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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini industri tumbuh dan berkembang dengan pesat. Salah satu 

sektor industri yang mengalami persaingan cukup ketat adalah industri alas kaki 

atau sepatu. Industri ini mempunyai peluang yang terbuka keluar negeri maupun 

ke dalam negeri, Indonesia merupakan pangsa pasar potensial untuk produk-

produk sepatu (www.kompas.com). Jumlah produsen sepatu dalam negeri 

mencapai 250 perusahaan dengan kapasitas produksi mencapai 1.1 miliar pasang 

setahun. Meskipun jumlah industri sepatu mencapai ratusan industri, namun 

hanya 10 perusahaana besar yang mampu menguasai pangsa pasar. Pada kurun 

waktu 2002-2008, volume dan nilai produksi sepatu masing masing tumbuh 

sekitar 10% (Kadin, 2010).  

Sepatu merupakan salah satu perlengkapan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam berbagai hal, baik untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan 

resmi seperti untuk bekerja hingga hal-hal lain yang dibutuhkan untuk 

berpenampilan rapi.  Bisnis sepatu memiliki pangsa pasar yang potensial karena 

berlakunya pasar bebas baik untuk kawasan ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia. 

Sepatu merupakan salah satu komoditas dalam negeri yang paling siap bersaing di 

pasar bebas Ancaman yang dihadapi juga cukup besar dalam persaingan antar 

produsen dalam memperebutkan konsumen. Potensi penjualan tahun 2010 

mencapai 136 juta pasang dengan nilai 24.7 triliun rupiah (Tribun Timur, 2011). 
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Persaingan industri sepatu yang cukup ketat disebabkan oleh banyaknya 

produk sepatu impor yang memasuki pasar terutama produk china yang 

menawarkan produk dengan harga lebih murah. Hal ini menyebabkan produsen-

produsen sepatu harus mampu bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. 

Salah satu kekuatan penting dari sebuah produk adalah merek, karena merek 

menjadi pembeda dengan produk lain. 

Merek pada dasarnya dibangun dengan sebuah label dari kepemilikan. 

Merek yang kuat dapat mendorong kesuksesan dalam kompetesi.Berbagai merek 

sepatu terkenal yang merambah Indonesia antara lain: Converse, Adidas, Nike, 

Gosh, Bata, Reebook, Piero, Fila, Eagle, Spalding, NB, Spotec, Logo (Marketing 

No. 01/VIII/Januari 2009). 

Merek-merek sepatu di atas merupakan merek-merek berasal dari dalam 

dan luar negeri. Merek yang berasal dari dalam negeri antara lain Eagle, Logo, 

sedangkan untuk merek yang berasal dari luar negeri atau asing antara lain Bata 

dan Fila. Munculnya merek-merek sepatu asing di Indonesia diindikasikan akibat 

adanya globalisasi sektor perdagangan yang telah diterapkan di Indonesia sejak 

tahun 1998, sehingga menjadikan pasar Indonesia menjadi terbuka lebar bagi 

masuknya produk produk asing. 

Bata sebagai salah satu merek asing sepatu dan sandal yang telah dikenal 

luas oleh masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai salah satu merek legendaris 

untuk merek sepatu (Tjiptono, 2005:97), saat ini mulai mengalami beberapa 

penurunan. Pada awal berdiri pada tahun 1931 Bata dapat dikatakan sebagai 

perusahaan yang mewakili sepatu Indonesia, karena dalam industri ini Bata 
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merupakan market leader dengan pangsa pasar 40 % dari produksi sepatu untuk 

domestik. Namun fenomena yang terjadi saat ini Bata mulai mengalami beberapa 

penurunan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan market share akibat persaingan 

bisnis yang sangat ketat yang saat ini hanya mampu menguasai pangsa pasar 

sebesar 7% untuk sepatu olah raga dan 9,8% untuk kategori sepatu nonolahraga 

(Marketing, 2009). 

Fenomena di atas merupakan tantangan bagi perusahaan untuk 

menentukan strategi yang tepat untuk mengembalikan Brand Image kepada 

konsumen sebagai sepatu yang di minati lagi. Perusahaan perlu memperhatikan 

perilaku pembelian yang dilakukan oleh konsumen sehingga dapat menggunakan 

strategi yang tepat untuk mendorong terjadinya pembelian. Pada dasarnya merek 

mengidentifikasikan penjual dan pembeli. Setiap merek memiliki atribut. Atribut 

ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan mnegetahui dengan pasti atribut 

apa saja yang terkandung dalam suatu merek (Dalam Rangkuti, 2003:3).  

Berbagai strategi perlu dilakukan oleh perusahaan untuk bisa 

meningkatkan kembali volume penjualan dan dapat bersaing dengan merek-merek 

lainnya untuk memperebutkan konsumen dan meningkatkan volume penjualan. 

Salah satu strategi yang dilakukan adalah reposisi merek. Repositioning adalah 

merubah persepsi konsumen relasi brand menjadi kompetisi brand. Terkadang 

perusahaan melakukan repositioning untuk menyangga pertumbuhan permintaan 

pada saat pasar sedang melemah atau untuk mengoreksi kesalahan positioning. 

