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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan moderenisasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan 

salah satunya bentuk fashion. Perubahan perkembangan fashion menarik, Dalam 

perkembangan tentunya cukup pesat. Perkembangan salah satunya sepatu, Bentuk 

perekonomian begitu drastis perubahan  bentuk sepatu dari masa ke masa dengan 

gaya trend berubah ubah. Istilah modernisasi sering kali “dilawan” dengan istilah 

tradisional, dengan kata lain modernisasi berarti perubahan dari masyarakat 

tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Jadi, modernisasi merupakan suatu 

poses perubahan ketika masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha 

mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern 

(Martono, 2012:81). 

Kebutuan saat penting sama halnya dengan busana pakaian. Persaingan 

produk sepatu yang semakin ketat timbulnya indikasi terhadap penemuan produk, 

permintaan yang telah menjadi kebutuan hidup dianggap penting sebagian 

masyarakat saat ini. Perkembangan trend sepatu dapat dilihat melalui gaya hidup 

masyarakat Indonesia yang mulai berubah maraknya bentuk style fashion sepatu 

yang bermunculan. Produk menjadi salah satu strategi dalam menerapkan dan 

menjaga citra produk lebih baik.  

Membangun produk salah satu kunci penting dalam menciptakan produk 

fashion sepatu, yang bisa bertahan dalam lingkungan perkembangan persaingan 

trend permintaan (Abdullah, 2015). Salah satu membangun citra produk secara 
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efektif adalah melalui cara pendekatan multi displin yang mengunakan berbagi 

istrumen media saat ini sebagai objek yang dalam digital atau onlie untuk menjadi 

pemasaran mempromosikan produk.merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh para 

pesaing konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk yang 

menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif  terbaik. Sesuatu produk baru 

tidak akan sukses jika tidak didukung oleh harga, distribusi, iklan, dan penjualan 

yang tepat (Kotler, 2012:19). 

Bagi konsumen, sepatu adalah suatu produk yang menjadi kebutuhan 

harian untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kenyamanan dalam memakai 

sepatu beraktivitas sangatlah penting untuk menjaga kaki kita tetap stabil. 

Converse sebagai suatu perusahaan sepatu besar dunia yang membesarkan 

namanya karena sering menjadi seponsor popular dunia sehingga selalu diekpose 

media. Saat ini hampir sepertiga sepatu yang beredar di Indonesia merupakan 

produk convese. Sepatu asal Amerika disebut sebut sebagai raja senekers pada 

tahun 1923, sehingga lebih 50 tahun dan menjadi sepatu paling terkenal dalam 

sejarah dengan penjualan sebanyak 774 juta di 144 negara. 

Converse merupakan merek sepatu yang banyak diminati dan 

berpengalaman suatu minat dan keinginan konsumen didorong melalui sikap dan 

kemudian dapat membentuk perilaku, dan membangun ketertarikan serta 

keyakinan konsumen terhadap suatu produk. Perilaku konsumen mempelajari 

bagaimana kebiasaan seseorang membeli suatu produk dengan merek tertentu. 

Melihat kiprah converse yang telah berpengalaman dari beberapa tahun melayani 

kebutuhan konsumen maka citra merek yang timbul sudah sangatlah kuat. 
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Permintaan terhadap Fashion sepatu di Indonesia hal tersebut membuat 

para produsen sepatu sangat gencar untuk meluncurkan produk-produk sepatu 

mereka secara berkala yang tentunya selalu menghadirkan inovasi-inovasi terbaru 

supaya dapat memenuhi kebutuhan konsumen agar dapat menarik minat beli  

berujung keputusan pembelian mereka. Banyak jenis dan merek sepatu yang 

ditawarkan dipasar membuat konsumen memiliki banyak pilihan dan hal ini 

sangat mendorong para produsen untuk menjual produknya dengan kualitas yang 

baik dan harga yang kompetitif. Keputusan pembelian dalam hal ini dapat 

didasarkan pada daftar penjualan sepatu Converse selama 5 bulan pada tahun 

2020 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

List Penjulan Converse Maret-Agustus 2020 

Bulan Penjulan Produk 

Maret 2120 unit 

April 1894 unit 

Mei 1884 unit 

Juni 1970 unit 

Juli 1927 unit 

Agustus 1964 unit 

Sumber: Manajemen Converse Indonesia, 2020.  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama bulan Maret-

Agustus 2020 sepatu Converse mengalami penjulan yang berfluktuatif dan 

cenderung mengalami penurunan penjulan. Adanya penurunan penjulan pada 

sepatu Converse menandakan bahwa keputusan pembelian sepatu Converse juga 

mengalami penurunan. Meskipun citra merek yang sudah terkenal di kalangan 
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masyarakat dan ditambah dengan segi kualitas produk sepatu yang tahan lama, 

tahan terhadap air terpercaya dan baik di mata konsumen dan mampu bertahan di 

urutan atas. Akan tetapi, adanya pesaing jenis merek sepatu yang ditawarkan di 

pasar maupun di sosial media membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. 

