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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan dapat dikatakan berhasil atau menang dalam persaingan apabila 

perusahaan tersebut berhasil mandapatkan dan mempertahankan pelanggan-

pelanggan yang telah mereka bidik sebelumnya. Dengan banyaknya jumlah 

pelanggan yang didapat tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut 

akan memperoleh keuntungan yang besar dan pertumbuhan kearah yang lebih 

baik. Pada dasarnya semakin bertambahnya pesaing-pesaing dalam bidang 

tertentu maka semakin banyak pula pertimbangan yang harus dipilih oleh para 

konsumen karena semakin banyak pula produk-produk yang ditawarkan.  

Pemahaman konsumen yang menyeluruh dan mendalam, akan membantu 

memastikan bahwa produk yang tepat dipasarkan pada konsumen yang tepat 

dengan cara yang tepat (Kotler dan Keller, 2009:166). Kotler dan Armstrong 

(2014:158) mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian 

konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk 

konsumsi personal. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh bebebrapa faktor, 

baik itu faktor eksternal maupun faktor internal sehingga pada akhirnya perilaku 

konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam pembelian. 

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas 

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler dan Armstrong, 

2014:291).  
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Perkembangan industri fashion di Indonesia khususnya untuk produk sepatu 

untuk saat ini sangatlah pesat,mau itu produk lokal ataupun dari luar. Banyak para 

pengusaha baru melihat peluang pada bisnis penjualan sepatu, yang akhirnya 

persaingan antar perusahaan sangatlah ketat. Perusahaan saling melakukan inovasi 

untuk memikat konsumen. Begitu juga dengan perusahaan Vans yang 

memproduksi sepatu. Di Indonesia, Vans sudah memiliki konsumen setianya 

sejak lama. Meskipun untuk store resmi baru saja dibuka di Indonesia.  

Pada awal masuknya Vans di Indonesia, konsumen Vans ialah seorang 

Skater, personil band, dan sneaker freak (orang yang hobi dalam mengoleksi 

sepatu). Dengan berkembangnya minat konsumen dengan produk Vans, untuk 

sekarang sepatu ini digunakan oleh semua kalangan, termasauk para mahasiswa. 

Sebelumnya konsumen yang ingin membeli sepatu vans harus melalui retailer, 

yang kemudian mengimport produk tersebut dari Singapura dan Cina,  namun 

sekarang Vans telah membuka beberapa store resmi di kota-kota di Indonesia, 

Di era globalisasi ini, konsumen semakin menuntut dan kritis ketika akan 

memutuskan melakukan pembelian suatu produk. Konsumen semakin tidak 

mudah puas, sehingga apabila ada merek yang membuat produk lebih baik 

daripada kompetitor, maka konsumen dapat dengan mudah untuk berpindah 

merek. Untuk penggunaan berat seperti olahraga, sepatu Vans didesain untuk 

dipakai dalam olahraga seperti skateboard dan BMX, karena nyaman dan sesuai. 

Akan tetapi tidak cocok apabila digunakan untuk olahraga lari atau basket. 

Banyak konsumen mengeluhkan mengenai desain gambar dan warna pada 

sepatunya yang cepat luntur. Selain itu juga bagian sol atau tapak sepatunya 
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sangat licin apabila tidak ada perawatan khusus. Sehingga tidak cukup tahan 

untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Sementara merek kompetitor 

seperti Adidas, memiliki ketahanan yang lebih baik.  

Tabel 1.1. 

Data Penjualan Sepatu Vans di Indonesia 

Keterangan Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Volume 

Penjualan 

(pasang sepatu) 

61.356 91.446 86.028 65.574 75.410 

Sumber: PT. Vans Indonesia, 2018. 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa ada penurunan volume penjualan sepatu Vans 

di Indonesia yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini dilakukan di 

Universitas Muria Kudus dengan responden penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alasan pemilihan responden penelitian ini adalah 

karena mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus  merupakan konsumen produk sepatu Vans. Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas, maka penulis memberikan judul naskah skripsi ini sebagai 

berikut: ”PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU VANS  (STUDI KASUS 

PADA KONSUMEN SEPATU VANS DI KUDUS)”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel independen terdiri dari kualitas produk, harga dan promosi,, 

sedangkan variabel dependen adalah keputusan pembelian. 

1.2.2. Obyek penelitian difokuskan pada produk sepatu Vans, dengan mengambil 

lokasi penelitian di Kudus. 

1.2.3. Responden dalam penelitian merupakan konsumen produk Vans di Kudus. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Adanya fluktuasi volume penjualan sepatu Vans di Indonesia yang cukup 

signifikan dikarenakan banyaknya konsumen yang mengeluhkan mengenai desain 

gambar dan warna pada sepatunya yang cepat luntur. Selain itu juga bagian sol 

atau tapak sepatunya sangat licin apabila tidak ada perawatan khusus, sehingga 

tidak cukup tahan untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama dibandingkan 

dengan kompetitor seperti Adidas dan Nike. 

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dimunculkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah ada pengaruh positif antara variabel kualitas produk terhadap 

variabel keputusan pembelian Sepatu Vans di Kudus? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh positif antara variabel harga terhadap variabel 

keputusan pembelian Sepatu Vans di Kudus? 
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1.3.3. Apakah ada pengaruh positif antara variabel promosi terhadap variabel 

keputusan pembelian Sepatu Vans di Kudus? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh positif antara variabel kualitas produk, harga dan 

promosi terhadap variabel keputusan pembelian Sepatu Vans di Kudus 

secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Sepatu 

Vans di Kudus. 

1.4.2. Menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian Sepatu Vans di 

Kudus. 

1.4.3. Menguji pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian Sepatu Vans di 

Kudus. 

1.4.4. Menguji pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan 

pembelian Sepatu Vans di Kudus 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 

Memberikan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu manajemen 

khususnya khususnya di bidang pemasaran dan mendorong peneliti lain 
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untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang lebih baik 

di masa mendatang. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Memberikan kontribusi bagi produsen dalam sepatu Vans dalam 

meningkatkan kualitas produk, penetapan harga dan strategi promosi 

untuk memenuhi keinginan konsumen. 

 


