
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era saat ini, situasi pasar sangat kompetitif dengan adanya 

persaingan yang semakin ketat di antara para produsen. Hadirnya era 

globalisasi dan perdagangan secara bebas ditandai dengan semakin 

banyaknya berbagai produk dan jasa yang tersebar di masyarakat, 

menyebabkan persaingan bisnis semakin ketat pada berbagai 

perusahaan. Hal ini meyebabkan manajemen dalam suatu perusahaan 

dituntut untuk lebih cermat menyikapi dalam menentukan strategi 

bersaing. 

Pemasaran menurut Kotler & Keller, (2009:5) merupakan salah satu 

bentuk dari proses sosial serta fungsi dari organisasi di dalam 

menciptakan, mengkomunikasikan serta memberikan nilai  dalam 

bentuk pertukaran, maupun penawaran untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Dan hal tersebut dilakukan dengan cara yang 

menguntungkan organisasi serta para pemangku kepentingannya. 

Pemasaran menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena 

perusahaan dapat mendapatkan keuntungan, mencapai target dan tujuan 

dari perusahaan. Kegiatan pemasaran produk yang menarik bagi 

konsumen akan membawa pengaruh terhadap perilaku konsumtif dan 

pemenuhan kebutuhan gaya hidup masyarakat.  

Perkembangan pada industri fashion berkembang dengan pesat pada 

saat ini. Pesatnya perkembangan industri fashion tersebut tidak terlepas 

dari peran gaya hidup yang dimiliki oleh masyarakat. Gaya hidup bagi 

individu-individu dinilai  menjadi hal yang sangat penting, karena gaya 

hidup akan membuat seorang individu merasa yakin atau percaya diri 

atas apa yang ia tampilkan. Di sisi lain juga dianggap sebagai bentuk 

kebanggaan karena dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion 
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menciptakan produk dengan berbagai macam bentuk serta inovasi yang 

di perkenalkan kepada publik secara menarik yang bertujuan untuk 

membuat konsumen tertarik dengan produk yang mereka buat. 

Pemenuhan kebutuhan gaya hidup tersebut akan membentuk suatu trend 

di lingkungan sosial masyarakat. 

Sepatu yang ada pada masa sekarang sangat beragam jenisnya mulai 

dari sepatu pantofel, futsal atau sepakbola, sepatu hiking, hingga sepatu  

sneakers. namun saat ini sepatu sneakers merupakan sepatu yang 

menjadi trend di lingkungan sosial masyarakat. Sneakers merupakan 

jenis sepatu yang menggunakan sol berbahan elastis pada bagian alas 

dan pada bagian luar biasanya menggunakan bahan kanvas, suede, atau 

leather. Sepatu sneakers didesain tidak hanya untuk kegiatan outdoor 

atau olahraga. Namun sepatu tersebut juga didesain untuk menunjang 

lifestyle saat ini sehingga bentuk sepatu sneakers selalu terlihat modis. 

Maka dari itu, sneakers digemari karena sepatu sneakers merupakan 

sepatu yang multifungsi. Dimana hal tersebut tidak ditemukan pada 

sepatu-sepatu yang lain seperti sepatu pantofel, futsal atau sepakbola, 

maupun sepatu hiking. Sepatu sneakers hingga saat ini memiliki 

beragam jenis dan kegunaan. Untuk kegunaannya sendiri sepatu 

sneakers digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga. Lalu untuk jenis 

sepatu sneakers terdapat berbagai jenis, mulai dari sneakers basic, slip 

on, statement, running dan high tops. Berikut penjelasan mengenai jenis 

sepatu sneakers: 

1. Basic adalah jenis sneakers yang dapat digunakan dimanapun, 

kapanpun, serta bisa diselaraskan dengan busana apapun. 

Biasanya jenis sneakers ini memiliki warna yang netral dan 

banyak digunakan untuk kegiatan skateboard. Contohnya seperti 

sepatu Vans Oldskool. 
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 Gambar 1.1: Contoh sepatu basic sneakers 

2. Slip-on adalah jenis sneakers dengan model tidak bertali dan 

berbentuk lonjong, terkadang desainnya juga simpel. Bahannya 

juga sangat bervariasi, serta biasanya terbuat dari bahan kanvas 

ataupun dari berbahan kulit pada bagian upper-nya. Kebanyakan 

bahan dari jenis sneakers ini berbahan kanvas. Contoh jenis 

sneakers ini adalah sepatu sneakers merek Keds. 