Persaingan yang semakin ketat dapat terjadi disebabkan oleh banyaknya 

kemajuan dan perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis, salah satunya ditandai 

dengan perubahan pola pikir yang menghadirkan inovasi-inovasi yang lebih baik 

dari sebelumnya, bentuk dari kemajuan teknologi dan gaya hidup yang tidak lepas 

dari pengaruh moderisasi. Banyak faktor mempengaruhi keputusan seseorang 

untuk mengunakan suatu produk, salah satunya adalah word of mouth. Wom 

merupakan informasi yang tersebar dari konsumen ke konsumen lain tentang 

produk yang digunakan.  

Seiring berkembangnya teknologi sekarang ini word of mouth juga 

berkembang menjadi electronic word of mouth, Selain itu bentuk dari 

perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan yang segnifikan 

dalam hal mencari informasi yang dibutuhkan pada suatu produk sebelum 

diputuskan untuk membeli. Berkembangnya pencarian melalui internet 

memudahakan konsumen dalam memperloleh pengetahuan mengenai salah satu 

produk sebelum mencoba atau menggunakan produk. selain itu media masa kini 

telah membuka saluran komunikasi antara konsumen dengan pemilik usaha 

perusahaan. Konsumen dapat menuliskan berbagi pendapat dan berdiskusi dengan 

teman memberikan komentar media sosial seperti Istagram, Twitter, facebook, dll. 
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Hal itu mendorong minat beli berujung keputusan pembelian tentang sepatu 

Converse melalui media sosial. 

Menyimpulkan jika perkembangan internet sudah mempengaruhi 

kemampuan komunikasi serta sudah menguatkan skala serta cakupan komunikasi 

pada mulut ke mulut disebut word of mouth. Serta sudah serta mempresentasikan 

arti dasar dari Electronic word of mouth menjadi suatu konsep yang baru dari 

word of mouth yang memberi trasparansi serta akses dari Electronic word of 

mouth menjadi sesuatu konsep yang baru dari word of mouth yang memberi 

transparansi serta akses yang mudah guna mendapatkan informasi internet 

(Abdullah, 2015:17). 

Bentuk meningkatkan salah satu keterkaitan dan keyakinan konsumen bisa 

mencoba atau mengunakan suatu produk yang berdampak pada minat beli 

bertujuan keputusan pembelian. Maupun konsumen jika berujung minat dan tidak 

bertujuan tidak memutuskan pembelian. Hal ini disebabkan konsumen memiliki 

bagian yang vital terhadap eksistensi produk dipasaran. (Kolter, 2012:19) suatu 

produk dapat dikenal oleh masyarakat melalui merek yang diberikan oleh 

perusahaan. Dulu konsumen memilih sepatu yang dapat dipakai sesuatu fungsinya 

dan awet dipakai, tetapi untuk saat ini konsumen lebih mencari produk yang 

fashionable. Merek merupakan suatu asset yang tidak ternilai bagi perusahaan, 

maka perusahaan berusaha untuk mengelola merek tersebut, yaitu melalui citra 

merek dengan  citra merek yang positif, maka perusahaan akan dapat menarik dan 

mempertahankan konsumen. 
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Selain dapat memberikan intuisi alasan kuat bagi calon konsumen untuk 

tertarik atau tidak mengunakan salah satu produk. Dorongan ini dimanfatkan 

pemasaran perusahaan suatu produk dan membuat perusahaan selalu terhubung 

dengan konsumen bertujuan keputusan pembelian. Kolter & Keler (2014:186) 

saluran komunikasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu media cetak surat kabar dan 

majalah, media siaran (radio dan televise), media jaringan (telepon dan satelit), 

media electronic (kaset, CD-ROM dan Web page), dan media yang ada, 

contohnya adalah media sosial melaui internet.  

Perusahaan berupaya membuat iklan secara online yang menarik. 

Penelitian ini diartikan sebagai minat beli berujung keputusan pembelian terhadap 

sepatu converse salah satu produk luar negeri. Zaman modernisasi bentuk 

perekonomian cukup pesat dengan perubahan bentuk sepatu convese dari masa ke 

masa dengan gaya trend berubah ubah revolusi dan berpengaruh gaya hidup 

globalisasi, salah satunya permintaan konsumen cukup tinggi permintaan trend 

diindonesia tentunya di golongan mahasiswa. 

