baik membuat konsumsi makanan dan minuman di Indonesia mengalami 

peningkatan tajam. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh 

Indonesia (Gapmmi) memprediksi pertumbuhan industri makanan dan minuman 

(mamin) akan mencapai 8,2%, tetapi kenyataannya pertumbuhan industri mamin 

telah mencapai 12,75%. Menurut Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman, awalnya 

Gapmmi hanya menargetkan pertumbuhan berkisar 8,2% mengingat angka 

tersebut diperoleh pada kuartal III/2012. Akan tetapi pertumbuhan industri 

makanan justru telah mencapai 12,75%. Menurut dia, investasi di industri mamin 

juga meningkat tajam, baik investasi lokal mau asing. Hal ini juga menjadi 

peningkatan pencapaian pertumbuhan industri mamin. Data Kementerian 

Perindustrian memperlihatkan penanaman modal dalam negeri di industri 
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makanan pada tahun lalu tercatat senilai Rp11,2 triliun, naik 40% dibandingkan 

periode yang sama pada 2011 yakni senilai Rp7,9 triliun.  Adapun, total nilai 

investasi asing di industri tersebut pada tahun lalu naik 61,4% dari US$1,1 miliar 

pada 2011 menjadi US$1,7 miliar yang menjadi kontributor ketiga terbesar 

penanaman modal di bidang manufaktur. Peningkatan kebutuhan masyarakat 

seiring dengan kenaikan jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor 

pendorong meningkatnya produksi (Neraca 2013). 

Untuk industri minuman, konsumsi minuman ringan di Indonesia masih 

didominasi oleh air minuman dalam kemasan (84,1%), diikuti teh cepat saji 

(8,9%), minuman berkarbonasi (3,5%), dan minuman ringan lainnya (3,5%). 

Pasar minuman ringan di Indonesia masih memiliki prospek yang besar untuk 

tumbuh. Dalam siklus industri yang tumbuh menuju kepada level matang 

(growing to mature), pasar minuman ringan Indonesia nantinya diperkirakan akan 

berkembang kepada jenis minuman ringan lain, seperti minuman berkarbonasi, jus 

dan sari buah, hingga minuman energi. Pasar minuman ringan Indonesia tahun 

2012 diestimasikan mencapai Rp 288,8 triliun-Rp 294,3 triliun, meningkat 5%-

7% dibanding proyeksi tahun 2011 yang sebesar Rp 275 triliun (Bank Mandiri 

2012). 
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Gambar 1.2 Nilai Penjualan Makanan dan Minuman 

Sumber: Bank Mandiri 
 

 
Gambar 1.3 Pertumbuhan Industri Makanan, Minuman, & Tembakau 

Sumber: Bank Mandiri 
 
 

 Fat Bubble berdiri pada tahun 2012 di daerah Pantai Indah Kapuk. Dengan 

meningkatnya minat masyarakat terhadap bubbletea, maka saingan usaha 

bubbletea juga ketat di daerah Pantai Indah Kapuk. Di daerah Pantai Indah Kapuk 

sendiri, ada total 13 gerai bubbletea yang saling bersaing. Fat Bubble sendiri 

termasuk gerai bubbletea yang buka terlebih dahulu, sehingga kesempatan ini 

dapat digunakan oleh Fat Bubble sendiri untuk dapat menarik pasar terlebih 

dahulu. Fat Bubble termasuk pendatang baru dalam usaha bubbletea, tidak seperti 
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brand-brand yang memang di franchise dibawa ke Indonesia. Beberapa brand-

brand yang di franchise langsung dari negara penemu bubbletea sendiri, Taiwan, 

Cina, adalah Chatime, Comebuy, dan Sharetea. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti memfokuskan pada bidang pentingnya 

kekuatan ekuitas merek terhadap keputusan pembelian akan suatu produk/jasa. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Brand Equity Fat Bubbletea terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Fat Bubble.” 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Dalam persaingan di era sekarang ini, menawarkan produk ke masyarakat 

saja tidak cukup, melainkan membutuhkan nilai lebih untuk dapat menarik 

kepercayaan masyarakat. Nilai suatu merek atau brand value pada suatu produk 

akan meyakinkan, menguatkan, memberikan jaminan bahwa mereka akan 

terpuaskan setelah membeli suatu produk tertentu, oleh karena itu, merek yang 

baik dan terpercaya akan mampu memenangkan persaingan dengan produk brand 

lainnya dan merebut share of mind di dalam diri konsumen.  

 Keller (2008, 48) mendefinisikan customer-based brand equity sebagai 

berikut: 

A brand has positive customer-based brand equity when consumers react more 
favorably to a product and the way it is marketed when the brand is identified than when 
it is not. Thus, customers might be more accepting of a new brand extension for a brand 
with positive customer-based brand equity, less sensitive to price increases and 
withdrawal of advertising support, or more willing to seek the brand in a new distribution 
channel.  
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 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: brand 

minuman Fat Bubbletea sebagai pendatang baru dalam industri/usaha minuman, 

khususnya bubbletea, di tengah persaingan pasar yang begitu ketat merupakan 

suatu tantangan bagi Fat Bubbletea untuk dapat menarik perhatian konsumen dan 

menyaingi kompetitor-kompetitor bubbletea di daerah Pantai Indah Kapuk. 

