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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Roda industri fesyen Tanah Air terus berputar dan memunculkan tren tren baru. 

Membuat orang berlomba-lomba untuk tampil semakin up to date. Salah satunya 

adalah tren untuk sepatu sneakers. Meski sepatu ini sudah hadir sejak lama, 

namun inovasi-inovasi yang dilakukan produsen sepatu membuat penggemar tipe 

sepatu ini semakin bertambah (cnbcindonesia.com). 

Sepatu sneakers, dewasa ini tidak lagi sekedar kebutuhan berbusana tetapi naik 

nilainya menjadi barang koleksi. Sepatu sneakers yang kadang merupakan hasil 

kolaborasi brand pakaian olahraga ternama dengan selebriti terkemuka- telah 

menjadi aksesoris idaman semua kalangan, baik dari kalangan remaja pria 

maupun dewasa.  

Di Indonesia, tren sneakers dimulai sejak 2010 dan menjadi booming pada 2013-

2014, tepatnya saat Nike mengeluarkan seri Nike Air Yeezy. Banyaknya 

sneakershead  yang menjadi penggemar pebasket Michael Jordan, turut 

mendongkrak citra sepatu ini. Kegilaan para sneakershead dalam berburu sepatu 

dapat dilihat dalam ajang Jakarta Sneakers Day 2017. Peningkatan pembelian 

sneakers semakin menunjukkan angka yang signifikan. Hal ini dibuktikan saat 

penyelenggaraan  JDS 2017,  yang semula hanya menargetkan 7.000 pengunjung 

tetapi melonjak hingga 15 ribu pengunjung. Selain itu, karakter pembeli sneakers 
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pun semakin idealis. Mereka tidak lagi mencari yang biasa atau palsu melainkan 

yang asli dan berkualitas (banten.bisnis.com). 

Tabel 1.1. 

Peningkatan pembelian sepatu sneakers 2016-2018 

Tahun  Jumlah Pembelian 

2016 6.584 

2017 8.382 

2018 8.986 

Sumber: tirto.co.id 

Di dalam negeri, pasar sepatu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kaum 

milenial. Bonus demografi berupa kehadiran generasi baru ini akan mulai terjadi 

pada tahun 2020 dan mengalami puncaknya pada tahun 2030 mendatang. 

Persentase generasi berumur di atas 15 tahun itu sudah mencapai lebih dari 30% 

dari seluruh populasi penduduk Indonesia hari ini. Apabila secara kasar jumlah 

penduduk Indonesia adalah 260 juta jiwa, maka jumlah generasi milenial ini 

sudah mencapai hampir 80 juta jiwa. Bahkan di kota-kota besar, jumlah penduduk 

remaja ini sudah mendekati 40% dari populasi penduduk di sebuah kota. Jakarta 

misalnya, memiliki generasi muda yang jumlahnya sudah berkisar 40%-50% dari 

jumlah penduduk.  

Di media sosial, kita dapat melihat bahwa dari hari ke hari semakin banyak 

akun-akun yang berbasis pada komunitas sepatu  sneakers  dengan 

jumlah  followers yang mencapai ribuan. Hal tersebut menandakan bahwa 

peminat sepatu sneakerssangat banyak dan itu berarti sebuah peluang bisnis yang 

besar dan potensial. Sepatu sneakers menjadi favorit dan digemari oleh banyak 
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orang karena jenis sepatu ini memiliki berbagai macam model yang trendy dengan 

bahan dan ukuran yang bervariasi. Selain itu, sepatu sneakers sangat nyaman 

dipakai dan bisa dipakai untuk kegiatan atau acara yang semi formal maupun 

santai. Orang yang ingin bergaya street style pasti tidak akan melupakan  

sepatu sneakers sebagai pilihan utama. 

Sneakers adalah jenis sepatu dengan sol fleksibel terbuat dari karet atau bahan 

sintetis dan bagian atas terbuat dari kulit atau kanvas. Tetapi, seiring 

perkembangan jaman sekarang banyak sneakers yang terbuat juga dari suede, 

nylon dan knit. Sneakers awalnya diambil dari kata dalam bahasa inggris, yaitu 

‘sneak’ yang berarti penyelinap. Awalnya sneakers adalah sepatu olahraga dan 

sepatu lainnya yang digunakan untuk olahraga. 

Sejarah sneakers sendiri pertama kali muncul pada tahun 1800an dengan nama 

‘Plimsolls’, nama sneakers belum ada waktu itu. Pada tahun 1892 sebuah 

perusahaan sepatu karet, Goodyear, menciptakan suatu proses pembuatan sepatu 

baru dengan mencampur bahan dasar karet dengan kanvas. Hasilnya sepatu 

bermerk Keds muncul di pasaran. Pada tahun 1908, Converse ikut meramaikan 

bisnis footwear. Perusahaan milik Marquis M.Converse ini langsung menjadi 

booming dengan kemunculannya pada banyak pertandingan basket di Amerika. 