(Dalam Lamb, Hair, McDaniel, 2003:205),Perubahan demografi, menurunnya 

penjualan atau perubahan pada lingkungan sosial seringkali memotivasi 



 4

perusahaan untuk mereposisi penetapan brand. Sasaran utama dari strategi 

reposisi suatu produk adalah membentuk citra merek tertentu di benak konsumen 

Image dan repositioning mempunyai hubungan yang erat dalam 

mengambil keputusan pembelian, konsumen dipengaruhi oleh citra badan usaha 

yang bersangkutan sedangkan posisi produk yang ada di benak konsumen dapat 

membentuk suatu citra yang khusus di benak konsumen. Memosisikan produk 

tidak hanya sekedar konsumen mengetahui keberadaan produk tapi juga dapat 

memberikan kepuasan yang berarti bagi konsumen. 

Reposisi suatu produk (repositioning) yang dilakukan oleh badan usaha 

terhadap produknya bertujuan untuk menempatkan suatu posisi yang unik di 

benak konsumen, sehingga konsumen diharapkan akan memiliki suatu kesan 

tertentu terhadap merek tertentu. Kesan ini adalah brand image. Demikian pula 

sebaliknya, brand image yang tercipta pada suatu merek dibentuk dan dipengaruhi 

usaha-usaha repositioning yang dilakukan oleh badan usaha. 

Strategi ini dilakukan dengan tujuan menghilangkan image bahwa Bata 

merupakan merek kuno dan ketinggalan zaman dalam hal desain. Perusahaan 

telah membuat inovasi sepatu pertama di Asia. Bata memiliki lisensi merek merek 

unik seperti Marie Claire, Bubblegummers, Weinbrennre, Power, Sandak, Bata 

Industrial dan North Stara. Akan tetapi pembeli rata-rata kurang mengenal merek 

merek tersebut, karena umunya pembeli lebih mengenal brand Bata. 

Dengan adanya repositioning yang baik, maka perusahaan mempunyai 

posisi persaingan yang menarik dan akan didukung oleh asosiasi yang kuat pula. 

Pada situasi persaingan yang semakin ketat perbedaan image suatu produk bisa 
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menjadi lebih kompleks dan pasar menjadi lebih ramai sehingga konsumen 

menjadi lebih mempercayai citra merek suatu produk dan pada atribut aktual 

suatu produk dalam keputusan pembeliannya. Asosiasi yang berbeda dapat 

menjadi kunci persaingan yang menguntungkan, karena jika suatu merek 

mempunyai posisi yang lebih baik, maka konsumen cenderung memilihnya dalam 

keputusan pembeliannya. Pada tahun 2013 merek sepatu Bata mendapat 10 besar 

sebagai brand award dengan urutan sepatu merek Bata, 21,7%, Nike, 13,8%, 

Adidas, 10,9%, Converse, 9,4%. All Star, 6,2%. Puma, 4,0%. Kasogi, 3,9% .Dari 

10 top award tersebut sepatu merek Bata menempati puncak tertinggi dari 

semluruh merek sepatu yang beredar di Indonesia (www.swa.com). Pengukuran 

brand award melalui indikator-indikator pemasaran termasuk ekuitas merek dan 

volume penjualan. Dari 10 top award tersebut sepatu merek Bata menempati 

puncak tertinggi dari semluruh merek sepatu yang beredar di Indonesia. 

Prioritas utama bagi produsen sepatu Bata saat ini adalah bagaimana 

meningkatkan kembali kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan 

sehingga konsumen tertarik kembali untuk membeli sepatu Bata. Berbagai strategi 

baru perlu dilakukan jika Bata tidak melakukan terobosan baru maka diperkirakan 

hal ini akan menjadi awal kemunduran produk Bata. Banyak cara yang bisa 

dilakukan oleh Bata untuk bisa meningkatkan kembali volume penjualan dan 

meraih kembali posisi sebagai market leader salah satunya melalui strategi 

repositioning dengan meningkatkan ekuitas merek. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kesadaran konsumen terhadap sepatu merek Bata? 

2. Bagaimanakah asosiasi konsumen terhadap sepatu merek Bata? 

3. Bagaimanakah persepsi konsumen terhadap kualitas sepatu merek Bata? 

4. Bagaimanakah loyalitas konsumen terhadap sepatu merek Bata? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

ekuitas merek sepatu Bata terhadap keputusan pembelian konsumen. 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesadaran konsumen terhadap sepatu 

merek Bata. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan asosiasi konsumen terhadap sepatu 

merek Bata. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi konsumen terhadap kualitas 

sepatu merek Bata. 

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan loyalitas konsumen terhadap sepatu 

merek Bata. 

 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau masukan 

dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan 
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strategi pemasaran khususnya strategi reposisioning dengan meningkatkan ekuitas 

merek. 

2. Bagi Perusahaan dan Pihak Lain 

Memberikan sumbangan yang berarti dalam menjelaskan manfaat strategi 

reposisioning dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap merek 

sehingga mengarahkan pada keputusan pemilihan produk untuk dikonsumsi 

(pembelian).  

Menjadi dasar penelitian selanjutnya, terutama dalam hal stretegi 

pemasaran produk dengan penekanan pada strategi reposisioning untuk 

menciptakan image positif sebagai hasil evaluasi alternatif oleh konsumen yang 

mengarahkan pada keputusan pembelian 

 

 

 