Keputusan Pembelian salah satu tahapan dalam memproses keputusan 

pembelian sebelum perilaku pasca pembelian. Dalam memasuki tahap keputusan 

pembelian sebelumnya konsumen sudah dihadapkan pada beberapa pilihan 

alternatif sehingga sesuai tahap konsumen sudah dihadapkan pada beberapa 

pilihan  alternatif sehingga pada tahap suatu keinginan melakukan aksi untuk 

memutuskan membeli produk berdasarkan pilihan yang ditentukan. Menurut 

Buchari (2016:96) menyatakan bahwa keputusan pembelian adalah suatu 

konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, 
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produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan process. Sehingga 

membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan 

mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul produk yang akan dibeli.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santika, (2017) yang 

menyatakan bahwa pengaruh positif signifikan brand image terhadap minat beli 

sepatu olahraga Nike. Sedangkan penelitian Lay (2015) menyatakan brand image 

berpengaruh tidak sinifikan terhadap minat beli Sepatu Nike di Surabaya. 

Menurut penelitian Kumar & Kudeshia (2017) bahwa electronic word of 

mouth memiliki pengaruh positif terhadap minat beli Sepatu Adidas. tetapi dalam 

penelitian  Torlak (2015) bahwa electronic word of mouth tidak memiliki efek 

signifikan terhadap minat beli Sepatu Charles.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Said (2017) Brand Image 

menyatakan positif dan signifikan pada Keputusan Pembelian sepatu olahraga 

Speacs. Sedangkan  penelitian yang dilakukan Prasuhanda (2016) menyatakan 

bahwa brand image berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 

Sepatu Boenoet. 

Menurut penelitian Mandagie (2017) menyatakan bahwa Electronic word 

of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeliab sepatu 

Convese. Sedangkan Dzian (2015) menyatakan electronic word of mouth tidak 

memiliki efek signifikan terhadap keputusan pembelian Sepatu Nike. 

Menurut penelitian Saputra (2017) menyatakan minat beli berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian Sepatu Converse. Sedangkan Pasuhanda 
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(2016) menyatakan bahwa minat beli tidak memiliki signifikan terhadap 

keputusan pembelian Sepatu Boenoet. 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu 

dilakukan upaya untuk mengatahui penelitian sekripsi yang berjudul ‘‘Pengaruh 

Brand Image dan Electronic Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian 

melalui Minat Beli pada Pemakai Produk Sepatu Converse di Universitas 

Muria Kudus’’. 

1.2 Ruang Lingkup  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup bentuk 

penelitian adalah: 

a. Subjek penelitian adalah pengguna Sepatu Converse dengan lokasi utama 

di  Kampus Universitas Muria Kudus. 

b. Variabel eksogen dalam penelitian digunakan  adalah Brand Image, 

Electronic Word of Mouth.  

c. Variabel endogen dalam penelitian digunakan adalah Minat Beli, 

Keputusan Pembelian. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya yang 

mengatakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Brand Image, 

Electronic Word of Mouth terhadap Keputusan Pembelian dengan Minat Beli 

sebagai variabel intervening, dilakukan memperjelas sesuai penelitian maka 

peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
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a. Apakah Brand Image berpengaruh terhadap Minat Beli produk sepatu 

Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus? 

b. Apakah Electronic Word of Mouth berpengaruh terhadap Minat Beli 

sepatu Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus? 

c. Apakah Barand Image berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

produk sepatu Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus? 

d. Apakah Electronic Word of Mouth berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian produk sepatu Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus? 

e. Apakah Minat Beli berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian produk 

sepatu Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang ingin menguraikan latar belakang dan perumusan 

masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pengaruh Brand Image terhadap Minat Beli produk 

sepatu Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

b. Untuk menganalisis pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap Minat 

Beli produk sepatu Converse Universitas Muria Kudus. 

c. Untuk menganalisis pengaruh Brand Imege terhadap Keputusan 

Pembelian produk sepatu Converse mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

d. Untuk menganalisis pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap 

Keputusan Pembelian produk Converse Universitas Muria Kudus. 
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e. Untuk menganalisis pengaruh Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian 

produk Converse Universitas Muria Kudus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan penelitian memberikan 

berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan menambah manfaat pengetahuan dalam 

pengembangan ilmu dibidang manajemen pemasaran. Menjadi bahan kajian dan 

sumber setiap melanjutkan penelitian terpentingnya, dalam mengembangakan 

penelitian tentang hubungan antara variable brand image, electronic word of 

mouth terhadap keputusan pembelian melalui minat beli konsumen pemakai 

sepatu Converse. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai 

bahan sarana informasi dengan penerapan  pertimbangan dalam kebijakan pembeli 

yang akan dilakukan, dimana  hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk 

evaluasi pembelian produk Fashion. 

 

 

 

 

 


