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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Fenomena sekarang ini sedang musimnya orang menghobikan dirinya 

untuk berolahraga. Banyak jenis olahraga yang saat ini digemari oleh banyak 

orang, misalnya sepak bola, futsal, lari, skate board, dll. Pada jenis olah raga 

tersebut perlengkapan yang utama yaitu adalah sepatu. Banyak perusahaan sepatu 

olahraga, namun setiap perusahaan sepatu olahraga memiliki ciri khas tersendiri 

untuk menawarkan produknya. Disinilah para konsumen memilih produk sepatu 

olahraga yang cocok untuk kebutuhannya. 

Dilihat dari berbagai jenis olahraga, sering dijumpai konsumen memakai 

sepatu olahraga bermerek Nike. Tidak hanya untuk perlengkapan olahraga saja, 

terkadang sering dijumpai konsumen menggunakan sepatu olahraga Nike untuk 

jalan-jalan, travelling, dan kuliah. Sepatu Nike memang mudah diidentifikasi, 

karena dengan logonya yang simpel yaitu bentuk ceklist atau tanda centang. 

Sepatu olahraga Nike mudah diidentifikasi oleh khas logo perusahaan, yaitu 

dengan logo para “Swoosh” dan slogan “Just Do It” yang simpel namun desain-

desainnya terkesan elegan dan mewah untuk dipakai. 

Produk sepatu Nike memiliki keunggulan dibandingkan dengan sepatu 

produk lain. Material yang dipakai dalam sepatu Nike berupa flyware dan 

lunarlitefoam. Material ini memiliki fungsi untuk mengurangi beban jenis sepatu, 

sehingga jenis sepatu yang dihasilkan akan ringan dan membuat nyaman para 
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konsumen. Kenyaman, kualitas, dan model yang beragam telah di hadirkan oleh 

Nike.  

Produk sepatu olah raga Nike menunjukan bahwa menjadi pertimbangan 

konsumen dalam membeli produk adalah kenyamanan yang dipakai. Nike 

menjadi ikon pilihan konsumen karena daya tahan produknya yang baik dan 

konsumen merasa puas menggunakannya. Kualitas yang baik ini membuat Nike 

berkembang pesat di Indonesia. 

Selain dikarenakan produk Nike yang memiliki keunggulan, harga pun 

dipertimbangkan dalam keputusan pembelian para konsumen. Harga 

menimbulkan berbagai interprestasi di mata konsumen. Konsumen akan memiliki 

interprestasi dan persepsi yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik pribadi 

(motivasi, sikap, konsep diri), latar belakang (sosial, ekonomi, demografi), 

pengalaman (belajar), serta pengaruh lingkungannya. Berbagai interprestasi dan 

persepsi tentang harga tersebut menimbulkan pengaruh yang berbeda-beda pada 

perilaku konsumen.  

Harga produk Nike relatif mahal, disebabkan sepatu Nike diproduksi 

menggunakan bahan yang sangat berkualitas dan sepatu Nike memiliki berbagai 

macam teknologi yang terdapat pada setiap produk sepatunya. Dengan 

perkembangannya sampai saat ini, Nike mendesain sepatunya sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga yang 

relatif mahal dari produk sepatu Nike ini berbanding lurus dengan apa yang 

didapatkan oleh konsumen yang memakainya. Konsumen beranggapan bahwa 

dengan memakai produk Nike yang mahal, mewah, popular, dan terbaru sebagai 

penambah kepercayaan diri. 
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Para konsumen sepatu olahraga Nike mudah dan sering dijumpai, salah 

satunya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Di perguruan 

tinggi ini banyak mahasiswa yang menggunakan sepatu olahraga Nike original. 

Sepatu olahraga merek Nike ini tidak hanya digunakan disaat berolahraga saja 

namun seringkali mereka juga memakai sepatu Nike untuk pergi ke kampus dan 

untuk melakukan aktifitas sehari-hari lainnya.  

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian produk sepatu olahraga merek Nike 

yang meliputi: produk dan harga. Padahal harga sepatu olahraga merek Nike itu 

terbilang cukup mahal namun kenapa masih saja sepatu olahraga merek Nike ini 

menjadi pilihan utama saat membeli sepatu olahraga. Sehingga penyusun skripsi 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Produk dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Olahraga Merek Nike (Studi Pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan pada latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk 

membuktikan dengan melakukan penelitian ini dan berusaha untuk menganalisis 

pertanyaan yang muncul sebagai berikut:  

1. Apakah produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepatu olahraga merek Nike? 

2. Apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepatu olahraga merek Nike? 
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3. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepatu olahraga merek Nike? 

4. Apakah produk, harga, dan citra merek berpengaruh simultan terhadap 

keputusan pembelian sepatu olahraga merek Nike? 

5. Manakah diantara produk, harga, dan citra merek yang memiliki pengaruh 

dominan  terhadap keputusan pembelian sepatu olahraga merek Nike? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh produk terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga merek Nike. 

2. Untuk menguji pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

sepatu olahraga merek Nike. 

3. Untuk menguji pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga merek Nike. 

4. Untuk menguji pengaruh produk, harga, dan citra merek secara simultan 

terhadap keputusan pembelian sepatu olahraga merek Nike. 

5. Untuk menguji diantara produk, harga, dan citra merek mana yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga merek Nike. 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

beberapa manfaat yaitu :  
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1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

bidang pemasaran khususnya yang terkait dengan perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian, baik untuk mahasiswa yang 

membutuhkan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis maupun bagi 

umum.  

2. Sebagai informasi dalam usaha untuk meningkatkan volume penjualan 

melalui perilaku konsumen.  

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

bagi perusahaan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk yang 

ditawarkan. 

 