Bagaimana kekuatan brand equity dapat mempengaruhi pikiran masyarakat untuk 

melakukan keputusan pembelian? Elemen-elemen apa saja yang harus dibangun 

untuk memiliki brand equity yang positif di benak masyarakat?  

Brand equity merupakan suatu nilai tambah yang ditawarkan sehingga 

dapat menciptakan positioning di benak masyarakat. Shimp (2010) 

mendefinisikan positioning sebagai berikut: 

A brand’s positioning represents the key feature, benefit, or image that it stands 

for in the target audience’s collective mind. 

Positioning ini bertujuan untuk membedakan dari kompetitor-kompetitor 

yang ada. Sesuai yang dikatakan oleh owner dari Fat Bubble sendiri, terdapat 13 

gerai bubbletea yang ada di daerah Pantai Indah Kapuk yang saling bersaing. 

Oleh karena itu, tanpa adanya brand equity yang cukup tinggi, sulit untuk dapat 

menyaingi pasar bubbletea yang ada di daerah Pantai Indah Kapuk. Didasari dari 

fenomena inilah, peneliti tertarik untuk membahas pengaruh brand equity Fat 

Bubbletea terhadap keputusan pembelian konsumen Fat Bubble. 
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I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah pokok dari penelitian ini adalah: 

“Seberapa besar pengaruh brand equity Fat Bubbletea terhadap keputusan 

pembelian konsumen Fat Bubble.” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh ekuitas merek Fat Bubbletea terhadap keputusan 

pembelian konsumen Fat Bubble. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian dibagi menjadi tiga kegunaan, yaitu: 

1. Kegunaan Akademis 

a. Mendalami ilmu-ilmu Integrated Marketing Communication 

(IMC) dan dipraktekkan ke dunia nyata 

b. Meningkatkan pemahaman bagaimana brand equity dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat 

2. Kegunaan Praktis 

a. Meningkatkan pemahaman dan menjadi masukan tentang 

hubungan brand equity terhadap keputusan pembelian masyarakat. 

b. Mengetahui pentingnya membangun nilai dari suatu brand dan 

menanamkannya di benak masyarakat. 
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c. Hasil penelitian ini, diharapakan dapat menjadi masukan dan bahan 

evaluasi bagi Fat Bubble, serta memberi sumbangan pemikiran 

atau saran untuk meningkatkan brand Fat Bubbletea sendiri. 

 

3. Kegunaan Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

masyarakat luas atau pembaca mengenai pentingnya untuk 

membangun brand equity suatu usaha/perusahaan untuk dapat menarik 

masyarakat, serta menyaingi kompetitor-kompetitor yang sejenis 

maupun yang tidak sejenis. 

 

I.6, Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian berisi uraian singkat mengenai susunan 

penulisan skripsi, dimulai dari bab satu hingga bab enam, dan hal apa saja yang 

ingin peneliti bahas dalam bab-bab tersebut. Berikut sistematika penulisan dari 

penelitian ini: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai: (1) Latar Belakang Masalah, (2) Identifikasi 

masalah yang membahas tentang adanya masalah yang berkaitan dengan 

topik yang akan diteliti, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) 

Kegunaan Penelitian, dan (6) Sistematika Penelitian. 

 



	   12 

 BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai: (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (2) 

Gambaran Umum Fat Bubble, (3) Visi dan misi Fat Bubble, (4) Kategori 

Produk, (5) Kompetitor, (6) Strategi Fat Bubble 

 

 BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai sejumlah literatur yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sejumlah literatur ini berupa: (1) Pemasaran, (2) 

Komunikasi pemasaran, (3) Komunikasi pemasaran terpadu, (4) Brand, 

(5) Brand equity, (6) Customer, (7) Tahapan-tahapan keputusan pembelian 

konsumen. 

 

 BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode-metode penelitian yang peneliti 

gunakan untuk melengkapi penelitian ini. Metode-metode penelitian ini 

berupa: (1) Pendekatan penelitian, (2) Populasi, (3) Sampling, (4) Teknik 

pengumpulan data, (5) Operasionalisasi konsep, (6) Metode pengujian 

data, dan (7) Rencana analisis data 

 

 BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini. 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dimana peneliti 

diharuskan untuk membagikan kuesioner untuk mengetahui hasil untuk 
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penelitian ini, maka dari itu dalam bab ini peneliti membahas: (1) Hasil 

penelitian yang menghasilkan data demografis responden dan hasil uji 

korelasi antar variabel, (2) Pembahasan yang membahas hasil dari uji 

korelasi antar variabel yang akan peneliti kaitkan dengan bab tinjauan 

pustaka. 

 

 BAB VI: PENUTUP 

Bab terakhir ini membahas mengenai keseluruhan dari penelitian ini 

secara singkat. Bagian penutup ini berisikan: (1) Kesimpulan berupa 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditemukan 

dari hasil pembahasan pada bab kelima, (2) Keterbatasan penelitian yang 

peneliti hadapi dalam menyelesaikan penelitian ini, dan (3) Saran yang 

disesuaikan dengan kegunaan penelitian pada bab pertama. 

	  




