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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi pada saat ini telah meruntuhkan dinding pembatas 

antarmega dan menggantikannya dengan perdagangan bebas lintas batas di dunia 

sehingga mengakibatkan  persaingan semakin ketat. Ratusan produk dalam satu 

kategori saling bersaing guna untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dalam 

kondisi seperti ini, konsumen berada pada posisi yang sangat kuat ada banyak 

alternatif atau pilihan untuk memenuhi suatu kebutuhan, sehingga dapat 

membingungkan konsumen, salah satu sektor yang membuat konsumen bingung 

adalah dalam sektor industri alas kaki. Karena industri alas kaki di Indonesia 

mempunyai peluang besar baik di dalam maupun di luar negeri, maka Indonesia 

merupakan pasar yang potensial untuk produk alas kaki. 

Salah satu produk yang masuk ke dalam katagori alas kaki adalah sepatu, 

dimana sepatu adalah sutu kebutuhan yang dibutuhkan untuk masyarakat dalam 

melakukan berbagai hal aktifitas dan produk yang dimaksud dapat digunakan 

untuk keadaan resmi yang harus memiliki penampilan yang rapih. 

Bisnis sepatu memiliki pangsa pasar yang potensial karena pasar bebas 

untuk kawasan ASEAN, Asia pasifik maupun dunia, akan segera di berlakukan 

sepatu merupakan salah satu komoditas dalam negeri yang paling siap  bersaing di 

pasar bebas. Ancaman yang dihadapi cukup besar persaingan antar produsen 

dalam memperebutkan konsumen pada pasar yang sama semakin ketat. Potensi 



 

2 
 

penjualan tahun 2009 diperkirakan mencapai 136 juta pasang dengan nilai Rp. 

24.7 triliun. Persaingan industri sepatu yang cukup ketat disebabkan oleh 

banyaknya produk sepatu impor yang memasuki pasar terutama Cina yang 

menawarkan produk dengan harga yang rata-rata lebih murah ditambah lagi 

dengan munculnya merek-merek sepatu baru yang menawarkan desain yang 

sangat menarik. Hal ini menyebabkan produsen-produsen sepatu harus mampu 

bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Salah satu kekuatan penting dari 

sebuah produk didalam persaingan adalah merek, karena merek inilah yang 

menjadi daya pembeda dengan produk lain. 

Nike telah beroperasi di Indonesia sejak 1988 dan hampir sepertiga dari 

sepatu yang ada sekarang merupakan produk dari sana. Dalam sebuah wawancara 

pers di November 1994,  koordinator perusahaan Nike di Indonesia, Tony Band, 

mengatakan perusahaan yang digunakan di Indonesia berjumlah 11 kontraktor. 

Diantaranya merupakan bekas-bekas basis perusahaan asosiasi Nike di Korea 

Selatan dan Taiwan yang juga pada saat yang sama menghasilkan untuk merek 

lain seperti Reebok, Adidas dan Puma. 

Hubungan antara Nike dan kontraktor di Indonesia cukup dekat. Setiap 

personel Nike di setiap pabrik di Indonesia memeriksa kualitas dan pengerjaan 

yang memenuhi persyaratan ketat Nike. 

Sebagian besar pabrik yang memproduksi untuk Nike berlokasi di daerah 

yang baru dikembangkan untuk industri ringan di Tangerang dan Serang, sebelah 

barat Jakarta. Pada pabrik yang dimiliki Korea (dan beberapa yang dimiliki 

Indonesia juga) manajemen puncaknya dipegang oleh orang Korea. manajer 
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tingkat menengah dan supervisor juga dapat berasal dari Korea atau Indonesia, 

namun para pekerja di bagian produksi semuanya berasal dari Indonesia, terutama 

wanita muda dalam kelompok usia 16-22, biasanya pekerja tersebut berasal dari 

pulau Jawa. 

Merek pada dasarnya dibangun sebagai sebuah label dari kepemilikan, 

namun pada masa sekarang merek adalah sesuatu di mana orang-orang berharap 

banyak. Merek yang kuat dapat mendorong kesuksesan dalam kompetisi dan 

merek menjadi asset orgsanisasi yang paling berharga. Adapun merek-mnerek 

sepatu olah raga yang bersaing di Indonesia antara lain Converse, Adidas, Nike, 

Gosh, Bata, Reebok, Piero, Eagle, Spalding, NB, Spotec, Rotelli, dan Logo. 

Merek-merek sepatu di atas merupakan merek-merek yang berasal dari dalam dan 

luar negeri, dimana Merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, symbol, 

rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompak penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing (Kotler,2005;82). 

