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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Zaman sekarang produk sepatu sangat popular di kalangan anak muda 

maupun orang tua di masyarakat indonesia. Oleh sebab itu setiap perusahaan 

sepatu bersaing untuk membuat produk yang bermutu dan keren kepada 

masyarakat. Banyaknya sepatu bermerek yang diimpor terus memasuki pasar 

indonesia, sehingga pasar sepatu bermerek dari luar negeri masi menguasai pasar 

yang ada di indonesia, dibandingkan dengan merek sepatu yang di produksi oleh 

indonesia sendiri. Aprisindo mengungkapkan bahwa sepatu bermerek impor 

menguasai pasar indonesia sebesar 70%. Semakin berkembangnya produk sepatu 

bermerek permintaan semakin meningkat sehingga produsen sepatu menciptakan 

produk yang kreatif dan kualitas yang bagus untuk konsumen yang ada di dunia 

terutama di negara indonesia, karena indonesia sendiri sangat mengikuti gaya 

hidup yang baru untuk mengikuti perkembangan zaman. 

 

Dalam pemasaran terdapat strategi bisnis dalam melaksanakan keputusan 

penyesuaian kepada perkembangan pasar yang bervariasi dengan adanya tujuan 

supaya perusahaan bisa menghadapi persaingan dengan perusahaan yang lainya, 

dan juga menghindari menurunya pangsa pasar dan menghidari kerugian pada 

perusahaan, meningkatkan pendapatan laba, berkreatif dalam menghadapi 

persaingan hingga mengembangkan merek pada  kesadaran konsumen tersebut. 

Merek memiliki peran penting dalam kategori sempurna yang dapat 

mengakibatkan konsumen dalam keputusan beli produk. Pada umum masyarakat 
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ada sebuah kelakuan pembelanjaan lumayan sulit akan terjadinya bermacam-

macam kelainan akan dilihat terhadap produk sejenisnya, tetapi merek dan 

karakter produk berbeda. Untuk melaksanakan kegiatan kepastian membeli, harus 

dinyatakan rasa percaya diri serta keyakinan kuat kepada konsumen. Keputusan 

positif terhadap produk serta merek bisa mendirikan rasa keyakinan konsumen 

dalam kepastian pembelian. Perusahaan dapat di tampilkan secara grafis berupa 

logo, gambar, susunan warna, kata maupun desain produk dari suatu perusahaan 

maupun sekelompok perusahaan yang dibangkitkan menjadi sebuah gambaran 

perusahaan sehingga dapat dibedakan dalam pesaing usaha. 

 

Generasi millennial atau generasi Y juga akrab disebut generation echo 

boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan 

kelompok generasi yang satu ini terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 

1980-2000, dalam hal tersebut dapat kita ketahui bahwa generasi millennial sangat 

sering untuk memperhatikan gaya hidup atau mengikuti gaya hidup modern saat 

ini untuk kepuasaan kepribadian, bagi generasi millennial mereka sangat senang 

sekali untuk mengikuti tren model gaya hidup yang keren dari pakaian serta 

sepatu yang bermerek, terdapat data generasi millennial kota batam pada tahun 

2018 terdapat 212,788 orang yang disebut generasi Y, data tersebut didapatkan 

dari (BPS) badan pusat statistic Kota Batam 
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Tabel 1.1 

Data generasi millennial kota batam pada tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam 

 

 Ekuitas merek dinyatakan sebagai kekuatan yang sangat tinggi terhadap 

semua karakter bisnis atau usaha yang berfundamental dalam citra perusahaan, 

karakteristik dalam aliansi kesejahteraan merek. Ekuitas merek semakin kokoh 

maka sebuah produk bisa menjadi semakin kuat membuat konsumen lebih tertarik 

untuk memiliki produk tersebut, pada akhirnya dapat meningkatkan atau 

menghasilkan profit yang signifikat terhadap perseorangan. Ekuitas merek adalah 

bagian penting dalam posisi perdagangan dikarenakan gaya hidup konsumen yang 

berkompetitif pada zaman sekarang selalu dikaitkan dengan gaya hidup 

masyarakat bisa membuat konsumen menjadi pengambilan keputusan dalam 

menentukan mana yang harus dibelanjakan sehingga membuat perseorangan 

menjadi perusahaan yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk yang di 

