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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era Globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, dan semakin 

meluasnya pasar suatu produk, yang mengakibatkan ketatnya persaingan bisnis. 

Oleh karena itu, perusahaan atau pelaku bisnis individu dituntut untuk dapat selalu 

mengembangkan produknya.  Di Indonesia sekarang ini banyak merk sepatu yang 

terkenal, misalnya seperti Nike, Adidas, Ardiles, Rebook dan Bata yang juga ikut 

meramaikan dan merasakan ketatnya persaingan di Era globalisasi ini.  

Pada Industri sepatu olahraga di Indonesia tahun 2016 terdapat beberapa 

merek yang menduduki peringkat teratas dilihat dari beberapa aspek yaitu top of 

mind awareness, merek terakhir yang dibeli dan orientasi masa depan terhadap 

produk tersebut. Berikut disajikan tabel 1.1 data top brand indeks sepatu olahraga 

tahun 2017 sampai tahun 2019 : 

Tabel 1.1. 

Top Brand Index Sepatu Olahraga  

Tahun 2017 sampai 2019 

Sumber: www.topbrand.award.com2020 

Merek 
Tahun 2017 

Merek 
Tahun 2018 

Merek 
Tahun 2019 

TBI TBI TBI 

Adidas 38,2%  Adidas 37,6%  Adidas 37,0% 

Nike 32,2%  Nike 25,6%  Nike 21,1% 

Converse 3,6%  Reebok 6,2%  Reebok 8,3% 

Eiger 3,3% Ardiles 5,2% Ardiles 6,3% 

Reebok 3,3% Diadora 4,6% Diadora 2,9% 
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 Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Nike menduduki urutan kedua 

selama tahun 2017 sampai tahun 2019 sebagai Top Brand Index. Hal ini 

membuktikan bahwa ada merek lain yang lebih unggul dari pada merek Nike 

yaitu merek Adidaas dengan posisi teratas selama tiga tahun berutrut-turut. Jika 

dilihat dari jumlah persentase merek Nike pun menurun selama tiga tahun, yaitu 

32,2%, 25,6% dan 21,1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa minat beli terhadap 

merek Nike menurun. Hal tersebut disebabkan kurangnya celebrity endorser dari 

produk Nike, desain produk Nike yang kurang inovatif sehingga konsumen 

menilai jika produk sepatu Nike mudah untuk ditiru, Loyalitas terhadap merek 

Nike menurun, selain itu, citra merek pada produk Nike juga rendah.  

Salah satu perusahaan yang dikenal akan memiliki posisi yang kuat dalam 

bisnis ini ialah NIKE. Dimana NIKE ini awalnya didirikan oleh atlet lari Phillip 

Knight dan pelatihnya pada Januari 1964, dan strategi yang digunakan oleh 

perusahaan NIKE dalam rangka meningkatkan niat beli konsumen adalah dengan 

cara melakukan promosi, antara lainnya melalui media periklanan, dan pada tahun 

2009 pendapatan NIKE mencapai US$ 19,2 milyar yang menjadikan NIKE 

sebagai perusahaan peralatan olahraga terbesar didunia dari segi penjualan 

menurut Sacks et al (2010). Saat ini NIKE adalah produsen peralatan olahraga 

yang memiliki skala Global termasuk di Indonesia, NIKE sendiri di Indonesia 

namanya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena NIKE sudah 

lama masuk di Indonesia yaitu tepatnya pada tahun 1988. 

Menurut Risky dan Yasiz (2014) minat beli yang timbul dalam diri pembeli 

sering kali berlawanan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Minat beli 
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konsumen merupakan keinginan tersembunyi dalam benak konsumen. Minat beli 

konsumen selalu terselubung dalam benak diri konsumen secara individu dimana 

tidak seorangpun bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh seorang 

konsumen. 

Tabel 1.2. 

Research Gap Penelitian 

No Nama Peneliti Variabel Hasil 

 

1 

Given Spria Harly 

dan Damayanti 

Octavia (2014) 

Celebrity endorser Berpengaruh 

negative 

Ni Made Arie 

Ismiyanti (2017) 

Celebrity endorser Berpengaruh 

positif 

 

2 

Beauty Mangundap 

Massie dan Farlane 

Rumokoy (2018) 

Desain produk Berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

Cecilia Kartika, 

Rizky Natassi dan 

Mareta Kamela 

Sari (2012) 

Desain produk Berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

 

3 

Eujun Ko dan Hao 

Zhang (2017) 

Loyalitas merek Berpengaruh 

positif 

Edo Hermawan, 

Muslichah Herma 

Widiana dan Enny 

Etianty (2015) 

Loyalitas merek Berpengaruh 

negatif 

 

4 

Beauty Mangundap 

Massie dan Farlane 

Rumokoy (2018) 

