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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini industri tumbuh dan berkembang dengan pesat. Salah satunya 

adalah industri fashion yang kini telah berkembang pesat dibanyak daerah di 

Indonesia bahkan hampir diseluruh negara. Perkembangan ini tidak hanya dalam 

hal pakaian saja seperti baju dan celana, tetapi sepatu juga kini menjadi sesuatu 

yang penting untuk diperhatikan dalam menunjang penampilan dalam beraktifitas 

dan gaya hidup masyarakat. Banyak perusahaan sepatu di dunia yang 

menawarkan berbagai pilihan model dan bahan. Salah satunya adalah sepatu 

dengan bahan dasar kulit yang banyak digemari masyarakat dari kalangan dewasa 

dan orang tua. Ciri khas yang ditampilkan oleh sepatu kulit ini menjadikan kesan 

mewah bagi penggunanya.   

 Pelaku industri sepatu kulit sekarang ini dituntut untuk terus menjaga 

posisi pasar mereka. Tuntutan untuk menciptakan pilihan sepatu yang nyaman dan 

stylish  menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi oleh para pelaku industri dengan 

semakin banyaknya berbagai model sepatu kulit. Sepatu kulit saat ini semakin 

inovatif sehingga memiliki berbagai macam nilai tambah, bukan hanya berfungsi 

sebagai alas kaki tetapi lebih dari itu, sepatu kini menjadi prestige bagi 

pemakainya. Bermunculannya produk-produk sepatu ke pasaran menyebabkan 

terjadinya persaingan yang ketat antara produk yang satu dengan yang lainnya. 

Produk-produk baru harus dapat bersaing dengan produk-produk lama yang telah 

menguasai pasar. Akhirnya berbagai strategi pemasaran diterapkan untuk dapat 

menarik perhatian konsumen agar menggunakan produk mereka. 

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun depan 

membuat sejumlah pelaku industri merumuskan berbagai strategi. Kementrian 

Perindustrian mengumumkan pelaku industri yang masuk dalam kategori ofensif 

dan defensif saat MEA berlaku. Salah satu yang masuk dalam kategori defensif 
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adalah industri alas kaki. Ketua Pengembangan Usaha Dalam Negeri Asosiasi 

Sepatu Indonesia (Aprisindo) Marga Singgih berkomentar, hal tersebut 

dikarenakan industri alas kaki adalah industri padat karya atau industri yang 

menyerap banyak tenaga kerja. Namun begitu, ada beberapa hal yang bisa 

dijadikan peluang bagi industri alas kaki saat MEA berlangsung. Pertama, sepatu 

saat ini sudah bergeser dari kebutuhan sekunder menjadi primer bagi masyarakat 

Indonesia. Kedua, Indonesia itu sebagai produsen sepatu di dua segmen yaitu, 

sport dan casual.( http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/07/peluang-

persaingan-industri-sepatu-saat-mea / Senin, 22 September 2014 10:54 WIB).  

Persaingan industri sepatu saat ini cukup ketat disebabkan oleh banyaknya 

produk sepatu impor yang terus memasuki pasar dalam negeri terutama produk 

Cina yang menawarkan produk dengan harga yang murah, ditambah lagi dengan 

munculnya merek-merek sepatu baru yang menawarkan desain yang sangat 

menarik. Hal ini menyebabkan produsen sepatu harus mampu bersaing dalam 

memperebutkan pangsa pasar.  

Persaingan yang semakin ketat menuntut para produsen sepatu untuk terus 

beradu strategi dengan pesaingnya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yaitu faktor harga. Setelah mengembangkan struktur dan 

strategi penetapan harga, perusahaan sering menghadapi dimana mereka harus 

melakukan perubahan harga atau merespon perubahan harga yang dilakukan 

pesaing. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk terus dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. Harga menurut Philip Kotler (2008) adalah : 

“Price is the amount of money charged for a product or service”. Yaitu sejumlah 

uang yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari memiliki 

atau menggunakan suatu produk atau jasa.  

Harga adalah hal yang selalu dipertimbangkan konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian. Banyak perusahaan yang saling beradu harga 

untuk mendapatkan konsumen. Disamping harga, merek juga menjadi faktor 

penentu bagi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Salah satu tujuan 

kegiatan pemasaran adalah membangun merek dikonsumen. Kekuatan merek 

terletak pada kemampuannya untuk memengaruhi perilaku pembelian. Merek 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/07/peluang-persaingan-industri-sepatu-saat-mea%20/
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/07/07/peluang-persaingan-industri-sepatu-saat-mea%20/
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diyakini mempunyai kekuatan yang besar dalam memikat calon konsumen untuk 

membeli produk atau jasa sebuah perusahaan. Produsen yang mampu membangun 

merek dengan baik akan memberi nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh 

produk kepada konsumennya yang dinyatakan sebagai merek yang memiliki 

ekuitas merek yang kuat. Ekuitas merek menunjukkan nilai tambah pada produk 

karena nama merek pada produk tersebut. 

Menurut Aaker dalam Elisa (2014):  

“Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang 

berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang 

menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan 

perusahaan”.   

