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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era globalisasi yang berkembang pesat saat ini mengakibatkan manusia 

setiap kali akan mengalami perubahan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial 

budaya, dan juga pengaruh pada pola perilaku pesaingan di dalam menjalankan 

bisnisnya. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dalam dunia bisnis. Setiap 

perusahaan pada umumnya ingin berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Usaha 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan salah 

satunya melalui kegiatan pemasaran, yaitu proses dimana perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan 

dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. (Kotler 

dan Amstrong, 2008).  

Keberhasilan perusahaan banyak ditentukan oleh ketepatan perusahaan da-

lam memanfaatkan peluang dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan individu da-

lam usahanya mendapatkan dan menggunakan barang ataupun jasa. Banyak pe-

rusahaan yang berusaha memenangkan persaingan dengan cara memanfaatkan 

peluang bisnis yang ada dan berusaha menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

dalam rangka menguasai pasar. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk mem-

pertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ter-

tentu. Perusahaan berusaha menguasai pangsa pasar dengan berbagai strategi 

pemasaran dan juga pelayanannya dengan tujuan mendapatkan laba maksimal 
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dengan tingkat efisiensi kinerja secara optimal. Secara umum pemasaran 

dikatakan sebagai pola pikir yang menyadari bahwa perusahaan tidak dapat ber-

tahan tanpa adanya transaksi pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan ba-

rang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing 

dengan perusahaan lain (Kotler dan Amstrong, 2008). 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk 

melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong (2008), keputusan pem-

belian seseorang dapat dipengaruhi oleh motivasi konsumen, persepsi dan sikap 

konsumen. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Wahyuni (2008) yang menya-

takan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan pembelian dipengaruhi oleh 

motivasi konsumen, persepsi dan sikap konsumen. Penelitian ini merupakan rep-

likasi dari penelitian tersebut. 

Motivasi konsumen dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang cukup mam-

pu mendorong seseorang bertindak (Kotler dan Keller 2006). Motivasi muncul 

karena ada kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul 

karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan 

dan yang sesungguhnya dirasakan. Motivasi terbentuk karena adanya rangsangan 

yang datang dari dalam diri seseorang (kondisi fisiologis). Rangsangan terjadi ka-

rena adanya gap antara apa yng dirasakan dengan apa yang seharusnya dirasakan. 

Gap inilah yang mengakibatkan motivasi, sehingga konsumen merasakan adanya 

pengenalan kebutuhan (Sumarwan, 2004). Pengenalan kebutuhan akan me-

nyebabkan tekanan kepada konsumen, sehingga adanya dorongan pada dirinya 

untuk melakukan tindakan. 
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Konsumen dalam melakukan keputusan pembelian akan mempertim-

bangkan beberapa faktor, diantaranya persepsi kualitas produk. Produk yang 

berkualitas diharapkan dapat memberikan nilai bagi konsumen yang 

mengunakannya. Kualitas produk merupakan selisih produk yang layak menurut 

konsumen dengan produk menurut konsumen saat ini (Simamora,2001). Suatu 

produk yang berkualitas akan dipersepsikan baik oleh konsumen. Persepsi kualitas 

adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan 

(Durianto dkk.,2004). Persepsi konsumen atas suatu produk dapat berasal dari in-

formasi yang diterima atau dari pengalaman konsumen dimasa lalu.. Persepsi 

yang muncul dapat bersifat positif maupun negatif. Sikap merupakan evaluasi, 

perasaan seseorang, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang terhadap obyek atau gagasan 

tertentu (Kotler,2005). 

Konsumen akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek 

tertentu untuk dibeli, hal itu berkaitan dengan sikap yang dikembangkan. Keya-

kinan-keyakinan dan pilihan  konsumen (preference) atas suatu merek merupakan 

suatu sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap suatu merek tertentu ser-

ing mempengaruhi apakah konsumen akan membeli atau tidak. Sikap positif ter-

hadap suatu merek tertentu akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian 

terhadap merek itu, sebaliknya sikap negatif akan menghalangi konsumen dalam 

melakukan pembelian. 
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Dengan banyaknya peminat kostum olah raga maka diadakannya 

penelitian ini, penelitian ini dilakukan dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang untuk menegetahui seberapa ban-

yak peminat pada kostum olah raga tersebut. Terdapat beberapa faktor dimana 

konsumen ingin memilih kostum olah raga karena kostum olah raga memiliki 

banyak varian model dan harga terjangkau, Produk adalah semua hal yang dapat 

ditawarkan kepada pasar untuk mearik perhatian, akusisi, penggunaan, atau kon-

sumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler dan Am-

strong, 2008). 

Produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu pem-

bentukan motivasi konsumen, persepsi dan sikap konsumen dalam melakukan 

pengambilan keputusan pembelian, dimana dalam hal ini dalam keputusan pem-

belian konstum olah raga merek Nike. Merek tersebut memiliki kategori top brand 

tertinggi dalam kategori merek kostum olah raga, secara lengkap top brand kos-

tum olah raga dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Top Brand Index (TBI) Kategori Kostum Olah Raga 

 Tahun 2016 

Kostum Olahraga 

Merek TBI TOP 

Nike 37.4% TOP 

Adidas  29.6% TOP 

Reebok 3.7% TOP 

Sumber: http//www.topbrand-award.com/tahun/2016 

Tabel 1.1 menunjukkan kemampuan dari merek Nike dalam bersaing 

dengan produk sejenis, kondisi ini mengindikasikan adanya merek tersebut mem-

iliki kemampuan tertinggi dalam bersaing dengan produk sejenis. Berdasarkan 
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semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembelian kostum olah raga, 

dan meningkatnya persaingan untuk merebut konsumen maka penulis tertarik un-

tuk meneliti “  Pengaruh Persepsi Kualitas, Motivasi dan Sikap Konsumen Ter-

hadap Keputusan Pembelian Kostum Olah Raga Merek Nike” (Studi Pada Maha-

siswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah persepsi kualitas, motivasi dan sikap konsumen berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian kostum olah raga 

merek Nike? 

2. Apakah persepsi kualitas, motivasi dan sikap konsumen secara parsial ber-

pengaruh terhadap keputusan pembelian kostum olah raga merek Nike?  

3. Diantara variabel-variabel diatas variabel manakah yang berpengaruh 

dominaan terhadap keputusan pembelian pada kostum olahraga merek Nike? 

 

C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah pada penelitian ini didasari oleh pertimbangan 

bahwa mahasiswa merupakan konsumen yang mempunyai pengaruh motivasi 

konsumen, persepsi kualitas dan sikap konsumen terhadap keputusan untuk 

membeli kostum olah raga, Selain itu kualitas merek yang ditawarkan juga 

merupakan unsur yang paling diperhatikan konsumen sebagai pembanding 

dengan kostum olah raga merek Nike. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan yang akan di-

capai dalam penelitian ini adalah untuk mempengaruhi informasi tentang:  

a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas, motivasi dan sikap kon-

sumen berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian 

kostum olah raga merek Nike. 

b. Untuk mengetahui persepsi kualitas, motivasi dan sikap konsumen secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian kostum olah raga 

merek Nike. 

c. Untuk mengetahui pengaruh variabel yang paling dominan terhadap kepu-

tusan pembelian kostum olah raga merek Nike. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan dan strategi dibidang pemasaran 

sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 

2. Bagi Pelanggan  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada konsumen 

atau pelanggan dalam keputusan pembelian yang dilakukan sehingga 

benar-benar mendapatkan produk sesuai dengan harapan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan ma-

sukan terhadap disiplin ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan

bagi penelitan selanjutnya.


