
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada kehidupan sehari-hari konsumen tidak lepas dari proses 

pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan sebuah 

hal penting sebelum memutuskan tindakan yang akan dilakukan. Konsumen 

mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan 

memilih sebuah pilihan. Keputusan pembelian adalah sebuah dasar dimana 

konsumen akan menentukan tindakan pembelian.  

Keputusan pembelian yang akan diambil oleh konsumen akan 

dipengaruhi oleh beberapa rangsangan yakni produk, harga, distribusi, 

komunikasi, ekonomi (Kotler dan Keller 2009). Pengetahuan tentang 

produk, harga dan faktor lainnya memudahkan konsumen dalam 

memutuskan sebuah keputusan pembelian. Hal utama yang  menjadi 

perhatian konsumen sebelum memutuskan pilihan membeli sebuah produk 

adalah mempertimbangkan citra merek sebuah produk, kualitas produk, 

serta harga dari sebuah produk (www.pendidikanekonomi.com).  

Merek merupakan identitas yang dipakai oleh perusahaan dalam 

membuat sebuah produk. Konsumen belajar atas merek melalui pengalaman 

produk yang telah diketahui ataupun produk baru yang belum diketahui. 

Konsumen dapat menilai kepuasan serta manfaat yang diberikan oleh 

produk tersebut setelah konsumen membeli dan mengkonsumsi. Ketika 
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konsumen terburu-buru untuk memilih sebuah produk, maka merek dapat 

menyederhanakan saat pengambilan keputusan pembelian (Kotler dan 

Keller, 2009). Penetapan merek yang baik di benak konsumen, akan 

menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keuggulan kompetitif 

perusahaan (Kottler dan Keller, 2009). 

Citra merek merupakan aspek penting yang berhubungan dengan 

produk. Jika produk yang dihasilkan itu baik dan berkualitas maka produk 

tersebut memiliki nilai yang lebih di benak konsumen sehingga akan 

meningkatkan citra merek (Citra, 2016). Citra merek sebuah produk 

dipengaruhi oleh karakter yang ada dalam sebuah produk. Dalam membuat 

suatu karakter produk yang menarik minat konsumen untuk membeli, 

perusahaan perlu memperhatikan hal-hal yang penting dalam produk 

diantaranya desain produk dan kualitas produk (Anandia, 2015).  

Kualitas produk merupakan kemampuan sebuah  produk terhadap 

fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketepatan, kemudahan operasi, 

dan perbaikan produk, serta atribut bernilai lainnya (Kotler dan Armstrong, 

2012). Konsumen yang menjadi target dari pemasaran sebuah perusahaan 

pasti memiliki standar kualitas produk yang yang berbeda-beda. Perusahaan 

harus memenuhi kualitas terbaik agar konsumen mendapatkan manfaat 

yang maksimal dari produk yang telah dibeli. Kualitas dalam produk 

bukanlah apa yang dimasukkan ke dalam produk melainkan apa yang 

diperoleh konsumen dari produk tersebut (Kotler, 2004). 
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Semakin banyaknya kompetitor pada produk sejenis membuat para 

konsumen semakin selektif memilih produk yang akan dibeli. Produk yang 

berkualitas tinggi adalah produk yang dapat merangsang persepsi dan 

emosional konsumen yang berdampak pada keputusan pembelian melalui 

variasi, warna, desain, dan lain-lain. Melalui kualitas produk yang 

melibatkan emosional, konsumen dibuat merasa aman saat membeli produk 

yang nantinya memicu terjadinya keputusan pembelian oleh konsumen 

tersebut (Habibah, 2016). Konsumen menginginkan produk dengan kualitas 

yang baik dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Banyak persepsi 

konsumen mengatakan bahwa harga yang mahal akan mendapat produk 

yang berkualitas. 

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh 

beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya 

(Laksana, 2008). Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam 

pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Tetapi, harga 

juga termasuk pengorbanan waktu karena menunggu untuk memperoleh 

barang atau jasa (Charles dkk., 2001).  

Ketika ingin membeli sebuah produk, konsumen biasanya mengenal 

lebih dahulu dari segi merek produk yang bersangkutan. Kemudian 

mengamati produk serta melihat harga yang ditawarkan dari produk tersebut 

apa sesuai dengan budget yang dimiliki oleh konsumen. Setelah mengamati 

dan memeriksa budget yang dirasa produk tersebut bagus, maka tahap 

terakhir adalah konsumen akan melakukan keputusan pembelian. Harga 
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produk yang terjangkau akan menarik konsumen melakukan keputusan 

pembelian (Rahmawati, 2016). 

Saat ini, konsumen menganggap belanja tidak hanya sekedar hobi 

melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan akan fashion 

semakin meningkat dengan adanya perubahan gaya hidup (lifestyle). Salah 

satu yang biasa diperhatikan para konsumen untuk menunjang fashionnya 

yaitu produk sepatu. Semakin keren model sepatu serta harga yang 

terjangkau akan menarik para konsumen untuk melakukan keputusan 

pembelian. (Tempo.com) 

Sepatu adalah jenis alas kaki (footwear) yang berfungsi untuk 

melindungi kaki dari panas, dingin, maupun dari benda-benda tajam yang 

dapat melukai kaki. Seiring dengan trend yang semakin berkembang fungsi 

sepatu tidak hanya untuk melindungi kaki, tetapi juga untuk menunjang 

penampilan. Sepatu juga dapat menunjukkan kepribadian dan bahkan status 

seseorang (tempo.co). 

Salah satu produk yang menawarkan kualitas baik serta kenyamanan 

saat dipakai adalah produk sepatu WAKAi. Selain itu, produk sepatu 

WAKAi memiliki keunikan yang menjadi ciri khas dari produk sepatu 

tersebut. Berbagai macam warna serta model yang simpel membuat produk 

sepatu ini cocok digunakan dalam berbagai macam kalangan serta aktivitas. 