idamankan oleh konsumen. 
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Menurut Pengertian dari (Cerri, 2012). Ekuitas merek menjadi pengambilan 

keputusan konsumen untuk menentukan keputusan pembelanjaan karena benefit 

atau manfaat yang didapatkan dalam merek memiliki kepuasan konsumen yang 

berbagai macam terhadap masyarakat, perusahaan tersebut mendapatkan tugas 

dalam menyelesaikan masalah mengenai permasalahan profit. Masalah tersebut 

menjadi dampak intimidasi bagi perseroangan, akan tetapi jika masalah 

perusahaan bisa diselesaikan dengan memberikan manfaat dan permintaan 

konsumen dengan cara pemasaran yang baik maka perusahaan bisa meningkatkan 

profit dan ekutas merek yang selalu meningkat. 

 

Menurut Yasin dan Zahari (2011), ekuitas merek merupakan sumber aset 

perusahaan terbesar. Merek adalah hal utama pada yang paling penting dalam 

perusahaan, sehingga menyebabkan kompetisi perusahaan pada merek yang lebih 

kompetitif. Perusahaan harus mengetahui bahwa merek sangat berkuasa terhadap 

dampak sukses suatu perusahaan dalam memasarkan produk atau merek. Maka itu 

perusahaan harus mengelola strategi yang baru dan baik terhadap ekuitas merek 

yang memiliki komponen asosiasi merek, loyalitas merek, kesadaran merek yang 

wajib diperkembangkan dan di ciptakan dalam perusahaan. Hal tersebutlah yang 

perlu dikembangkan dalam suatu perusahaan untuk menciptakan sebuah merek 

memiliki manfaat dan benefit sesuai gaya hidup zaman modern dan juga proses 

pemasaran yang kreatif serta inovatif sehingga dapat menguntungkan dan 

perkembangan pada suatu perusahaan. 
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Pilihan konsumen terhadap sepatu bermerek memiliki dampak peluang 

yang besar bagi pengusaha alas kaki, terutama bagi perusahaan papan atas yang 

sudah berkembang sejak lama yang terus menfokuskan produksi sepatu yang 

berkualitas hingga desain yang menarik dan juga strategi pemasaran yang 

dugunakan yaitu dengan menggunakan endorsement dari atlet dan juga konsumen 

yang sudah loyal hingga periklanan yang besar di seluruh Indonesia sehingga 

dapat meningkatkan profit perusahaan setiap sepatu. Usaha dalam memenuhi dan 

menciptakan produk baru untuk konsumen maka perusahaan terus memperbarui 

produk baru yang selalu diminati oleh konsumen, perusahaan akan terus menerus 

menciptakan produk dengan desain yang baru untuk konsumen. Sehingga 

memiliki dampak peningkatan pada sepatu bermerek terus meningkat data 

tersebut bisa di lihat pada table tersebut. 

 

Tabel 1.2 

Merek Sepatu Terlaris di Indonesia tahun 2018 

 

No  Merek Sepatu    Jumlah Unit Permintaan 

01. Nike 96.481 Unit 

02 Adidas 98.902 Unit 

03 Under armour 34.721 Unit 

04 Reebok 41.362 Unit 

05 New Balance 35.215 Unit 

 

Sumber : Asosiasi Pesepatuan Indonesia (APRISINDO), 2018 

Tabel 1,2 menunjukan jumlah penjualan sepatu paling laku di Indonesia 

pada tahun 2018 diunggulkan oleh merek sepatu Adidas dengan jumlah penjualan 

98.902 unit, selanjutnya penjualan sepatu Nike menpati posisi ke dua dengan 
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jumlah penjualan 96.481 unit, penjualan sepatu Reebok menepati posisi ke tiga 

dengan jumlah penjualan 41.362 unit, penjualan sepatu New Balance menepati 

posisi ke empat dengan jumlah penjualan 35.215 unit dan yang terakhir yaitu 

sepatu merek Under Armour pada posisi terakhir dengan jumlah penjualan 34.721 

unit. 