Ekuitas merek dapat diartikan sebagai sesuatu yang terdapat dalam sebuah 

produk yang bisa mempengaruhi para pelanggan perusahaan dalam melakukan 

keputusan pembelian. Ekuitas merek bisa dikelompokan dalam lima elemen, yaitu 

kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiai merek, loyalitas merek, dan aset-aset 

dari hak merek lain. Semakin kuat ekuitas merek suatu produk, maka semakin 

kuat pula rasa percaya diri konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan jangka panjang. 

Ugama sebagai salah satu merek sepatu asal kota kembang Bandung 

seakan tidak mau kalah dalam persaingan produk sepatu kulit di pasaran. Industri 

sepatu yang didirikan oleh pemiliknya yaitu H.Een pada tahun 1992 ini terus 

mengembangkan usahanya untuk tetap menjaga eksistensinya di perindustrian 

sepatu dalam negeri. Ugama juga ingin memberikan kepuasan kepada para 

pelanggannya. hal tersebut ditunjukan dengan pemilihan bahan baku yang 

berkualitas baik, pemberian garansi serta model yang terus diperbarui dan juga 

harga yang bersaing. Dari hasil pra penelitian menggunakan teknik wawancara 

pada tanggal 12-13 September 2014, pukul 10.00-16.00 WIB kepada tiga puluh 

orang konsumen yang ada di daerah pertokoan Jl.Gandawijaya Cimahi, dua puluh 

lima diantaranya yaitu terdiri dari laki-laki usia 30-35 tahun pernah membeli lebih 

dari satu produk sepatu merek ugama dan alasan mereka membeli produk tersebut 

karena produk ugama ini memiliki kualitas yang baik, kenyamanan menggunakan 
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produk, harga yang terjangkau dan mengetahui merek Ugama sejak lama. ini 

menunjukan ekuitas merek Ugama sudah ada di benak mereka berdasarkan 

pengalaman yang telah mereka rasakan sebelumnya. Hal tersebut juga diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan pemilik perusahaan pada tanggal 16 januari 2015 

menyatakan bahwa perusahaan Ugama ini memproduksi sepatu selain merek 

Ugama. produk yang diproduksi di perusahaan ini salah satunya adalah merek 

Yongki Komaladi dan March & Stuart. Hal tersebut menunjukan bahwa ekuitas 

merek Ugama sudah ada sehingga merek-merek tersebut mempercayakan 

produksi sepatunya kepada perusahaan Ugama.  

Harga yang ditawarkan Ugama juga bersaing dengan produk lainnya, 

dengan harga mulai dari Rp 299.000 – Rp 350.000 menurut mereka harga tersebut 

terjangkau untuk ukuran sepatu kulit mengingat target pasar yang ditetapkan yaitu 

kelas menegah, itulah sebabnya mereka memilih sepatu merek Ugama. Namun 

kondisi ini tidak menjadi tolak ukur peningkatan penjualan, faktanya penjualan 

sepatu Ugama selama kurun waktu 2009-2013 mengalami penurunan. Berikut 

tabel penjualan selama 5 tahun terakhir: 

Tabel 1.1 

Penjualan sepatu Ugama periode tahun 2009-2013 

No TAHUN PENJUALAN 

(DALAM UNIT) 

1 2009 14.400 

2 2010 12.000 

3 2011 12.960 

4 2012 12.000 

5 2013 11.600 

Sumber : Data penjualan sepatu ugama 2009-2013. 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penjualan yang terjadi fluktuatif  

setiap tahunnya dalam lima tahun kebelakang. Ditahun 2010 terlihat penurunan 

yang signifikan sebesar 2.400 pasang, tahun 2012 penurunan sebesar 960 pasang 

dan 2013 penurunan sebesar 400 pasang. Sebagian besar penurunan tersebut 

terjadi karena permintaan dari kota Cimahi yang terus berkurang. Oleh sebab itu, 

dalam penelitian ini penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh ekuitas merek 

dan harga terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. maka penulis 

menentukan judul penelitian sebagai berikut “Pengaruh Ekuitas Merek dan 

Harga Terhadap Keputusan Pembelian sepatu Ugama di kota Cimahi “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan responden tentang ekuitas merek Ugama. 

2. Bagaimana tanggapan responden tentang harga produk Ugama. 

3. Bagaimana keputusan pembelian konsumen produk Ugama. 

4. Seberapa besar pengaruh ekuitas merek dan harga terhadap keputusan 

pembelian produk Ugama. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis : 

1. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang ekuitas merek Ugama. 

2. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang harga produk Ugama. 

3. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen pada produk Ugama. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekuitas merek dan harga produk 

Ugama terhadap keputusan pembelian. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapankan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu sebagai berikut : 

1. Implikasi akademisi  

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk memperluas 

ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Implikasi managerial  

Dapat memberikan informasi bagi managerial perusahaan dalam menentukan 

keputusan yang berkaitan dengan peningkatan ekuitas merek produknya dan 

harga yang ditetapkan. Sebagai  suatu bahan masukan serta bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dan pemasaran bagi 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