Citra merek Berpengaruh 

negatif 

Ni Made Arie 

Ismiyanti (2017) 

Citra merek Berpengaruh 

positif 

Sumber: Penelitian terdahulu, (2020) 

 Research gap yang pertama adalah atas variabel celebrity endorser, 

tampak dari penelitian Given Spria Harly dan Damayanti Octavia (2014) yang 

menyatakan bahwa celebrity endorser berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Namun menurut Ni Made Arie Ismiyanti (2017) celebrity endorser 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
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Research gap yang kedua ialah atas variabel desain produk tampak dari 

penelitian Beauty C.A Mangundap, James D.D Massie, dan Farlane S Rumokoy 

(2018) yang  menyatakan bahwa desain produk berpengaruh negatif signifkan 

terhadap minat beli konsumen. Namun, menurut Cecilia Kartika, Rizky Natassi, 

dan Mareta Kamela Sari (2012), menyatakan bahwa desain produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 

Research gap yang ketiga atas variabel loyalitas merk tampak dari 

penelitian menurut Eujun Ko and Hao Zhang (2017) yang menyatakan bahwa 

loyalitas merk berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Namun, Edo 

Hermawan, Muslichah Herma Widiana, dan Enny Etianty (2015) menyatakan 

bahwa loyalitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap minat beli 

konsumen. 

Research gap yang keempat atas variabel citra merk, tampak dari 

penelitian Beauty C Mangundap, James D.D Massie, dan Farlane S Rumokoy 

(2018) yang menyatakan bahwa citra merk berpengaruh negatif signifikan 

terhadap minat beli konsumen. Namun, menurut Ni Made Arie Ismiyanti dan I 

Wayan Santika (2017) yang menyatakan bahwa citra merk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat beli konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian 

dengan judul “PENGARUH CELEBRITY ENDORSER, DESAIN PRODUK, 

LOYALITAS MERK DAN CITRA MERK TERHADAP MINAT BELI 

PRODUK NIKE PADA MASYARAKAT DI KOTA KUDUS” . 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1.2.1. Variabel independen meliputi celebrity endorser, desain produk, loyalitas 

merk, dan citra. Sedangkan variabel dependen adalah minat beli 

konsumen.  

1.2.2. Responden penelitian ini adalah masyarakat umum pelanggan produk 

merk NIKE yang ada di kota Kudus. 

1.2.3. Penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Januari 2020. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Fenomena yang terjadi pada produk Nike dapat dilihat pada tabel 1.1 yang 

menunjukkan bahwa Nike menduduki urutan kedua selama tahun 2017 sampai 

tahun 2019 sebagai Top Brand Index. Hal ini membuktikan bahwa ada merek lain 

yang lebih unggul dari pada merek Nike yaitu merek Adidaas dengan posisi 

teratas selama tiga tahun berutrut-turut. Jika dilihat dari jumlah persentase merek 

Nike juga mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut, yaitu 32,2%, 

25,6% dan 21,1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa minat beli terhadap merek 

Nike menurun. Hal tersebut disebabkan kurangnya celebrity endorser dari produk 

Nike, desain produk Nike yang kurang inovatif, loyalitas terhadap merek Nike 

menurun ditambah dengan, citra merek pada produk Nike juga rendah.  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian  sebagai berikut : 
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1.3.1. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari celebrity endorser terhadap 

minat beli konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus ? 

1.3.2. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari desain produk terhadap minat 

beli konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus ? 

1.3.3. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari loyalitas merk terhadap minat 

beli konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus ? 

1.3.4. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari citra merk terhadap minat beli 

konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus ? 

1.3.5. Apakah terdapat pengaruh signifikan dari celebrity endorser, desain 

produk, loyalitas merk dan citra merk secara simultan terhadap minat beli 

konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan dari celebrity endorser terhadap 

minat beli konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus 

1.4.2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan dari desain produk terhadap 

minat beli konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus 

1.4.3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan dari loyalitas terhadap minat beli 

konsumen pada sepatu merk NIKE di kota Kudus 

1.4.4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan dari citra merk terhadap minat 

beli konsumen pada sepatu mek NIKE di kota Kudus 
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1.4.5. Untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser, desain produk, loyalitas 

merk dan citra merk secara simultan terhadap minat beli konsumen pada 

sepatu merk NIKE di kota Kudus. 

 

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 penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh minat beli konsumen 

yang dilihat dari variabel celebrity endorser, desain produk, loyalitas merk 

dan citra merk. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input atas minat beli 

produk sepatu merk NIKE di kota kudus, berdasarkan variabel celebrity 

endorser, desain produk, loyalitas merk dan citra merk kepada manajemen 

perusahaan. 

 

 