Tidak mengherankan sneakers dari Converse lalu menjadi American Icon. Pada 

tahun 1920 seseorang yang bernama Adi Dassler, pemilik bisnis sportswear dari 

Jerman tak lama kemudian membuat training shoes buatan tangan. Perusahaan itu 

kemudian terkenal dengan nama Adidas. Dan seiringnya perkembangan jaman 

banyak perusahaan yang berdiri untuk memproduksi sneakers seperti halnya Nike, 
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New Balance, Vans, Asics, Puma, Reebok, dan lain sebagainya. Sejak tahun 1990 

hingga sekarang penggila sneakers menjadi semakin banyak dan bertambah, 

karena sneakers pada saat ini menjadi hal yang istimewa bagi penggemarnya. 

Sneakers tidak hanya dijual untuk dipakai tetapi juga dijadikan barang koleksi. 

Seperti halnya mobil, sneakers juga ada yang rare limited edition dan hanya dijual 

beberapa pcs di dunia ini. Sneakers bekas pun dengan kondisi apapun jika itu 

barang limited pasti akan banyak dicari para kolektor di dunia. Sneakers sekarang 

ini menjadi hal yang wajib bagi fashion kawula muda. Tidak cuma anak muda, 

orang yang sudah tua pun juga tidak sedikit yang menggilai sneakers. 

Dalam lingkungan kehidupan yang relatif konsumtif disertai dengan maraknya 

promosi saat ini, sangat mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. 

Hal ini menjadi suatu faktor penting bagi produsen dalam memahami sikap 

konsumen, karena konsumen menjadi fokus perhatian produsen. Konsumen yang 

bersikap positif terhadap suatu produk akan cenderung memiliki keinginan yang 

kuat untuk memilih dan membeli produk yang disukainya, sebaliknya jika 

konsumen bersikap negatif terhadap suatu produk, biasanya konsumen tidak akan 

memperhitungkan produk itu sebagai pilihan pembeliannya, bahkan tidak jarang 

konsumen akan menyampaikan ketidaksukaannya tersebut kepada teman, kerabat, 

atau tetangganya. 

Sebuah merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam strategi 

pemasaran untuk membedakan suatu produk perusahaan dengan produk 

pesaingnya. Situasi persaingan yang semakin ketat, maka peran merek pun akan 

menjadi semakin penting. Seorang produsen tidak cukup hanya menawarkan 
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produk berkualitas tinggi untuk menarik perhatian konsumen, tetapi juga perlu 

meningkatkan kekuatan mereknya di pasar. Oleh karena itu, sebuah merek harus 

mengeluarkan semua keunggulan yang dimilikinya.  

Tabel 1.2. 

Daftar penjualan sepatu di Restu Sneakers tahun 2016-2018 

No. Merek 
Jumlah 

2016 2017 2018 

1. Adidas 72 66 89 

2. Nike 34 33 41 

3. Converse 54 68 76 

4. New Balance 32 29 30 

5. Reebok 46 65 59 

6. Puma 44 35 46 

7. Specs 76 83 82 

8. Vans 57 57 74 

Total 415 436 497 

 Sumber: toko sepatu Restu Sneakers, 2019. 

Toko sepatu Restu Sneakers menjadi salah satu toko sepatu yang menjual 

beberapa merek terkenal di Indonesia. Restu Sneakers cukup dikenal masyarakat 

kota Kudus. Berdasarkan tabel tersebut konsumen banyak membeli sepatu sneaker 

merek Adidas. Terjadi fluktuasi penjualan merek sepatu seperti pada merek 

Adidas mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 66 dan meningkat 

kembali penjualannya pada tahun 2018 sebanyak 89 pasang sepatu. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:189) keputusan pembelian adalah 

membeli merek yang paling disukai dan dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor 

pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasional yang 

tidak diharapkan. Oleh karena itu keputusan untuk memilih sebuah produk atau 

brand tentu didasarkan pada kebutuhan individu tersebut, sehingga program 

pemasaran perlu disesuaikan dengan mereka. Jika konsumen memperoleh kesan 
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positif terhadap suatu merek dimasa lalu, misalnya manfaat yang diterima 

sebanding atau lebih besar dari pengorbanan yang dikeluarkan, maka konsumen 

akan melakukan pembelian ulang. 