Berbahan dasar kanvas serta tidak memiliki tali ikat membuat produk sepatu 

ini sangat ringan dan nyaman untuk digunakan. 
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Produk sepatu ini menggambarkan produk asli Indonesia yang 

merupakan salah satu brand unggulan dari PT Metrox Global Group. 

Produk sepatu ini terinspirasi dari negara Jepang. Karena sebagian konsep 

diambil dari negara Jepang maka PT Metrox Global Grub bekerja sama 

dengan desainer dari Jepang (Japaneses Artist) . WAKAi sendiri dalam 

bahasa Jepang diartikan sebagai muda. Dalam huruf kanji Jepang produk 

sepatu ini memiliki nama lengkap yakni WAKAI RAIFUSAIRU yang 

artinya adalah gaya hidup muda. Terinspirasi spirit dari Jepang, sepatu ini 

hadir membawa konsep fashion lifestyle khususnya untuk sepatu yang 

nyaman digunakan serta casual (sumber, Tempo.com).  

PT Metrox  Global Group merupakan perusahaan pemegang lisensi 

produk fashion mancanegara termasuk produk Crocs dan Superdry. Sepatu 

WAKAi pertama kali dipasarkan pada tahun 2012 dan dapat menjual 35 

ribu pasang sepatu per bulan. Konsumen sangat suka dengan ciri khass yang 

ditawarkan oleh produk sepatu ini. Sepatu WAKAi hadir sebagai penantang 

produk sepatu Toms yang berasal dari Santa Monika California sejak 2006. 

(sumber, Tempo.com). 

Produk sepatu ini memiliki tiga model yakni klasik yang terdiri dari 

satu hingga tiga warna (tone), stamp yang memiliki motif sablon (printing), 

serta fashion yang dilengkapi dengan elemen tertentu seperti tali dan 

lainnya. Selain konsep flat shoes WAKAi juga memproduksi sepatu dengan 

model wedges, ballerina maupun sepatu model boots. Harga produk dari 

sepatu ini adalah Rp 400.000 sampai Rp 500.000, harga ini jauh dibawah 
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harga yang ditawarkan oleh produk sepatu TOM’S yang menghargai produk 

jauh lebih mahal. (Sumber, Sindo.com). 

Wakai memiliki toko yang berpusat di Jakarta yakni di Plaza 

Indonesia, Senayan City, Grand Indonesia, FX Senayan. Seiring dengan 

banyaknya konsumen yang menyukai produk ini, kini WAKAi memiliki 

banyak toko yang tersebar di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang 

sepatu ini juga membuka toko di Kota Malang. Toko sepatu ini terletak di 

Mall Olympic Garden (MOG) lantai 1. Perwakilan resmi WAKAi yang 

merupakan satu-satu toko resmi di Kota Malang. (Sumber, wakaiindonesia). 

Grand Opening WAKAi di MOG pada tanggal 30 September 2016 

dan hingga kini masih eksis. Alasan dari Marketing and Communication 

yakni Hendrick Setioadithyo mengatakan bahwa Kota Malang adalah 

sebuah kota yang pasarnya tinggi. Masyarakat yang sebagian besar anak 

muda memiliki lifestyle yang selalu update. Namun saat ini sepatu WAKAi 

tidak hanya disenangi oleh para anak muda tetapi juga orang tua yang 

update akan fashion (Sumber, Surya Malang).  

Tabel 1. 1 Data penjualan produk sepatu wakai tahun 2017 

bulan Penjualan / unit 

Januari  1148 

Februari  1025 

Maret  633 

April  796 

Mei  478 

Juni  558 
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bulan Penjualan / unit 

Juli  524 

Agustus  492 

September  291 

Oktober  274 

November  559 

Desember  1253 

    Sumber : WAKAi MOG 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penjualan produk sepatu 

wakai setiap bulannya tidak stabil. Kepala toko wakai Mall Olympic Garden 

Malang mengatakan bahwa setiap hari banyak konsumen yang berkunjung 

ke toko tetapi tidak semua dari konsumen tersebut melakukan pembelian. 

Dari hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

November 2017, dari 30 orang rata-rata konsumen menyukai produk 

WAKAi. Kualitas serta model yang sangat casual membuat mereka tertarik 

untuk menggunakan produk ini. Desain warna yang menarik juga 

merupakan pertimbangan konsumen untuk menyukai produk ini. Namun, 

juga ada konsumen yang menganggap sepatu WAKAi kurang dalam segi 

model serta kualitas. Harga juga menjadi pertimbangan para konsumen. 

Beberapa konsumen merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan 

karena produk sepatu ini membandrol harga yang relatif tinggi, tetapi 

beberapa konsumen yang loyal mengatakan harganya masih terjangkau dan 

sebanding dengan kualitas yang diberikan produk sepatu ini. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang produk sepatu WAKAi yang berada di Malang. Citra 

merek, kualitas produk serta harga yang akan menjadi fokus penelitian. 

Karena menurut peneliti ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen sepatu WAKAi yang berada di Malang. 

B. Perumusan Masalah 

 

1. Apakah citra merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian? 

3. Apakah harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian? 

4. Apakah citra merek, kualitas produk dan harga secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh citra merek secara positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara positif dan 

signifikan  terhadap keputusan pembelian 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga secara positif dan signifikan  

terhadap keputusan pembelian. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga

secara simultan terhadap Keputusan Pembelian 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta 

evaluasi bagi perusahaan khususnya untuk kepala toko produk sepatu 

WAKAi yang berada di Kota Malang  untuk lebih memahami kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian yang dilakukan 

dapat lebih baik daripada penelitian sebelumnya. 


