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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia bisnis saat ini mengalami 

perubahan yang begitu cepat. Konsumen menuntut produk yang sesuai selera, 

kebutuhan, dan daya beli mereka. Hal ini perusahaan-perusahaan mengalami 

persaingan yang begitu ketat karena tuntutan keinginan konsumen yang 

semakin kompleks. Menurut Kotler (2005), perusahaan dalam memenangkan 

persaingan harus menampilkan produk terbaik dan dapat memenuhi selera 

konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Maka dari itu, sangat 

penting bagi perusahaan untuk mengetahui perilaku konsumen yang selalu 

berkembang dengan cara memahami perilaku konsumen tersebut karena hal ini 

akan menentukan pengambilan keputusan pembelian. 

Pentingnya memahami perilaku konsumen pada akhirnya telah 

menjadi perhatian berbagai macam industri salah satunya yaitu industri 

olahraga. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran berolahraga pada 

tiap individu dalam masyarakat berkembang pesat ditandai dengan 

berkembangannya pusat-pusat olahraga seperti gym, lapangan futsal, lapangan 

sepakbola, jogging track di taman maupun perumahan-perumahan, dan masih 

banyak lainnya. Olahraga sudah menjadi sebuah kebutuhan yang penting bagi 

individu-individu modern saat ini karena berolahraga akan membuat tubuh 

lebih sehat dan mengurangi resiko terkena berbagai macam penyakit. Dapat 
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dibayangkan apabila terkena penyakit dan harus dirawat di rumah sakit, berapa 

besar biaya yang harus dikeluarkan untuk hal itu. 

Olahraga sebagai kebutuhan, inilah yang dibaca oleh perusahaan-

perusahaan produsen yang memproduksi sepatu olahraga. Persaingan yang 

kompetitif pun ditunjukkan dengan berbagai macam pilihan sepatu yang 

tersedia di pasar. Beberapa perusahaan besar seperti Adidas, Nike, Puma, dan 

Reebok merupakan produsen yang mengalami persaingan yang ketat dalam 

industri ini. Perusahaan-perusahaan ini dituntut harus memiliki visi, misi, dan 

tujuan yang benar-benar berorientasi pada konsumen. Konsumen sendiri 

merupakan kunci utama perusahaan dalam meraih keuntungan dan pangsa 

pasar yang tinggi, sehingga tidak heran bila perusahaan-perusahaan ini 

berlomba untuk memberikan kepuasan serta kualitas yang terbaik melalui 

produk yang dipasarkan. Pangsa pasar ini tercipta antara lain karena kepuasan 

dan kepercayaan yang tercipta karena efek dari penggunaan produk olahraga 

tersebut.   

Selain kepercayaan terhadap merek produk, iklan juga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, salah satu penyebab iklan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian ialah penentuan bintang iklan dari suatu produk tersebut, 

bintang iklan yang memiliki popularitas yang tinggi dan penggemar yang 

banyak akan menjadikan suatu produk tersebut menjadi terkenal dan lebih laku 

dipasaran. Hal ini terjadi karena kebiasaan seorang penggemar yang selalu 

mengikuti trend atau fashion dan accesories yang dikenakan oleh orang yang 

digemarinya. 
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Sepatu olahraga selain dikenakan ketika seseorang berolahraga akhir-

akhir ini juga dikenakan ketika pergi ke sekolah atau kuliah. Di FEB UMS 

jumlah mahasiswa yang menggunakan sepatu olahraga dalam perkuliahan 

meningkat seiring peningkatan trend tersebut. Yang banyak digunakan oleh 

mahasiswa FEB UMS ialah sepatu merek Nike, banyaknya jumlah pengguna 

Nike dikarenakan selain mereknya yang terkenal dan kualitasnya yang dijamin 

bagus. Bintang iklan dari produk Nike yaitu Cristiano Ronaldo memiliki 

penggemar yang banyak terutama penggemar sepakbola dan dikarenakan 

Cristiano Ronaldo memiliki wajah yang rupawan yang menjadikan penggemar 

dari kaum hawa semakin meningkat. 

Penelitian ini dianggap menarik dan penting karena dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui apakah merek dan bintang iklan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepatu olahraga Nike. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada latar belakang masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel merek dan bintang iklan berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian? 

2. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap peningkatan 

keputusan pembelian? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh merek dan bintang iklan terhadap 

keputusan pembelian sepatu olahraga Nike 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh merek dan bintang iklan secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian sepatu olahraga Nike. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai merek dan bintang iklan terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga Nike. 

2. Manfaat Empiris 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian, 

khususnya penelitian yang bersangkutan dengan merek dan bintang iklan 

terhadap keputusan pembelian 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut : 
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1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal berisi halaman judul, persetujuan, pengesahan, pernyataan, 

motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

2. BAGIAN ISI 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tenteang latar belakang masalah, 

perumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian merek, bintang iklan, keputusan 

pembelian, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis, kerangka 

pemikiran. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional, instrument penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdiri dari data yang diperoleh, hasil analisis dan 

pembahasannya serta membuktikan atas hipotesis yang dibuat 

sebelumnya. 
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BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

3. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir suatu naskah skripsi terdiri dari halaman daftar kepustakaan 

dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