 

Ekuitas merek dapat dinyatakan sebagai asset paling penting yang tidak 

memiliki wujud tetapi memiliki nilai yang sangat kuat dalam sebuah perusahaan, 

yang bisa ditentukan atau di nilai oleh loyalitas konsumen atau kepuasan 

konsumen. Ekutas merek terhadap penilaian konsumen dapat dikelompokan 

menjadi empat, yaitu asosiasi merek. loyalitas merek, kesadaran merek, citra 

merek. mengenai penelitian pada ekuitas merek, pengarang berniat untuk 

melakukan analisa dan pengkajian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Brand Equity Pada Merek Sepatu Terhadap Generasi 

Milennial Di Kota Batam 2018” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut, sehingga dapat 

mengidentifikasi persoalan penelitian ini adalah seperti berikut: 

1. Mengapa terjadi pengaruh brand association melalui brand equity 

2. Mengapa terjadi pengaruh brand loyalty melalui brand equity 

3. Mengapa terjadi pengaruh brand awareness melalui brand equity 

4. Mengapa terjadi pengaruh brand image melalui brand equity 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki fungsi dan sasaran dalam permasalahan 

pengkajian ini sebagai berikut : 

1. Dampak permasalahan analisa pengaruh brand association melalui 

brand equity ? 

2. Dampak permasalahan analisa pengaruh brand loyalty melaluip brand 

equity ? 

3. Dampak permasalahan analisa pengaruh brand awareness melalui 

brand equity ? 

4. Dampak permasalahan analisa pengaruh brand image melalui brand 

equity ? 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Mengenai beberapa fungsi dan keuntungan dalam penelitian bisa 

dapat diterapkan dari pengkajian tersebut: 

1. Untuk perseorangan 

Dalam pelaksanaan Penelitian tersebut diharapkan untuk membimbing 

dan memberikan pengetahuan mengenai strategi untuk produsen 

sepatu khususnya bagian produksi dan desainer hingga bagian 

pemasaran dalam pengambilan keputusan atau aksi di perusahaan, 

supaya lebih fokus terhadap brand equity dan brand association, 

brand loyalty, brand awareness, brand image karena aspek-aspek 

dapat berpengaruh kepada ekuitas merek produsen sepatu. 
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2. Untuk akademis 

Penelitian tersebut dapat diharapkan untuk memenuhi wawasan 

pengetahuan dan cara memulai membangun perusahaan ataupun 

referensi pembuatan penelitian pada ekuitas merek pada perusahaan 

sepatu olahraga. 

 

3. Untuk pemerintahan 

Penelitian ini dapat diharapkan untuk mendukung pihak pengusaha 

dalam memasarkan merek dan produk berdasarkan undang – undang 

yang berlaku. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian dan pengkajian tersebut disusun supaya dapat 

diperjelas sehingga dapat  menyampaikan penjelasan skala penting terhadap 

pembahasan pada bagian aspek-aspek utama, sehingga dapat disusun 

sedemikian rupa:  

 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Memperjelas dan mendeskripsikan bagian-bagian 

mengenai latar belakang penelitian, permasalahan 

pengkajian, tujuan serta manfaat pengkajian, termasuk 

sistematika pembahasan pengkajian. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 
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Memperjelas dan mendeskripsikan teoretis yang tersusun 

pada model pengkajian, penjelasan variabel dependen, 

kaitan antar variabel, serta rumusan hipotesis penelitian. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Memperjelas dan mendeskripsikan topik pengkajian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

serta teknik analisa data. 

BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN 

Memperjelas dan mendeskripsikan hasil analisis data yang 

yang berupa statistik deskriptif serta hasil pengkajian 

kualitas basis data, asumsi klasik dan hipotesis kepada 

data yang diperoleh. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI  

Menjelaskan dan mendeskripsikan kumpulan pembahasan 

pengkajian yang sudah diuraikan dan dilaksanakan, 

menghadapi keterbatasan supaya dapat mempengaruhi 

penulis terhadap hasil penelitian, serta merekomendasikan 

kepada penulis dan penelitian dimasa depan. 
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