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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekarang ini olahraga sepakbola dalam ruangan atau yang lebih akrab 

dengan sebutan futsal sudah menjadi bagian hobi dari berbagai macam 

kalangan, tidak memandang usia, pekerjaan, bahkan jenis kelamin. Seiring 

berkembangnya zaman futsal tidak selalau dilakukan oleh kaum laki-laki, 

bahkan perempuan juga banyak yang menggemari olahraga ini. Semakin 

pesatnya perkembangan futsal di Indonesia membuat vendor-vendor olahraga 

terkemuka di dunia merancang perlengkapan kebutuhan untuk bermain futsal, 

salah satunya adalah sepatu futsal. Beragam jenis sepatu futsal yang ada di 

pasaran saat ini membuat para vendor tersebut bersaing guna merebut hati 

konsumen. Sepatu futsal yang notabene adalah perlengkapan wajib bagi 

masyarakat yang ingin bermain futsal tentu tidak akan sama satu dengan 

lainnya, selalu memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan 

konsumen yang dapat dilihat dari desain maupun kualitas yang dihasilkan. 

Semakin beragamnya karakteristik tipe permainan seseorang, akan semakin 

beragam pula produk yang memiliki kualitas bagus yang dihasilkan oleh 

vendor-vendor olahraga tersebut.  

“Nike” sebagai salah satu vendor olahraga terkemuka di dunia tidak 

ketinggalan dalam menghasilkan produk sepatu futsal yang memiliki desain  

menarik dan berkualitas guna menarik perhatian konsumen. Perusahaan yang 
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memproduksi perlengkapan olahraga berasal dari Amerika Serikat ini terkenal 

sebagai vendor olahraga yang memiliki desain dan kualitas yang sangat baik. 

Dibuktikan dengan banyaknya atlet dan pesepakbola profesional berkelas dunia 

yang menggunakan produk “Nike” sebagai perlengkapan olahraga. Sebut saja 

salah satu pengguna produk “Nike” adalah Cristiano Ronaldo, pemain 

sepakbola terbaik di dunia yang menggunakan produk sepatu sepakbola 

“Nike”.  

Pada zaman modern saat ini, salah satu industri yang tumbuh pesat 

adalah industri sepatu olahraga khususnya futsal. Setiap pelaku bisnis yang 

menjual produk sepatu futsal tentunya ingin konsumen melakukan keputusan 

pembelian terhadap produknya. Schiffman dan Kanuk (2000: 437) berpendapat 

bahwa keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Adapun faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti citra merek, persepsi harga, 

desain, kualitas produk dan sebagainya.  

Citra merek memegang peranan penting terhadap keputusan pembelian 

konsumen.  Menurut Kotler (2000) Citra merek adalah sejumlah keyakinan 

tentang merek. Pengembangan citra merek dalam keputusan pembelian 

sangatlah penting dan citra merek yang dikelola dengan baik akan 

menghasilkan konsekuensi yang positif (Pratiwi, 2010). 

Harga merupakan faktor yang penting juga yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Harga adalah jumlah uang 

(kemungkinan ditimbang beberapa barang) yang dibutuhkan untuk 
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memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 

menyertainya (Kotler dan Keller, 2012). 

Desain produk adalah fitur yang terdapat dalam suatu produk yang 

membedakan produk tersebut dari produk pesaing. Menurut Kotler dan Keller 

(2012) mengatakan bahwa desain yang baik bagi perusahan merujuk pada 

kemudahan dalam pembuatan dan distribusi. Sedangkan bagi konsumen, desain 

yang baik adalah produk yang indah atau bagus untuk dilihat, mudah di buka, 

dipasang, digunakan, diperbaiki, dan dibuang. 

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah kualitas 

produk dari sepatu futsal tersebut. Dalam bukunya Pride & Ferrel (2010:317) 

mengatakan bahwa “quality refers to the overall characteristics of a product 

that allow it to perform as expected in satisfying customer needs”. Dari kalimat 

tersebut dapat diungkapkan bahwa kualitas produk mengacu pada keseluruhan 

karakteristik dari sebuah produk yang menggambarkan performa produk sesuai 

yang diharapkan oleh pelanggan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan 

pelanggan. Berbagai macam jenis dan merek sepatu futsal membuat 

masyarakat dapat memilih sepatu futsal mana yang sesuai dengan kebutuhan 

dan  kenyamanan mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas.   

Dengan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menjalani 

olahraga futsal, maka diperlukan penelitian agar pelaku bisnis dapat terus 

meningkatkan kualitas pemasarannya untuk mengetahui apa yang menjadi 

harapan dan keinginan konsumen. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Citra Merek, 
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Persepsi Harga, Desain, dan Kualitas Produk, Terhadap Keputusuan 

Pembelian Sepatu Futsal Merek “Nike” (Toko Mukhlis Sport Klaten)”. 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport Klaten? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport 

Klaten? 

3. Apakah desain produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport 

Klaten? 

4. Apakah kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport 

Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian sepatu 

futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport Klaten. 

2. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian 

sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport Klaten. 

3. Menganalisis pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian 

sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport Klaten. 
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4. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

sepatu futsal merek “Nike” pada pelanggan toko Mukhlis Sport Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan serta kajian 

mengenai faktor yang paling mempengaruhi minat beli sepatu futsal 

“Nike”. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis 

dalam praktek bidang manajemen khususnya manajemen pemasaran, 

menambah pengalaman dalam menganalisis dan menyelesaikan 

permasalahan kasus dibidang pemasaran, memperluas pengetahuan 

mengenai variabel-variabel dibidang pemasaran, serta dapat berguna bagi 

Toko Mukhlis Sport Klaten untuk dapat menjadi pertimbangan dan dasar 

yang objektif pengambilan keputusan pembelian sepatu futsal. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini diususun secara 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan teori yang 

melandasi pemikiran, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, 

dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, desain pegambilan sampel, serta metode analisis data yang 

digunakan.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, deskripsi 

data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


