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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini setiap perusahaan sebaiknya meletakkan prioritas 

utamanya pada konsumen. Perusahaan berorientasi pada konsumen dengan 

memenuhi harapan konsumennya. Perusahaan menempatkan prioritas tinggi pada 

pemahaman pasar, penting dalam industri yang kompetitif apalagi jika perusahaan 

bergerak di bidang fashion. Rasa puas pada konsumen akan timbul jika harapan 

konsumen terpenuhi dan tentunya akan membuat konsumen loyal terhadap merek 

yang telah dikonsumsi. Adanya loyalitas merek pada konsumen akan mengurangi 

biaya pemasaran dan meningkatkan pelanggan terhadap merek tersebut. 

Kualitas produk dapat dikatakan baik apabila berbagai fungsi termasuk 

didalamnya ketahanan, kehandalan, ketepatan dan kemudahan dalam 

penggunaannya sesuai harapan konsumen. Kualitas produk dapat dikatakan sangat 

baik apabila produk tersebut mempunyai keunggulan dan keistimewaan tersendiri. 

Dalam pemasaran produk, diperlukan cara untuk memasarkan agar produk tersebut 

bisa bersaing di pasar global. Merek berperan penting dalam kebijakan pemasaran 

perusahaan untuk mempromosikan produk tersebut agar mempengaruhi pembelian 

konsumen. Promosi adalah salah satu komponen bauran pemasaran dan merupakan 

sumber komunikasi yang menciptakan kesadaran tentang produk dan merek kepada 

konsumen. 
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Kualitas produk yang baik dan menariknya promosi yang diberikan, maka 

akan mempengaruhi loyalitas merek. Jika konsumen loyal tentu akan berniat untuk 

melakukan pembelian ulang. Niat pembelian ulang menunjukkan sejauh mana 

komitmennya dalam melakukan pembelian suatu merek yang sebelumnya telah 

dibeli. Kalangan muda saat ini sudah mulai memperhatikan cara berpakaian, mulai 

dari kalangan SMP hingga mahasiswa. Sebagian dari mereka sudah mengenal 

produk bermerek yang dapat menunjang penampilan diantaranya adalah sepatu. 

Selain sebagai penunjang penampilan, sepatu juga biasanya dijadikan sebagai salah 

satu jenis hobi yang diminati. Salah satunya yaitu sepatu dengan merek Adidas. 

 Unsur-unsur produk tersebut diantaranya meliputi desain, kenyamanan, 

kecocokan, kategori dan kualitas produk. Efek diferensial positif yang mengetahui 

nama merek telah di respon pelanggan terhadap produk atau jasa. Salah satu 

perusahaan di bidang fashion adalah sepatu Adidas. Adidas menciptakan produk 

kasual yang mengedepankan pentingnya pemilihan sepatu yang tepat dan sesuai 

dengan gaya casual yang diinginkan remaja masa kini.  

Promosi, Adidas dilakukan dengan memasang iklan pada berbagai media 

cetak maupun elektronik. Pada media cetak Adidas biasa memasang di majalah 

sedangkan elektronik biasanya memasang iklan pada sosial media, serta website 

resmi milik Adidas yang memuat tentang profil perusahaan hingga produk terbaru. 

Dari website tersebut Adidas melakukan pemasaran produknya dengan 

mengenalkan produk kepada pembeli dan calon pembeli. Promosi lainnya yang 

dilakukan Adidas yaitu menjadi sponsorship suatu event serta melakukan promosi 
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secara langsung yaitu mendirikan outlet-outlet di berbagai wilayah sehingga sales 

promotion bisa berkomunikasi langsung dengan pembeli. 

Berdasarkan data dari Top Brand Indeks pada tahun 2016 hingga 2018 

menunjukkan beberapa merek sepatu yang paling digemari oleh masyarakat. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

TBI INDONESIA KATEGORI SEPATU OLAHRAGA 

Brand 2016 2017 2018 

Adidas 37.4% 38.2% 37.6% 

Nike 29.6% 32.2% 25.6% 

Reebok 3.7% 3.3% 6.2% 

Sumber:Data Diolah 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sepatu Adidas berada pada posisi 

pertama dalam kategori Top Brand di Indonesia. Tabel di atas juga menunjukkan 

fluktuasi dan tidak selalu menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun ke tahun. 

Salah satu faktornya adalah tingkat persaingan yang semakin tinggi. Kompetitor 

menawarkan value yang lebih besar kepada konsumen. Berdasarkan latar belakang 

tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk 

dan Promosi Terhadap Loyalitas Merek dan Dampaknya pada Niat Pembelian 

Ulang Sepatu Adidas di Surabaya.” 

1.2  Perumusan Masalah 

Peneliti menetapkan tiga rumusan masalah. Dimana rumusan-rumusan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif kualitas produk terhadap loyalitas merek 

sepatu Adidas di Surabaya? 
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2. Apakah terdapat pengaruh positif promosi terhadap loyalitas merek sepatu 

Adidas di Surabaya? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif loyalitas merek terhadap niat pembelian ulang 

sepatu Adidas di Surabaya? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti juga menetapkan tiga tujuan penelitian. 

Tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh positif kualitas produk terhadap loyalitas merek pada 

sepatu Adidas di Surabaya. 

2. Untuk menguji pengaruh positif promosi terhadap loyalitas merek pada sepatu 

Adidas di Surabaya. 

3. Untuk menguji pengaruh positif loyalitas merek pada niat pembelian ulang 

sepatu Adidas di Surabaya. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan hasil penelitiannya setidaknya 

dapat bermanfaat bagi diri sendiri, Adidas, STIE Perbanas Surabaya. Manfaat-

manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk memberi pengalaman peneliti tentang pengaruh kualitas produk dan 

promosi terhadap loyalitas merek dan dampaknya pada niat pembelian ulang 

sepatu Adidas di Surabaya. 

2. Bagi Perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat tentang 

analisis pengaruh pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap loyalitas 

merek dan dampaknya pada niat pembelian ulang sepatu Adidas di Surabaya. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Digunakan sebagai referensi literatur dan memberikan pengetahuan baru bagi 

mahasiswa tentang analisis pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap 

loyalitas merek dan dampaknya pada niat pembelian ulang sepatu Adidas di 

Surabaya. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, peneliti membagi bab-bab secara teratur, benar, dan 

sistematis, agar para pembaca dapat dengan mudah memahami. Adapun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang saling terkait yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I            :    PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II           :   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai rujukan, landasan teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III :   METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, 

populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik atau 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA  

Bab ini menjelaskan tentang gambaran sunyek penelitian yaitu 

pengaruh Kulitas Produk dan Promosi terhadap Loyalitas Merek 

dan dampaknya pada Niat Pembelian Ulang Sepatu Adidas di 

Surabaya, analisis data, perngujian hipotesis dan pembahasan uji 

data. 

BAB V :   PENUTUP 

Bab ini  menyimpulkan hasil dari pembahasan data  yang telah 

dianalisis, keterbatasan penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