 

Gambar 1.2: Contoh sepatu slip-on sneakers 

3. Statement adalah jenis sneakers yang paling unik dengan adanya 

sentuhan sequins dan warna. Seperti sepatu Nike Air Max 97 

Golden Bullet.  
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 Gambar 1.3: Contoh sepatu statement sneakers 

4. Running adalah jenis sneakers running yang dibuat dengan 

bahan yang ringan dan nyaman. Sneakers jenis ini sering 

digunakan untuk berolahraga, seperti jogging. Contoh sepatu 

jenis ini adalah sepatu Nike Run Swift.  

 

Gambar 1.4: Contoh sepatu running sneakers 

5. High Tops adalah jenis sneakers yang memiliki tampilan secara 

fisik seperti sepatu boots. Namun jenis sneakers ini seringkali 

terasa kurang nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. 
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 Gambar 1.5: Contoh sepatu hight tops 

 

Banyak produsen yang bergerak dalam bidang industri sepatu 

menciptakan berbagai macam model sepatu sneakers untuk memenuhi 

kenginan dan kebutuhan pasar. Semakin menarik desain dan material 

yang digunakan, konsumen akan semakin tertarik dan muncul dorongan 

untuk membeli produk tersebut. Menurut Kotler & Keller, (2009:4) 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan.  Penting bagi sebuah produk 

untuk mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar karena 

berdampak pada perkembangan dan kemajuan perusahaan itu sendiri. 

pemenuhan kebutuhan tersebut didukung oleh peran merek untuk lebih 

mudah bagi konsumen untuk mengidentifikasi sebuah produk.  

Merek (brand) akan memberikan penawaran serta kemudahan bagi 

konsumen dalam mengidentifikasi berbagai produk yang dihasilkan 

oleh produsen (Kotler & Keller, 2009:258). Sebuah produk akan sulit 

ditiru oleh pesaing apabila produk tersebut memiliki brand yang kuat. 

Karena persepsi konsumen terhadap suatu nilai brand tertentu tidak 

mudah diciptakan. Dengan memiliki ekuitas merek yang kuat, seorang 

konsumen yang memiliki sebuah persepsi pada akhirnya akan 
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mendapatkan nilai tambah dari suatu produk, dimana hal tersebut tidak 

akan didapatkan pada produk lain. Di Indonesia perkembangan produk 

sepatu sneakers jenis basic khususnya skate shoes begitu beragam saat 

ini, mulai dari Vans, Lakai, DC, Emerica, Etnies dan masih banyak lagi.  

Saat ini sepatu tidak hanya dilihat dari fungsinya saja sebagai alas 

kaki, namun juga dilihat dari keunikan model dan desain yang 

ditawarkan, kualitas material yang baik, hingga fungsi penunjang untuk 

melakukan suatu kegiatan tertentu. Sepatu Skate merupakan jenis sepatu 

sneakers basic yang didesain dengan tujuan untuk meminimalkan cedera 

pada kaki seseorang dan memungkinkan seorang pemain skateboard 

untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik disaat mereka berada di atas 

papan mereka. Material yang digunakan pada sepatu skate memberikan 

kekuatan yang lebih baik untuk mengendarai papan skateboard. Alasan 

dipilihnya sepatu skateboard karena sepatu skateboard merupakan 

sepatu yang multifungsi. Artinya sepatu tersebut dapat digunakan untuk 

menunjang kegiatan harian dan menjadi opsi pilihan di dalam gaya 

berbusana. Selain itu sepatu skate juga memiliki bentuk yang modis 

untuk menjadi penunjang lifestyle harian.  

Material standar yang digunakan biasanya menggunakan 

polyurethene dengan bahan yang keras di dalam bagian insole, dengan 

sol yang terbuat dari karet (rubber sole) atau bahan sintetis untuk bagian 

outsole agar  kuat dan lentur, dan pada bagian upper memakai bahan 

kanvas, suede, atau leather. Sepatu skate diproduksi pada mulanya guna 

menunjang berbagai kegiatan olahraga extreme sport seperti 

skateboarding, namun seiring berjalannya waktu sepatu skate memiliki 

peran untuk menunjang kegiatan sehari - sehari. 