Brand image adalah kumpulan keyakinan atau kepercayaan atas merek 

tertentu (Kotler,2005). Brand image akan menjadi prioritas utama yang dijadikan 

acuan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian. Dengan adanya brand 

image yang positif, maka diharapkan konsumen akan lebih mudah untuk dapat 

melakukan suatu keputusan pembelian. Perilaku konsumen terhadap suatu produk 

dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya adalah keyakinan terhadap 

produk tertentu yang tertanam pada brand image yang baik . sehingga konsumen 

akan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian pada produk tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan menyajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skirpsi 

yang berjudul :  “Pengaruh  Brand Image terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Produk Sepatu Nike (Studi kasus Mahasiswa-mahasiswi FBM 

Universitas Widyatama”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis 

menganalisis tentang pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

konsumen membatasinya dengan mengindentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pendapat konsumen mengenai brand image produk Nike. 

2. Bagaimana tingkat keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

produk Nike. 

3. Seberapa besar pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian pada 

produk Nike. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang ada tidaknya brand image terhadap keputusan pembelian, 

mengolahnya, menganalisa dan  menginterpretasikannya. Hasilnya akan penulis 

gunakan sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang akan diajukan sebagai salah 

satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana Jurusan Manajemen Fakultas 

Bisnis dan Manajamen Universitas Widyatama Bandung. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat konsumen mengenai brand image 

Nike 

2. Untuk mengetahui proses keputusan pembelian konsumen terhadap Nike 

3. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian 

konsumen terhadap Nike 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi, baik bagi penulis 

maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kontribusi dalam 

penelitian ini yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan NIKE selaku produsen produk produk salah satunya 

sepatu bermerek NIKE dalam mengelola usaha terutama untuk lebih 

mengetahui sikap konsumen dan berguna untuk menentukan kebijakan-

kebijakan dan strategi di masa yang akan datang yang dapat meningkatkan 

laba bagi perusahaan. 

b. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis pada bidang ilmu pemasaran, khususnya mengenai 

masalah yang diteliti. 
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c. Bagi kalangan akademis di Universitas Widyatama, diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai pentingnya brand image dan pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Kegunaan Ilmiah 

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi yang akan mengadakan penelitian lebih jauh dan sebagai 

bahan bacaan yang diharapkan akan menambah wawasan pengetahuan bagi 

yang membacanya, terutama mengenai masalah brand image terhadap 

keputusan pembelian. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Nike merupakan merek produk yang paling terkenal baik dimata atlet 

maupun masyarakat, karena merek Nike ini sudah sangat melekat pada telinga 

semua orang bahwa Nike adalah suatu merek yang memiliki kualitas produk yang 

sangat baik dan terjamin, hal ini tidak terjadi dalam waktu sesaat namun di 

bangun dalam jangka waktu yang panjang sehingga brand image dapat dibangun 

oleh perusahaan agar positif citra perusahaan dimata konsumen sehingga 

pembelian ulang dapat terus terjadi dan jumlah konsumen akan terus bertambah. 

Potensi penjualan produk Nike ini sangat tinggi, karena minat konsumen 

untuk membeli produk Nike tetap tinggi, dari hal ini sangat nampak fungsi brand 

sebagai differensiasi atau pembeda dari competitor yang ada seperti reebok, 

adidas, convers, puma,dan lain-lain, sehingga nama Nike ini mencitrakan sebagai 

produk yang berkualitas. Pemberian brand ini akan berpengaruh pada kemudahan 
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konsumen dalam membedakan produk satu dengan produk lainnya, sehingga 

sangat penting pemilihan nama atau brand ini, pengucapan  atau pelafalan merek 

sendiri harus mudah diucapkan dan mudah diingat sehingga tidak ada kesalahan 

dalam mengingat dan mencitrakan sebuah produk, karena merek ini akan menjadi 

sebuah identitas dari sebuah produk yang akan dijual kepada konsumen yang 

dalam identitas tersebut memiliki nilai, pembangunan persepsi yang ingin 

dibentuk dan ditawarkan pada konsumen, di bawah ini merupakan salah satu 

defenisi mengenai brand sebagai berikut : 

Pengertian brand atau merek menurut Kotler (2002;460) yaitu : 

“Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, symbol, rancangan, atau 

kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual untuk 

membedakannya dari produk pesaing” . 

Bagian dari merek menurut Kotler & Amstrong (2008:76) : 

1. Nama merek (brand name ) adalah sebagaian dari merek dan yang diucapkan 

2. Tanda merek (brand mark) adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal, 

tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna 

khusus. 

3. Tanda dagang (trademark) adalah merek atau sebagian dari merek yang 

dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang 

istimewa 

4. Hak cipta (copyright) adalah hak istimewa yang dilindungi undang – undang 

untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya music, atau karya seni. 
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 Dalam citra merek dikenal tiga dimensi. Pertama, karakteristik fisik 

produk suatu merek yang dikenal konsumen. Kedua, kekuatan merek yang 

mampu menimbulkan manfaat yang disukai atau tidak disukai berdasarkan skala 

penilaian  konsumen. Ketiga, kekuatan konsumen mengenai keyakinan 

menentukan secara akurat kualitas suatu merek (Engel dan Backwell, 1994:373). 

