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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Keputusan pembelian konsumen merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Menurut Nitisusastro 

(2013:195) keputusan pembelian merangkum tiga tahapan proses yakni proses 

masuknya informasi, proses pertimbangan konsumen dalam membeli, dan diakhiri 

dengan proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Konsumen sangat kritis 

dalam memilih suatu produk, sampai pada keputusan untuk membeli produk 

tersebut.  

 Kotler dan Armstrong (2008:129) mengemukakan keputusan pembelian 

sebagai sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari 

informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya yang kemudian 

mengarah kepada keputusan pembelian. Keputusan pembelian oleh konsumen 

adalah keputusan yang melibatkan persepsi terhadap citra merek.   

 Citra merek adalah suatu pemikiran masyarakat yang menghasilkan 

persepsi (pandangan atau penilaian pribadi) mereka terhadap suatu  perusahaan 

atau produk (Kotler & Keller, 2009:406). Konsumen tidak hanya menganggap 

merek sebagai sebuah nama produk, tetapi terkadang menjadi identitas yang akan 

membedakannya dengan produk lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

yang sama, dan hal ini akan mempermudah konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. 
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 Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. 

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap suatu merek. Menurut Setiadi (2003:107) konsumen yang 

memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk 

melakukan pembelian. Selain faktor citra merek, gaya hidup juga dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.  

 Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang tercermin 

dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang 

hidup, bagaimana membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu 

(Kotler, 2009:175). Gaya hidup ini juga yang mempengaruhi seseorang atau 

kelompok dalam menentukan dimana mereka akan membelanjakan uangnya atau 

menentukan dimana mereka akan berbelanja. 

 Menurut Setiadi (2003:148) Gaya hidup secara luas, gaya hidup yang 

diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), 

apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa 

yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia disekitarnya 

(pendapat). Keputusan pembelian konsumen dalam berbagai barang dipengaruhi 

oleh gaya hidupnya dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup 

tersebut.    

 Masyarakat saat ini lebih suka memakai produk yang memiliki merek 

ternama dan berkualitas dalam menunjang penampilannya untuk menunjukkan 

gaya hidup mereka. Sehingga pada dasarnya gaya hidup merupakan bagaimana 

seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Berdasarkan hasil penelitian Juni 
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(2012) menyatakan bahwa citra merek mempengaruhi secara signifikan dan 

positif terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian yang dilakukan Yunita 

(2014) menunjukan gaya hidup berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

keputusan pembelian. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan Erlita (2015) menunjukan 

citra marek dan gaya hidup mempengaruhi secara signifikan dan positif terhadap keputusan 

pembelian. 

 Pada saat ini sepatu menjadi salah satu produk yang dapat menunjang 

penampilan dalam aktivitas seseorang, khususnya dikalangan remaja dan dewasa. 

Penggunaan sepatu dengan merek yang ternama di anggap akan dapat membuat 

seseorang terlihat lebih percaya diri dan dapat mempengaruhi gaya hidup. Dengan 

alasan tersebutlah konsumen biasanya akan lebih melihat citra merek dan 

kesesuaian dengan gaya hidupnya sebelum mengambil keputusan pembelian. 

 Merek-merek sepatu yang beredar di Indonesia sekarang ini berasal dari 

berbagai negara diantaranya Amerika, Eropa dan Asia seperti Adidas, Nike, 

Puma, Converse, Macbeth, Kappa, Vans, Reebook dan New Balance. Merek-

merek ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dari berbagai merek 

tersebut memiliki perbedaan untuk setiap mereknya, ada yang dari jenis sepatunya 

maupun berdasarkan warna yang berbeda.  

 Nike merupakan salah satu merek sepatu sporty atau casual yang diminati 

oleh semua kalangan masyarakat. Di Indonesia sepatu merek Nike biasa 

digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas olahraga, akan tetapi 

dengan perkembangan zaman sepatu merek Nike juga menjadi populer untuk 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat produk sepatu merek 

Nike semakin digemari oleh semua kalangan terutama kalangan remaja dan 
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dewasa yang memang gemar menggunakan sepatu yang digunakan untuk olahraga 

maupun fashion didalam kehidupan sehari-hari. 

 Nike juga masuk dalam jajaran Top Brand Award, yaitu penghargaan yang 

diberikan berdasarkan survei atau penilaian yang berskala nasional yang 

diselenggarakan oleh Frontier Consulting Group. Berikut tabel 1 Top Brand Index 

kategori sporty tahun 2017 fase 2. 

 Tabel 1.1 Top Brand Index Kategori Sporty Tahun 2017 Fase 2 

Merek  TBI TOP 

Adidas  38.2% TOP 

Nike  32.2% TOP 

Converse  3.6%  

Eagle 3.3%  

Reebok  3.3%  

Sumber : topbrand-award.com, November, 2018. 