Dari pra survei yang telah peneliti lakukan untuk memperkuat data 

dalam latar belakang penelitian ini, maka peneliti memutuskan untuk 

memilih produk sepatu Vans sebagai obyek dalam penelitian ini, 

dengan pertimbangan Vans menjadi produk sepatu  yang banyak 

digunakan oleh mahasiswa di Kota Semarang berdasarkan pada 
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kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti melalui Googleform. 

Kuesioner pra survei ini dilakukan pada sejumlah Mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata sebanyak 10 orang, Universitas 

Negeri Semarang sebanyak 10 orang, Universitas Dian Nuswantoro 

sebanyak 10 orang, Universitas Diponegoro sebanyak 10 orang dan 

Universitas Islam Sultan Agung sebanyak 10 orang, total responden 

yang diperoleh sejumlah 50 orang. Peneliti juga membandingkan merek 

produk sepatu Skate selain Vans, yaitu Lakai, Emerica dan DC dengan 

pertimbangan ketiga merek tersebut merupakan sepatu skate yang juga 

dijual di beberapa toko sepatu di Semarang yaitu Buck Store, Mats 

Store, dan Treant Store. 

Dari hasil pra survei, peneliti mengetahui berapa banyak responden 

yang mengetahui produk sepatu Vans dan berapa banyak responden 

yang membeli sepatu Vans. Berikut adalah hasil Pra Survey yang 

dilakukan peneliti:  

 

Gambar 1.6: Data Pra Survei Mahasiswa yang Mengetahui dan Memiliki Sepatu skate. 
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Gambar 1.7: Data Pra Survei Mahasiswa yang Memiliki Sepatu Skate. 

 

Dapat disimpulkan bahwa produk Sepatu Vans banyak diketahui 

dan dimiliki oleh Mahasiswa di lima universitas di Kota Semarang. 

Selain itu alasan dipilihnya sepatu Vans oleh peneliti karena sepatu 

Vans menjadi pionir dalam munculnya sepatu yang dikhususkan untuk 

kegiatan extreme sport seperti Skateboard. Meski seiring 

perkembangannya fungsi sepatu skate tidak hanya untuk digunakan 

untuk kegiatan olahraga tertentu. Sepatu Vans mulai muncul sejak 

tahun 1966 di California, Amerika Serikat. Awal mula Vans mulai 

dikenal banyak kalangan dikarenakan penggunaan sepatu tersebut oleh 

skater ternama pada saat itu yaitu Stacy Peralta dan Tony Alva pada 

tahun 1975. Sepatu Vans memiliki fleksibilitas dalam  penggunaan 

karena sepatu Vans tidak sulit untuk digunakan serta lebih menarik 

perhatian dan minat para anak muda, termasuk dalam hal berbusana. 

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa sepatu Vans mampu menjaring 
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segmen pasar yang luas. Tidak hanya pada segmen sepatu skateboard, 

namun juga dapat menjadi sepatu penunjang penampilan sehari – hari. 

Dengan jenis Oldskool yang menjadi produk Vans paling digemari. 

 

 

 Gambar 1.7: Contoh Sepatu Vans Oldskool Black and White 

Oleh karena itu, sepatu Vans saat ini menjadi sepatu skate yang 

umum digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang kegiatan 

keseharian, khususnya para mahasiswa di Kota Semarang. Hal tersebut 

dapat dilihat dari berbagai testimoni pada media sosial Instagram 

mengenai sepatu Vans tersebut. Sepatu Vans menjadi salah satu pilihan 

utama konsumen karena model serta material yang digunakan oleh 

produk Vans tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kemauan pasar 

konsumen di Kota Semarang. Dan hal tersebut menjadi salah satu faktor 

mahasiswa di Kota Semarang memutuskan membeli produk tersebut. 
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Gambar 1.8: Contoh Testimon Mahasiswa Pengguna Sepatu Vans di Semarang 

   

Keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong (2012) dalam 

buku Priansa, (2017:89)  yang berjudul Perilaku Konsumen dalam 

Persaingan Bisnis Kontemporer  mengutarakan bahwa keputusan 

pembelian merupakan suatu tindakan seseorang yang dilakukan 

berdasar pada lebih dari satu tindakan yang saling berkaitan, dimana 

pada akhirnya mampu menjadi solusi pemecahan masalah mengenai 

keputusan dalam membeli suatu produk. Biasanya seorang konsumen 

dihadapkan dengan berbagai opsi alternatif sebelum mengambil sebuah 

keputusan. Maka konsumen harus mengambil keputusan merek apa 

yang akan dibelinya atau memilih satu dan beberapa pilihan merek.  