 Produsen yang mampu menawarkan produk dengan nilai atau harapan 

yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, sehingga merek ini akan 

sangat penting adanya ketika konsumen atau permintaan pasar sudah mulai sangat 

besar, sehingga akan mempermudah konsumen untuk mencari produk yang 

diinginkan dengan adanya merek ini. Membangun citra positif di mata konsumen 

ini membutuhkan proses yang panjang, karena perusahaan harus tetap menjaga 

konsistensi dari kualitas produk yang ditawarkan klepada konsumen tanpa 

melupakan kualitas pelayanan yang dapat memberikan suatu experience atau 

suatu pembelian yang menarik sehingga konsumen tersebut akan melakukan 

pembelian ulang dan tidak menutupi kemungkinan untuk memberikan 

rekomendasi kepada rekan, teman, atau saudara untuk membeli produk tersebut. 

Pembentukan image baik ini akan menjadi sangat penting untuk situasi 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, khususnya dalam menjaga 

loyalitas konsumen pada produk tersebut. 

 Adapun pengertian brand image menurut Kotler (2004;338),  adalah 

sebagai berikut : 

“ Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya”. 

Sedangkan menurut pendapat  Rangkuti (2002:43)  brand image adalah: 
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“ Sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk di benak konsumen” 

 Menurut Tjiptono (2005:49)  pengertian brand image  adalah : 

“ Deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu”. 

 Dari definisi – definisi diatas dapat dilihat bahwa konsumen cenderung 

akan melakukan pembelian pada produk yang telah mereka yakini dan tahu 

kualitas atas produk yang biasa dikonsumsinya dan produk atau merek yang 

persepsi di benak konsumen tersebut baik. Citra produk harus dibentuk oleh 

perusahaan untuk fungsi tersebut, karena persepsi konsumen tersebut harus 

dibentuk oleh perusahaan mengenai produknya melalui stimulus – stimulus yang 

diberikan perusahaan baik melalui promosi atau melalui produk itu sendiri dengan 

tujuan memanipulasi persepsi konsumen agar menjadi persepsi yang diharapkan 

oleh perusahaan mengenai produknya tersebut.   

Menurut Kotler (2005:82) komponen dari brand image  terdiri dari : 

1. Attribute 

Attribute ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui 

dengan pasti atribute-atribute apa saja yang terkandung dalam suatu merek. 

2. Manfaat 

Merek juga memiliki serangkaian manfaat, konsumen teidak membeli 

attribute, mereka membeli manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan 

attribute menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional. 
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3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 

4. Budaya 

Merek juga mewakili budaya tertentu, yang mewakili dari sebuah merek suatu 

produk 

5. Kepribadian 

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. 

Jadi diharapkan dengan menggunakan merek akan tercemin bersamaan 

dengan merek yang ia gunakan. 

6. Pemakai/Konsumen 

Merek juga menunjukan jenis konsumen pemakai merek tersebut manfaat 

yang langsung dapat dirasakan oleh konsumen. 

 

Gambar 1.1 

Elemen- elemen Brand Image 

 

 

Sumber : Philip Kotler “ Manajemen Pemasaran” (2005; 82) 
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Gambar 1.2 

Model Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa Brand Image berpengaruh terhadap Keputusan pembelian Produk Sepatu 

Nike. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan 

data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta memberikan gambaran dan 

analisis mengenai masalah yang ada. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

digunakan  (Nazir, 2003; 175)  adalah: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian secara langsung ke tempat penelitian dengan maksud 

memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh denga cara : 
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a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan 

meninjau secara langsung ke perusahaan yang diteliti 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

denga pihak atau pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti. 

c. Kuisioner, yaitu lembar isian yang didalamnya berisi pertanyaan dan 

pernyataan yang dapat mengolah data kualitatif menjad kuantitatif dengan 

pengujian hipotesis. 

2. Penelitian kepustakaan 

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi 

literatur-literatur yang ada untuk di telah serta catatan yang diperoleh di 

bangku kuliah maupun mass media lainnya. Penelitian ini dapat digunakan 

untuk mendapatkan data-data skunder dana dapat digunakan sebagai bahan 

pemelitian tersebut. Penulis mencoba untuk melaksanakan analisis yang 

kemudian akan diambil kesimpulan dan saran –saran dengan batas 

kemampuan penulis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dilakukan penulis bertempat di toko sepatu 

Nike yang beralamat di Jl. Ir H Juanda, Bandung dan di lingkungan Universitas 

Widyatama yang tetletak di  Jalan Cikutra 204A, Bandung, sedangkan waktu 

penelitian dimulai pada bulan Februari 2013 sampai dengan selesai. 

 

 


