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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Hal ini juga 

memberikan dampak kemudahan bagi perusahaan tertentu untuk menghantarkan 

informasi atau memperkenalkan produknya ke konsumen, dengan kemudahan 

informasi yang di terima oleh konsumen menciptakan banyaknya pilihan yang ada 

dibenak konsumen. Hal tersebut memicu persaingan antar industri untuk memikat 

hati konsumen. Hal ini selaras dengan Kotler dalam Septanto et al (2017) untuk 

memenangkan persaingan harus menampilkan produk terbaik dan memenuhi selera 

konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. 

Persaingan industri yang ketat pun terjadi pada industri sepatu, seperti yang 

kita ketahui sepatu merupakan salah satu kebutuhan sekunder yang cukup penting 

bagi manusia namun dengan berkembangnya jaman dan banyaknya pilihan yang 

ditawarkan, bisa saja sepatu menjadi suatu hal yang mewah karena semakin 

banyaknya pilihan sepatu. Persaingan sepatu di Indonesia semakin memperkuat 

mereknya yang dapat dilihat dalam Top Brand Index. Hal tersebut menjadi acuan 

sebuah produk diantara produk pesaingnya, produk yang dianggap unggul diantara 

produk lain akan diberikan sebuah Top Brand Award, penghargaan tersebut 

memeliki beberapa kriteria dalam penilaiannya atau kriteria dalam menentukan Top 

Brand Award dalam kategori produk produknya. Penilaian tersebut berdasarkan 3 

variabel yaitu: Mind share, market share dan commitment share. Variabel mind 

share mengindikasikan kekuatan merek tersebut di dalam benak konsumen dari 

kategori produk masing masingnya. Variabel market share mengindikasikan 

seberapa kuat kekuatan merek dalam mempengaruhi konsumen tertentu untuk 

melakukan pengambil keputusan pembelian. Variabel commitment share 

mengindikasikan kekuatan merek dalam mendorong konsumen untuk memiliki 

minat pembelian di masa depan. Setelah ketiga terpenuhi diberikan label Top Brand 
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Award jika sebuah merek mencapai Top Brand Index hingga 10% dan maksimal 3 

brand di setiap kategorinya.  

Pada data yang dikutip pada penelitian ini menggunakan kategori sepatu 

olahraga karena sepatu olahraga digunakan masyarakat dalam beraktivitas sehari 

hari. Ini adalah Top Brand Index yang diambil dari 2016 – 2018: 

Tabel 1. 1 

Top Brand Index Sepatu Olahraga 2016-2018 

SEPATU OLAHRAGA 

(2018) 

SEPATU OLAHRAGA 

(2017) 

SEPATU OLAHRAGA 

(2016) 

MEREK TBI TOP MEREK TBI TOP MEREK TBI TOP 

Adidas 37.60% TOP Adidas 38.20% TOP Adidas 37.40% TOP 

Nike 25.60% TOP Nike 32.20% TOP Nike 29.60% TOP 

Reebok 6.20%  Converse 3.60%  Reebok 3.70%  

Ardiles 5.20%  Eagle 3.30%  Bata 3.60%  

Diadora 4.60%  Reebok 3.30%  Eagle 3.00%  

(sumber: http://www.topbrand-award.com diakses pada tanggal 20 Oktober 2018) 

Dari data yang berada di atas dapat kita ketahui Adidas dan Nike selalu 

unggul dalam industri sepatu ini. Dalam persaingannya mereka dapat menguasai 

Top Brand Award selama 3 tahun dari 2016 sampai tahun 2018. Berdasarkan tabel 

di atas Adidas dan Nike menjadi pemegang Top Brand dalam 3 tahun terakhir dan 

pesaing dibawahnya selalu berganti di tiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa 

Addidas dan Nike memiliki kekuatan merek yang kuat dalam benak masyarakat. 

 

 

 

 

 

http://www.topbrand-award.com/
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Tabel 1. 2 

Market share perusahaan sepatu berdasarkan persentase (%) 

total penjualan 

(Rp)(per 

milyar) 28.890,90 27.013,00 27.013,00   

Perusahaan 2014 2015 2016 2017 merek sepatu 

PT. Mitra Adi 

Perkasa TBK 

9,50 10,38 10,84 10.48 

kumpulan merek 

sepatu yang di 

bawah PT.Mitra 

Adi Perkasa 

Adidas-

Solomon AG 
5,30 5,78 6,00 6.52 

Adidas 

Nile Inca 4,90 4,53 4,30 4.8 Nike 

PT.Sabang 

Mandiri Abadi 

4,24 4,91 5,18 4.2 

Fladeo 

(termasuk yang 

matahari dept 

store,toko retail 

lainnya dan 

outletnya sendiri 

PT.Sepatu Bata 

TBK 
4,10 4,33 4,30 4.5 Bata 

PT.Sumber 

Kreasi Fumiko 
3,10 2,72 2,60 2.6 

Yongki 

Kamaladi 

PT.Eigerindo 

Multi Produk 

Ind 

2,80 2,64 2,50 2.53 Eiger 

PT.Vigano 

Cipta Perdana 
1,60 1,76 1,70 1.8 Bucheri 

PT.Panagrade 

Caraka 
1,60 1,28 1,10 1.75 Piero 

PT.Primaindo 

Asia 

Infrastruktur 

0,60 0,72 0,70 0.7 Tomkins 

perusahaan 

lainnya 
62,26 60,95 61.6 60.12 

merek sepatu 

lainnya 

Sumber: http://www.hkfootwear.org diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 

