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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini akan berdampak kepada dunia 

bisnis yang perkembangannya juga mengalami peningkatan dan persaingan usaha 

yang semakin kompetitif. Akibat dari persaingan usaha yang kompetitif tersebut ada 

pada hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Konsumen menjadi sasaran 

utama dalam dunia bisnis adalah kunci utama dalam memenangkan persaingan antar 

perusahaan. Bukan hanya menginginkan produk atau jasa yang berkualitas namun 

konsumen juga mengharapkan kecepatan penyampaian dan layanan pelanggan yang 

unggul untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin besar.  

Untuk memenangkan persaingan pasar strategi yang digunakan salah satunya 

adalah dengan strategi merek. Strategi yang mungkin sangat menonjol yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperkuat merek produk di mata konsumen yaitu 

dengan menggunakan strategi merek tersebut. Merek mampu menjadi pembeda 

antara produk yang sejenis, tanpa adanya merek yang kuat maka produk tidak akan 

dikenal oleh masyarakat sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi pihak 

perusahaan. Cara yang dapat digunakan agar merek mudah melekat di benak 

konsumen adalah dengan meningkatkan kualitas dari merek tersebut, dengan kualitas 

yang bagus maka merek tersebut akan menarik perhatian konsumen dan mampu 

menciptakan kesan yang positif bagi konsumen.  
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Konsumen beranggapan bahwa merek dapat memberikan nilai tambah bagi 

mereka. Hal tersebut dikarenakan adanya persepsi yang menimbulkan konsumen 

tertarik untuk membelinya, dengan begitu konsumen akan rela membayar mahal agar 

memperoleh produk yang diinginkan. Perusahaan yang baik adalah yang mampu 

memberikan citra produk yang positif bagi konsumen atau pelanggannya. 

Harga merupakan salah satu faktor penentu baik dalam memunculkan minat 

beli maupun keputusan membeli konsumen. Menurut Monroe dalam Sari (2012) 

hargai merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa. Harga dari sudut pandang pemasaran merupakan suatu 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa (Dinawan, 

2010). 

Rangkuti (2009) menyatakan citra merek adalah sebuah persepsi tentang merek 

yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. 

Asosiasi merek sendiri merupakan informasi terhadap merek yang diberikan oleh 

konsumen yang ada dalam ingatan mereka dan mengandung arti dari merek tersebut. 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki 

konsistensi terhadap brand image.  

Kotler (2015) menyatakan minat adalah suatu respon efektif atau proses merasa 

atau menyukai suatu produk tetapi belum melakukan keputusan untuk membeli. salah 

satu cara mengembangkan minat beli adalah melalui promosi yakni komunikasi yang 

menginformasikan kepada calon pembeli mengenai suatu produk. Minat digambarkan 

sebagai salah satu situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, yang dapat 
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dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat beli juga 

dikatakan kecenderungan pembelian untuk melakukan pembelian pada masa yang 

akan datang.  

Fenomena lapangan yang ditemukan ketika peneliti melakukan penelitian 

adalah turunnya data perkembangan penjualan sepatu pada Outlet Tomkins 

Ramayana Mall Kudus periode 2014-2017 sebagai berikut. 

Tabel 1 

Volume Penjualan Sepatu 

Tahun 2014-2017 

Tahun Volume Penjualan 

(pc) 

Peningkatan Pertumbuhan 

Penjualan 

2014 2.723 - - 

2015 2.770 47 1,7% 

2016 2.530 -240 -8,6% 

2017 2.251 -279 -11% 

   Sumber :  Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus periode 2014-2017 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul PENGARUH 

PERSEPSI HARGA, CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI 

PENJUALAN TERHADAP MINAT BELI SEPATU PADA OUTLET 

TOMKINS RAMAYANA MALL KUDUS. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

a. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah  minat beli. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah persepsi harga, citra merek, kualitas 

produk, dan promosi penjualan. 

b. Penelitian akan dilakukan dengan melibatkan responden dari   produk sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus. 
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c. Responden dalam penelitian ini adalah pembeli produk sepatu pada Outlet 

Tomkins Ramayana Mall Kudus. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikeluhkan konsumen pada Outlet Tomkins Ramayana Mall 

Kudus adalah sebagai berikut ini. 

a. Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus masih memberikan harga yang 

belum terjangkau di sebagian kalangan masyarakat. 

b. Citra merek belum cukup dikenali masyarakat karena kurangnya promosi. 

c. Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus kualitas produk masih ditemui 

produk dengan jahitan kurang rapi.  

d. Intensitas promosi penjualan di pameran-pameran masih kurang. 

e. Penurunan penjualan terjadi  pada akhir tahun 2016  turun (8,6%) dan 2017 

turun (11%). 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah diterangkan di atas maka 

pertanyaan penelitian penelitian ini sebagai berikut : 

1.2.1. Apakah ada pengaruh persepsi harga terhadap minat beli produk sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus? 

1.2.2. Apakah ada pengaruh citra merek terhadap minat beli produk sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus? 

1.2.3. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus? 

1.2.4. Apakah ada pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli produk 

sepatu pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus? 
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1.2.5. Apakah ada pengaruh persepsi harga, citra merek, kualitas produk, dan 

promosi penjualan dapat mempengaruhi minat beli konsumen sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus secara berganda? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.3.1. Menguji pengaruh persepsi harga terhadap minat beli produk sepatu  

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus. 

1.3.2. Menguji pengaruh citra merek terhadap minat beli produk sepatu pada 

Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus. 

1.3.3. Menguji pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus. 

1.3.4. Menguji pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli produk sepatu 

pada Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus. 

1.3.5. Menguji pengaruh persepsi harga, citra merek, kualitas produk, dan 

promosi penjualan terhadap minat beli konsumen sepatu pada Outlet 

Tomkins Ramayana Mall Kudus secara berganda. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan teoritis khususnya berkaitan dengan ilmu pemasaran, serta dapat 

memberikan kontribusi praktis bagi usaha eceran (ritel) khususnya bagi pemilik usaha 

Outlet Tomkins Ramayana Mall Kudus. 

                        


