
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era modernisasi seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk bisa 

menerapkan efesiensi dan efektivitas dalam pekerjaan yang dilakukan. Semakin 

berkembangnya teknologi dan semakin ketatnya persaingan, maka kebutuhan 

akan sebuah produk sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak untuk mendukung 

mobilitas kerjanya seperti printer. Printer adalah alat cetak yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap orang. Karena di era globalisasi ini yang dimana-mana 

serba teknologi seperti tugas siswa maupun mahasiswa yang diharuskan mencetak 

tugasnya. Tidak hanya dalam pendidikan, perusahaan dan organisasi pun sangat 

membutuhkan printer untuk mencetak alat bukti seperti surat dan keterangan 

lainnya juga untuk mencetak dokumentasi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.   

Printer merupakan perangkat tambahan (peripheral) output yang 

menampilkan hasil tulisan atau gambar di sebuah kertas atau media sejenis. Saat 

ini printer adalah alat yang sangat penting untuk menunjang kegiatan setiap orang 

atau kalangan bahkan printer merupakan alat yang wajib ada di kantor, sekolah, 

dan bisa menjadi alat untuk berbisnis.  

Printer Canon adalah mesin pencetak berwarna keluaran perusahaan Canon 

yang dikhususkan untuk kecepatan. Seri-seri baru mesin pencetak Canon hampir 

rata-rata sekarang ini adalah seri Pixma. Pertama kali keluar pada tahun 2002 dan 

berkembang cepat pada tahun 2003. Canon Pixma sudah tidak menggunakan lagi 

jenis tinta seri BC, tetapi sudah menggunakan jenis tinta Canon generasi baru 

seperti Cli, Bci, dan sebagainya. Terdapat tiga jenis penamaan seri Canon Pixma, 

yaitu iP dan yang diikuti 4 digit angka dikhususkan untuk kertas ukuran A4, iP  

digit angka dikhususkan untuk mobile printer/ukuran kertas maksimal R4 dan iX 

yang dikhususkan untuk kertas ukuran A3. 
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Printer Canon merupakan salah satu merek Printer yang cukup dikenal dan 

diminati banyak orang khususnya masyarakat Bengkalis, begitu juga para pebisnis 

toko buku yang menyediakan percetakan yang ada di Bengkalis. Dengan desian 

yang  bagus dan memiliki loyalitas yang tidak diragukan, hal tersebutlah yang 

menjadi salah satu pandangan konsumen terhadap produk printer ini.  

 Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu 

faktor yang harus diperhatikan perusahaan untuk meningkatkan keputusan 

pembelian adalah citra merek. Citra merek merupakan asosiasi yang muncul 

dalam benak konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu.Citra merek 

tersusun dari asosiasi merek, bahwa asosiasi merek adalah apa saja yang terkait 

dengan memori terhadap merek. Asosiasi merek memiliki tingkat kekuatan 

tertentu dan akan semakin kuat seiring dengan bertambahnya pengalaman 

konsumsi atau penggalian informasi dan akan bertambah kuat jika didukung oleh 

jaringan lainnya. Sehingga citra merek ini penting bagi konsumen untuk 

menjatuhkan pilihannya dalam membeli sebuah produk.  

Fenomena tersebut dapat dilihat dari kondisi persaingan saat ini yang terjadi 

pada produk printer. Keanekaragaman produk printer yang ada pada saat ini 

mendorong konsumen untuk melakukan identifikasi dalam pengambilan 

keputusan saat menentukan suatu merek yang menurut mereka memenuhi kriteria 

sebuah produk printer yang ideal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian “Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 

Printer Canon ( Studi Kasus pada Masyarakat Bengkalis )”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada proposal penelitian ini adalah : “Bagaimana 

pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian Printer Canon” (Studi 

Kasus pada Masyarakat Bengkalis)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui besarnya hubungan citra merek Printer Canon pada 

masyarakat Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh citra merek Printer Canon pada 

masyarakat Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian Printer Canon. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan proposal Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penyusunan proposal ini dapat menambah wawasan serta 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dan 

penulis dapat meneliti Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 

Printer Canon ( Studi Kasus Masyarakat Bengkalis) 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan bagi 

pihak perusahaan untuk mengetahui perbandingan persepsi yang menjadi 

pertimbangan konsumen untuk memilih printer yang sesuai dengan 

kebutuhan karena kualitas yang dimiliki dengan itu dapat menaikkan lagi 

citra merek printer canon agar semkain dikenal oleh banyak konsumen. 

3. Bagi Pihak lain 

Dengan menyusun proposal Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan bagi 

peneliti dan juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain pada masa yang 

akan datang khususnya yang meneliti tentang pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian Printer Canon (Studi Kasus Masyarakat Bengkalis). 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan laporan tugas akhir ini dapat sistematis dan tersusun dengan 

rapi maka diperlukan  sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah 

sistematika penulisan laporan tugas akhir: 
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BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori 

yang relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian tugas akhir ini, 

khusus nya yang berkaitan dengan pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian Printer Canon.  

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan secara khusus berkaitan dengan tata cara 

penulisan yang dilakukan meliputi lokasi dan waktu penelitian, objek 

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

analisis data dan jenis penelitian.  

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian tugas 

akhir berisikan data yang mencakup antara lain: untuk mengetahui 

pengaruh citra merek  terhadap keputusan pembelian Printer Canon.  

BAB 5: PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yang mana akan dikemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulisan 

memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat. 
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