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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Brand image menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat 

hal ini adalah suatu hal yang menjadi pertimbangan bagaimana suatu strategi 

pemasaran berikutnya yang akan dilakukan perusahaan. Keberhasilan perusahaan 

untuk mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian tentunya sangat 

didukung melalui membangun brand image dan inovasi- inovasi yang dilakukan 

pada suatu produk (Mursay, 2013).  

Semakin kuat Brand image dibenak pelanggan maka semakin kuat pula rasa 

percaya diri pelanggan untuk tetap loyal atau setia terhadap produk yang dibelinya 

sehingga hal tersebut dapat mengantar sebuah perusahaan untuk tetap 

mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. brand image yang kuat dapat 

membuat pelanggan melakukan pembelian secara berulang-ulang. Brand image   

mempunyai peran yang sangat penting karena dapat membedakan suatu 

perusahaan atau produk dengan yang lain (Andreani et al, 2012)  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), konsumen cenderung untuk 

mempercayai produk dengan merek yang disukai ataupun terkenal. Alasan inilah 

yang mendasari perusahaan untuk memperkuat posisi merknya agar tercipta brand 

image   yang positif dan menancap kuat dalam benak konsumen. Dengan brand 

image, maka konsumen mampu menganalisis, mengenali, mengevaluasi, 
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mengurangi atau menambah pembelian, memperoleh pengalaman, dan kepuasan 

dari sebuah produk (Lin et al, 2007) dalam (Mursay, 2013) 

Menurut Kotler (2009), perusahaan dalam memenangkan persaingan harus 

menampilkan produk terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen yang selalu 

berkembang dan berubah- ubah. Keputusan untuk membeli suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh penilaian akan kualitas produk tersebut. Tuntutan permintaan 

akan sebuah produk barang yang semakin berkualitas membuat perusahaan 

berlomba- lomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi 

mempertahankan brand image   produk yang mereka miliki. 

Memahami perilaku konsumen merupakan hal yang dilakukan oleh pembisnis, 

hal ini dikarenakan setiap konumen memiliki alasan yang berbeda- beda dalam 

melakukan keputusan pembelian. Konsumen dapat memilih produk dengan 

didasarkan pada kualitas produk, harga, dan layanan produk yang mereka pilih. 

Alasan lain adalah untuk memenuhi kebutuhan dan terdapat beberapa dari 

konsumen yang membeli produk tanpa ada alasan tertentu atau secara spontan 

(Tandywijaya, 2015) 

Ketika berbicara mengenai brand image tentunya terdapat beberapa factor 

yang mendorong konsumen untuk memilih produk tersebut, kualitas produk, 

harga dan desain yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Yudhi, 2013). Brand image mampu memediasi kualitas produk 

dengan keputusan pembelian secara positif dan signifikan, brand image mampu 

memediasi harga dengan keputusan pembelian secara positif dan signifikan 

(Rahyuda 2017). Dari berbagai variable yang berpengaruh terhadap brand image 
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diatas yang telah diteliti sebelumnya, peneliti memilih variable kualitas dan harga, 

sebagai variabel bebas untuk diteliti dalam penelitian ini.  

Fenomena persaingan dari kualitas, dan harga sendiri dapat dilihat dari 

produk sepatu, terutama sepatu dengan sol berbahan dasar karet yang biasa 

disebut dengan Sneaker. Dengan banyaknya bermunculan merek yang berbasis 

Sneaker ini membuat konsumen harus lebih teliti dan aktif dalam mengidentifikasi 

agar pengambilan keputusan dalam membeli produk sesuai dan ideal dengan apa 

yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Tentunya kompetisi ini akan terus 

berkembang mengingat banyaknya produsen sepatu yang terus berinovasi dalam 

rangka meraih pangsa pasar yang sesuai, dengan cara memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang semakin dinamis seiring berkembangnya zaman.  

Converse yang merupakan salah satu brand sneaker terkenal kini mulai 

membuat inovasi produk dengan desain yang bermacam- macam. Warna, model, 

bahkan sepatu yang terdapat kanfas sebagai bahan juga membuat konsumen dapat 

berkreasi sendiri untuk melukis di sepatu Converse tersebut. Pemakai Converse 

dapat dengan bebas mengekspresikan diri mereka karena Converse dapat 

dicustomisasi untuk mengikuti personal style dari para pemakanya. Dari situlah 

potensi besar Converse terbuka lebar (our story, 2017). 

 Harga seakan tak menjadikan penghambat konsumen untuk membeli 

sepatu ini terbukti dengan menjamurnya sepatu Converse ini hampir disemua 

kalangan. Terutama kalangan muda mudi. Kualitas yang tak dapat diragukan lagi, 

membuat Converse menduduki peringkat ketiga dibawah nike dan adidas (best 

sneaker brands 2017). Menurut Best Sneaker Brands (2017), dimana 2000 
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responden melakukan vote untuk menentukan 10 merek sepatu terbaik dunia, 

diperoleh hasil bahwa Converse termasuk ururutan ke 3 best sneaker 2017 

dibawah Nike dan Adidas (Best sneaker brands, 2017).
 

Dengan adanya brand image   yang baik dan di dasari oleh faktor kualitas, 

dan harga sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk akhirnya melakukan 

pembelian sepatu Converse tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, maka penelitian ini diberi judul ” Pengaruh Kualitas Produk 

dan Harga Terhadap Brand image Produk Sepatu Converse”.  

 

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena,  brand image serta 

pemaparan tentang kualitas produk, dan harga sepatu Converse, maka peneliti 

melakukan  identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk dan harga produk secara simultan berpengaruh 

terhadap brand image sepatu Converse di Kota Malang? 

2. Apakah harga produk secara parsial berpengaruh terhadap brand image 

sepatu Converse di Kota Malang? 

3. Apakah kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap brand image 

sepatu Converse di Kota Malang? 
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1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh kualitas produk dan harga produk secara 

simultan terhadap brand image 

2. Untuk menguji pengaruh harga produk secara parsial terhadap brand 

image 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap brand 

image 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk : 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya wawasan, teori dan konsep perilaku konsumen terutama 

pada faktor yang mempengaruhi brand image suatu produk. 

b. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan bagi 

perusahaan untuk memberikan informasi lebih pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kosumen dalam membentuk brand image produk.  

 

 

 