Penelitian Syahrial dan Rizan (2015) menyatakan bahwa bukti fisik berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian sepatu Specs di Jakarta, sedangkan Akhmad 

Suharto (2014) menjelaskan bahwa bukti fisik tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian Kosasih (2016) menyatakan daya tanggap 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Sport Station. Berbeda dengan hasil 

penelitian oleh Viona Aprilya (2015) yang menyatakan bahwa daya tanggap tidak 

berpengaruh signifkan terhadap keputusan pelanggan. 

Kosasih (2016) menyatakan bahwa kehandalan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Sport Station, sedangkan peneliti Viona Aprilya (2015) menyatakan 

bahwa kehandalan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Imanudin Hasbi mengatakan variabel jaminan secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian di Garucci Shoes. Namun, Bukhori (2016) menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa variabel jaminan tidak memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian Syahrial dan Rizan (2015) empati berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepatu Specs di Jakarta. Berbeda dengan penelitian Kosasih (2016) 

yang menyatakan bahwa empati berpengaruh negatif terhadap keputusan 

pembelian di Sport Station. Shah, et al. (2012) menjelaskan bahwa citra merek 

mempunyai pengaruh yang positif dan langsung mempengaruhi keputusan 
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pembelian, sedangkan Caliesta Ali Pito Harla (2016) menjelaskan bahwa brand 

image berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian. 

Peningkatan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu menjadi sangat penting 

seiring dengan berkembangnya beberapa variasi kebutuhan hidup yang 

ditawarkan. Masyarakat sebagai konsumen tidak lagi bertindak sebagai objek 

dalam penilaian terhadap kualitas pelayanan, melainkan telah menjadi subjek 

penentu dalam menilai kualitas jasa/pelayanan suatu perusahaan. Kualitas 

pelayanan yang baik, yang memuaskan konsumen/pelanggan merupakan langkah 

awal keberhasilan perusahaan dimasa yang akan datang, terlebih lagi dalam usaha 

penjualan sepatu, dimana setiap indikator kualitas pelayanan seperti bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati mempunyai peran penting dalam 

menjalankan suatu perusahaan agar supaya pelanggan/kosumen dapat merasa 

terpuaskan akan pelayanan yang diberikan perusahaan dan bisa menimbulkan 

loyalitas pada perusahaan. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Restu Sneakers karena toko tersebut merupakan salah satu toko sepatu 

terkenal di Kudus. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan 

ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai keputusan pembelian sepatu 

membuat peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Bukti Fisik, 

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati Dan Brand Image terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Restu Sneakers. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1.2.1. Variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian di restu sneakers 

adalah bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan brand 

image. 

1.2.2. Obyek penelitian pada restu sneakers yang beralamat di jalan HOS 

Cokroaminoto No. 10 Mlati, Kudus 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa tingkat penjualan sepatu 

sneakers di Indonesia mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami 

fluktuasi (data penjualan Restu Sneakers, 2019). Hal tersebut diakibatkan oleh 

sikap konsumen terhadap sepatu sneakers. Sikap konsumen yang dimaksud adalah 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk sepatu di sebuah toko. 

Penjualan tertinggi sepatu di Indonesia pada tahun 2018 adalah sepatu merek 

Adidas. Konsumen yang bersikap negatif terhadap suatu produk biasanya 

memutuskan tidak akan memperhitungkan produk itu sebagai pilihan 

pembeliannya. Pada toko sepatu Restu Sneakers merek yang paling banyak terjual 

adalah Adidas dan Converse. Beberapa merek mengalami fluktuasi selama 3 

tahun terakhir. Berdasarkan dari uraian latar belakang dan pengamatan peneliti 

terdapat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana pengaruh bukti fisik terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers? 
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1.3.2 Bagaimana pengaruh kehandalan terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers? 

1.3.3 Bagaimana pengaruh daya tanggap terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers? 

1.3.4 Bagaimana pengaruh jaminan terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers? 

1.3.5 Bagaimana pengaruh empati terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers? 

1.3.6 Bagaimana pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers? 

1.3.7 Bagaimana pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan brand image terhadap keputusan pembelian di restu sneakers? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Menganalisis pengaruh bukti fisik terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh kehandalan terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh daya tanggap terhadap keputusan pembelian di 

restu sneakers. 
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1.4.4. Menganalisis pengaruh jaminan terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh empati terhadap keputusan pembelian di restu 

sneakers. 

1.4.6. Menganalisis pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian di 

restu sneakers. 

1.4.7. Menganalisis pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan brand image terhadap keputusan pembelian di restu sneakers 

secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut: 

1.5.1. Manfaat teoritis  

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  manajemen 

pemasaran. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak restu sneakers juga konsumennya sebagai sumber 

informasi  dan  merumuskan  pengambilan keputusan yang  tepat  dalam  

menghadapi masalah yang berkaitan dengan keputusan pembelian. 


