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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam era globalisasi saat ini persaingan bisnis semakin ketat, 

seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, 

perusahaan harus mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas. 

Salah satu persaingan bisnis yang ketat saat ini yaitu dibidang olahraga. Di 

zaman modern saat ini olahraga sudah menjadi kebutuhan yang penting 

bagi setiap induvidu, karena dengan berolahraga selain untuk menjaga 

tubuh agar tetap sehat dan mengurangi resiko terkena berbagai macam 

penyakit yang dapat menghambat aktivitas, berolahraga juga menjadi 

alasan masyarakat untuk menghabiskan waktu luangnya terkait dengan 

hobi berolahraganya.   

 Meningkatnya minat dan kesadaran berolahraga masyarakat saat 

ini diiringi dengan berkembangnya pusat-pusat arena olahraga seperti 

lapangan futsal, lapangan sepakbola, lapangan badminton, jogging track, 

gym, dan masih banyak lainnya. 

 Dalam berolahraga tentunya membutuhkan alat untuk menunjang 

kegiatan olahraganya. Hal ini merupakan peluang bagi produsen untuk 

memproduksi alat yang dibutuhkan untuk berolahraga seperti sepatu 

olahraga. Menurut Abdul Samad dan Imam Wibowo (2016) pentingnya 

memahami perilaku konsumen telah menjadi perhatian penting berbagai 

macam industri salah satunya yaitu industri sepatu olahraga. Persaingan 
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industri dibidang sepatu olahraga yang kompetitif ditunjukkan dari 

berbagai macam pilihan produk yang tersedia di pasar. Beberapa 

perusahaan besar yang memproduksi sepatu olahraga seperti Adidas, Nike, 

Puma, Specs, Reebok, dan New balance. Dari perusahaan tersebut Specs 

merupakan perusahaan lokal asli buatan Indonesia yang menantang 

perusahaan asing seperti Adidas, Nike, Puma, Reebok, dan New balance.  

 Awal berdiri brand Specs memang brand kelas bawah yang semua 

orang belum mengenalnya. Specs yang semakin giat dan selalu membuat 

inovasi terbaru dalam menghasilkan produk sepatu sepakbola dan futsal 

yang berkualitas sehingga semua orang mengakui kehandalan produk 

Specs. Kesuksesan Specs dibuktikan dengan saat ini namanya masih eksis 

dan kemungkinan akan lebih populer di pasar Indonesia. Selain 

memproduksi sepatu olahraga sepakbola dan futsal yang sudah eksis di 

pasar Indonesia, Specs juga telah memproduksi kebutuhan sepatu olahraga 

lainnya seperti lari dan badminton. 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Specs 

Tahun Peningkatan Penjualan 

2014 36% 

2015 4% 

2016 32% 

  (Sumber: PT. Panatrade Caraka, 2017) 
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 Berdasarkan 1.1 data yang dikeluarkan oleh PT. Panatrade Caraka 

pada tahun 2017, memperlihatkan kenaikan penjualan dari tahun 2014 

sampai tahun 2016. Terlihat pada tahun 2014 mengalami kenaikan 

penjualan mencapai 36%, angka tersebut menunjukkan peningkatan yang 

cukup signifikan. Tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan angka 

penjualan yang hanya 4%, menurut PT. Panatrade Caraka hal ini terjadi 

karena salah satunya faktor lesunya ekonomi di Indonesia pada tahun 2014 

cukup mempengaruhi penjualan sepatu Specs. Pada tahun 2016 

mengalami kenaikan penjualan mencapai angka 32% walaupun masih 

dibawah presentasi pada tahun 2014. 

 Di pasar Indonesia, Specs merupakan produk lokal buatan 

Indonesia yang mampu menyaingi produk luar yang sudah mendunia 

seperti Adidas, Nike dan Puma. Hingga kini produk Specs terus 

berkembang sangat populer dan diminati di Indonesia dengan 

pengalamannya membuat produk sepatu olahraga, teknologi untuk 

meningkatkan kualitas produk, harga yang lebih murah dibandingkan 

produk buatan luar, varian model yang disesuaikan kebutuhan dan stylish 

dengan kombinasi warna yang melengkapi model sepatu agar 

penggunanya merasa nyaman dan lebih percaya diri saat tampil di 

lapangan. 

 Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat terutama 

persaingan yang berasal dari perusahaan sejenis, perusahaan dituntut agar 

bergerak lebih cepat dalam hal menarik konsumen, sehingga perusahaan 
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yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam usaha 

pemasaran produk yang dilakukan (Ardi Ansah, 2017). 

 Harga merupakan salah satu faktor penting dalam keputusan 

pembelian. Seperti penelitian yang dilakukan Hariadi dan Martoadmodjo 

(2013) menegaskan bahwa harga mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian, hasil ini sejalan dengan  

penelitian lainnya yang dilakukan Utami dan Suhermin (2016) hasil 

penelitiannya menegaskan bahwa harga dalam bauran pemasaran disatu 

sisi menujukkan pendapatan disisi lain menunjukkan biaya penetapan 

harga yang harus diperhitungkan secara matang, karena penetapan harga 

tidak hanya berpengaruh terhadap laba yang diterima oleh perusahaan, 

tetapi dalam jangka panjang sangat berpengaruh pada penjualan produk di 

pasar yang pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan hidup 

perusahaan secara keseluruhan.  

 Variasi harga yang ditawarkan oleh Specs dapat dikatakan 

seimbang dengan kualitas produk yang didapatkan konsumen. Kualitas 

merupakan konsep terpenting dalam menciptakan produk, produk yang 

berkualitas adalah produk yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan (Iful, 2015). Produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan 

atau kebutuhannya (Kotler, 2009). 
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 Definisi kualitas produk menurut Pride dan Ferrel (2010:317) 

bahwa kualitas produk mengacu pada keseluruhan karakteristik dari 

sebuah produk yang menggambarkan peforma produk sesuai yang 

diharapkan oleh pelanggan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan 

pelanggan. Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basrah 

saidani dkk (2013) mengenai “Pengaruh Kualitas Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu Olahraga futsal Adidas”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembalian konsumen sepatu futsal Adidas.  

 Selain harga dan kualitas produk, faktor promosi juga perlu 

diperhatikan sebagai salah satu bauran pemasaran. Promosi merupakan 

faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu perusahaan. 

Dengan promosi perusahaan dapat mengkomunikasikan keunggulan-

keunggulan dari produk kepada konsumen, sehingga konsumen dapat 

mengetahui dan bisa membuat konsumen tertarik mencoba kemudian akan 

mengambil keputusan membeli suatu produk tersebut.  

 Menurut Tjiptono (2008:219) promosi merupakan salah satu 

penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Setiap perusahaan yang 

melakukan kegiatan tentunya mempunyai tujuan agar perusahaan lebih 

maju. Hal ini serupa dengan perusahaan yang melakukan kegiatan promosi 

menjual hasil produksinya kepada konsumen dengan tujuan agar 

memperoleh laba. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mila yuni Pratiwi (2017) mengenai “Pengaruh Promosi terhadap 
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Keputusan Pembelian Sepatu 2beat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

sepatu 2beat.   

 Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berusaha menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk sepatu 

futsal merek Specs yang meliputi: harga, kualitas produk dan promosi, 

maka penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH HARGA, 

KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PRODUK SEPATU OLAHRAGA MEREK SPECS DI 

KOTA SURAKARTA” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diperoleh rumusan 

masalah yang diuraikan, dari masalah penelitian diatas maka dapat 

dimunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepatu 

olahraga merek Specs? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sepatu olahraga merek Specs? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sepatu olahraga merek specs? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis dan menguji pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian sepatu olahraga merek Specs. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian sepatu olahraga merek Specs. 

3. Menganalisis dan menguji pengaruh promosi terhadap keputusan 

pembelian sepatu olahraga merek Specs. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan khususnya manajemen pemasaran tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

2. Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

perusahaan yang memproduksi sepatu olahraga untuk merancang 

strategi harga, kualitas produk dan promosi dalam keputusan 

pembelian. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

 Dalam pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang 

masing-masing bab berisi hal-hal sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang 

 masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

 penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang 

 berhubungan dengan variabel penelitian yaitu tentang harga, 

 kualitas produk, promosi dan keputusan pembelian, penelitian 

 terdahulu, hipotesis, kerangka pemikiran, dan teori-teori 

 relevan lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. 

BAB III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, 

data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel serta rencana 

analisis data. 

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum 

 konsumen sepatu olahraga merek Specs di Surakarta, deskripsi 

 data, analisis data, dan pembahasan serta hasil penelitian. 

BAB V : Penutup 

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan 

 saran-saran yang diperlukan. 