 Berdasarkan data market share yang dipaparkan APRISINDO pada 

international Footwear conference yang ke 37 yang diadakan di Bangkok, Thailand 

PT.Mitra Adi perkasa memegang pangsa pasar di Indonesia paling tinggi daripada 

perusahaan lainnya sebesar 10,48%, hal yang menarik dari data pangsa pasar 

tersebut adalah pada PT.Panagrade Caraka yang mengelola merek Piero, merek ini 

mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 0,65% 

dari 1,10% pada tahun 2016 menjadi 1,75% pada tahun 2017. 

http://www.hkfootwear.org/
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Dalam upaya meningkatkan daya persaingan di industri ini, para produsen 

sepatu merek lokal pun tidak bisa tinggal diam dalam memperkuat mereknya, 

seperti merek Piero yang mencoba berkolaborasi dengan salah satu perusahaan film 

terkenal Walt Disney yang release pada awal tahun 2017  yang menjadi Piero X 

Star Wars. Awal bulan Agustus 2018 presiden Joko Widodo pun ikut andil dalam 

peningkatan industri sepatu lokal dengan mengunakan salah satu produk sepatu 

yang di produksi di Bandung yaitu Nah Project. Semua upaya yang dilakukan akan 

memberikan dampak yang positif bagi minat beli dan membangun persepsi 

konsumen terhadap produk lokal menjadi lebih baik. 

Sebagai objek penelitian ini adalah produk dari merek sepatu lokal Piero 

karena Piero berkolaborasi dengan Star Wars dan pada tahun 2017 Piero mengalami 

peningkatan Market share yang signifikan yang dijelaskan pada tabel 2 namun tetap 

tidak termasuk 5 besar top brand index. Sepatu piero ini sudah berdiri sejak awal 

2000-an dengan keberadaan kondisi tersebut menjadi hal yang janggal bagi produk 

lokal yang telah lama hadir di negerinya sendiri untuk tidak masuk dalam salah satu 

penghargaan yang diadakan di Indonesia itu sendiri, penelitian ini bermaksud untuk 

meneliti pandangan konsumen tentang minat beli produk Piero tersebut. 

Penelitian ini akan meneliti upaya brand Piero mencipatakan sebuah minat 

beli di konsumennya melalui beberapa variabel seperti  harga, produk, promosi dan 

saluran distribusi produk tersebut atau yang biasanya dikenal dengan bauran 

pemasaran sebagai variabel yang mewakili independen dan variabel interventing 

citra merek. Hal ini juga bermaksud untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Baskoro Ndaru Murti dan Yohanses Sugiarto yang meneliti 

tentang “pengaruh iklan dan celebrity endorser terhadap citra merek dalam 

meningkatkan minat beli pada produk sepatu olah raga Adidas” yang di 

publikasikan pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan 

dalam penelitiannya variabel iklan dan celebrity endorser hanya mampu 

menjelaskan atau berkontribusi sebesar 17% dalam menjelaskan variabel 

interventing citra merek dan ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 

variabel dependen minat beli hanya sebesar 38%, oleh sebab itu penelitian ini 
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mengunakan variabel bauran pemasaran sebagai variabel indipenden, citra merek 

sebagai variabel interventing dan minat beli sebagai variabel dependen. Variabel 

independen dan interventing tersebut diharapkan mampu menjelaskan lebih baik 

variabel dependen minat beli lebih baik daripada penelitian sebelumnya. 

Menurut Kotler dan Keller (2012) mengatakan bahwa membangun 

purchase intention atau minat beli, konsumen mencoba untuk mempertimbangkan 

lima faktor yang di evaluasi untuk dijadikan dasar minat belinya, lima faktor 

tersebut adalah: brand(merek), dealer(tempat), quantity (jumlah), timing (waktu) 

dan payment method (cara pembayaran). Berdasarkan 5 faktor tersebut variabel 

tersebut dapat di sempurnakan dengan bauran pemasaran dan citra merek untuk 

membangun sebuah minat beli kepada sebuah produk. Dari fenomena bisnis dan 

studi literatur yang sebelumnya penelitian ini akan meneliti “Analisis Pengaruh 

Bauran Pemasaran Terhadap Minat Beli Melalui Variabel Citra Merek 

Produk Sepatu Piero (Studi Pada Followers Instagram @piero_jateng_diy)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Dalam penelitian ini permasalahan yang dapat diteliti oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap citra merek produk Piero? 

2. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat beli produk Piero ? 

3. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli produk Piero ? 

4. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran dan citra merek terhadap minat beli 

produk Piero ? 

5. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli melalui 

variabel mediasi citra merek produk Piero ? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel buram pemasaran terhadap 

citra merek sepatu Piero. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel citra merek terhadap minat 

beli sepatu Piero. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel bauran pemasaran terhadap  

minat beli sepatu Piero. 

4. Untuk mengetahui adakah pengaruh dari variabel bauran pemasaran dan citra 

merek terhadap  minat beli sepatu Piero. 

5. Untuk mengetahui adakah pengaruh tidak langsung dari variabel bauran 

pemasaran terhadap minat beli melalui variabel citra merek sepatu Piero. 

 

Manfaat Penelitian 

Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi literatur akademik tentang 

penelitian variabel yang terkait. 

Bagi perusahaan  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjadi salah satu bahan masukan atau 

pertimbangan dalam pengembangan sepatu Piero yang dapat diakeses dalam 

internet secara masal.   