Sepatu skate yang ditawarkan oleh Vans memiliki ciri khas tersendiri 

yang membedakannya dengan sepatu dari merek lain. Sepatu Vans 
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hanya memiliki beberapa jenis utama, akan tetapi Vans sering 

mengeluarkan produk yang bekerja sama (collabs) dengan seniman atau 

merek lain untuk membuat motif yang beraneka ragam sehingga para 

konsumennya tidak merasa bosan dengan desain yang ditawarkan.  

Tabel 1.1: kisaran harga sepatu – sepatu skateboard (didapat dari situs 

resmi masing-masing sepatu) 

 

 

 

 

 

 

Dari segi harga, Vans memberikan harga yang kompetitif yaitu 

berada pada kisaran Rp. 649.000 –  Rp. 1.470.000. Harga yang 

ditawarkan Vans cukup bersaing jika dibandingkan dengan harga sepatu 

Etnies yang berada pada kisaran Rp. 629.000 – Rp. 1.161.860.  

Meskipun dengan harga yang bersaing, Vans mampu menjadi produk 

ikonik karena menawarkan konsep model yang lebih diminati 

konsumen,  sehingga membuat sepatu Vans mampu memperoleh pasar 

serta segmen konsumen yang begitu luas dari yang remaja hingga yang 

dewasa. 

Berdasar pra survei yang telah dilakukan terhadap 30 responden pada 

beberapa universitas negeri dan swasta di Kota Semarang untuk 

mengetahui apa sajakah faktor yang mendorong mahasiswa di Kota 

Semarang memutuskan untuk membeli dan memilih sepatu Vans. yang 

terdiri dari mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata sejumlah 8 

responden, Universitas Dian Nuswantoro 4 responden, Universitas 

Diponegoro 13 responden, Universitas Negeri Semarang 3 responden, 

No Brand Kisaran Harga 

 (dalam rupiah) 

1 Vans 649,000 – 1,470,000 

2 Etnies 629,000 – 1,161,860 

3 Emerica 630,850 – 1,259,860 

4 Lakai 812,000 – 1,400,000 

5 DC Shoes 910,000 – 1,120,000 
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Universitas Islam Sultan Agung 2 responden. Dengan memberikan 

kuesioner kepada responden melalui Googleform, menunjukkan 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa pada keputusan 

pembelian sepatu Vans. Adapun faktor – faktor tersebut adalah:  

a. Harga yang kompetitif.  

b. Desain sepatu yang menarik.  

c. Material sepatu yang baik. 

d. Adanya seri kolaborasi. 

e. Nyaman digunakan. 

f. Menambah keren penampilan. 

g. Mudah ditemukan di online shop. 

h. Adanya program diskon. 

i. Keawetan/tahan lama. 

j. Rekomendasi teman. 

k. Hanya karena ingin. 

l. Brand ambassador yang menjadi idola. 

m. Merek yang sudah terkenal. 

n. Pelanggan loyal. 

o. Serta harga jual yang stabil.  

Melihat mengenai begitu pentingnya untuk mengetahui berbagai 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen 

terhadap suatu produk maka atas dasar latar belakang tersebut, saya 

akan mengambil judul untuk penelitian saya dengan judul “ANALISIS 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN 

SEPATU VANS (STUDI PADA MAHASISWA DI KOTA 

SEMARANG)”. 
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1.2  Perumusan Masalah  

 

Berdasar latar belakang penelitian, rumusan masalah  yang akan di 

angkat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian 

sepatu Vans pada mahasiswa di Kota Semarang ? 

2. Faktor apa yang paling dominan dalam keputusan pembelian  

sepatu Vans pada mahasiswa di Kota Semarang ? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah,  penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian sepatu Vans di Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan 

mempengaruhi  keputusan pembelian konsumen dalam membeli 

sepatu Vans di Kota Semarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh 

masyarakat di dalam mengetahui sebuah produk yang baik. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai 

referensi dengan topik yang sama. 