 Tabel 1.1 menunjukan bahwa Nike menjadi salah satu perusahaan yang 

memiliki citra merek baik di Indonesia dengan mendapat predikat TOP. Top 

Brand Index diukur dengan 3 parameter, yaitu yang pertama menggunakan top of 

mind awareness atau merek yang pertama kali dipikirkan oleh para konsumen 

ketika kategori produknya disebutkan, yang kedua menggunakan last used atau 

berdasarkan merek yang terakhir digunakan oleh para responden, dan yang 

terkahir future intention atau berdasarkan merek yang ingin digunakan pada masa 

mendatang. 

 Dari data tabel 1 diatas menunjukan bahwa Nike adalah perusahaan ternama 

yang sudah memiliki citra merek yang baik dibenak para konsumennya. Nike juga 

dikenal sebagai salah satu sepatu yang memiliki nilai prestisius oleh penggunanya, 

sebab sepatu-sepatu Nike mendapat perspektif sebagai sepatu yang memiliki kualitas 

dan citra merek yang baik, serta dipandang sebagai salah satu produk sepatu berkelas 

premium.  

http://www.topbrand-award.com/
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Berikut tabel 1.2 yang menjelaskan peringkat merek sepatu Branded 

favorit anak muda dan dewasa di Indonesia. 

Tabel 1.2 

10 Merk Sepatu Branded Favorit Anak Muda dan Dewasa 2017 

Peringkat  Merek  Asal Negara 

1 Adidas Jerman 

2 Nike Amerika 

3 Vans Amerika 

4 New Balance Amerika 

5 Asics Jepang 

6 Converse Amerika 

7 Reebok Inggris 

8 DC Shoes Amerika 

9 Macbeth Amerika 

10 Puma Jerman 

 Sumber : bitebrands.co, November, 2018 

 Jika melihat tabel 1.2 diatas, dengan berada di posisi no 2 Nike masih 

kalah bersaing dari produk pesaing utamanya yaitu Adidas. Tetapi Nike lebih 

unggul dari Vans, New Balance, Asics dan lainnya. Maka dalam proses 

pemasaran produk, Nike berusaha menjadi yang terbaik dari kompetitornya yang 

menawarkan produk-produk terbaru berkualitas serta model yang cocok dengan 

segala situasi.  

 Untuk dapat mempertahankan pasar dari pesaing yang ada, maka Nike 

lebih memperhatikan kesadaran konsumen akan citra merek untuk ke 

berlangsungan hidup perusahaan. Bagi konsumen, citra merek merupakan sebuah 

nilai tambah bagi mereka. Dimana keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap 

merek tersebut membuat mereka rela membayar lebih karena persepsi mereka 

terhadap merek tersebut. Citra merek merupakan janji atas sebuah kualitas yang 

membentuk hubungan antara perusahaan dan konsumen. Maka dari itu banyak 

dari konsumen yang mau membayar lebih kepada suatu merek karena adanya 

jaminan kualitas yang diberikan dalam produk yang produsen tawarkan. 
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 Berdasarkan fenomena yang terjadi, beberapa konsumen di Indonesia anak 

muda ataupun dewasa saat ini lebih suka memakai sepatu yang memiliki citra 

merek yang baik dan ternama dalam menunjang penampilannya untuk 

menunjukkan gaya hidup mereka. Kemudian, bagaimana dengan konsumen 

sepatu merek Nike yang ada di kota Malang dalam memutuskan pembelian. 

Apakah konsumen membeli karena citra merek yang dijaga oleh Nike dengan 

baik. Karena menurut data diatas Nike menjadi salah satu perusahaan yang 

memiliki citra merek baik di Indonesia dengan mendapat predikat TOP, dan 

alasan lain adanya gaya hidup, sebab produk yang ditawarkan oleh Nike sangat 

baik serta kemampuan merek Nike dalam menjaga gaya hidup yang baik bagi 

pelanggannya, sehingga membuat konsumen ingin membeli dan menggunakan 

sepatu merek Nike walaupun banyaknya pesaing dengan merek yang juga dikenal 

konsumen dipasaran, hal ini menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian 

tentang pengaruh citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, adapun perumusan masalah pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepatu 

merek Nike? 

2. Apakah gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepatu 

merek Nike? 

3. Apakah citra merek dan gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepatu merek Nike? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap 

keputusan pembelian sepatu merek Nike. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian sepatu merek Nike. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek dan gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian sepatu merek Nike. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Dengan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

 manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan 

bagi merek Nike tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan 

dengan indikator-indikator yang peneliti sajikan agar terus selalu 

dipercaya konsumen untuk selalu menggunakan produknya.  

2. Bagi Pihak Lain  

 Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam melakukan 

penelitian pada masa yang akan datang. 

 


