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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri sepatu. Potensi 

tersebut dapat terlihat dari kemampuan industri sepatu Indonesia untuk 

mengeskpor produk-produknya ke negara-negara industri besar. Pada tahun 2013 

saja, nilai ekspor sepatu Indonesia mencapai nilai USD 3,9 miliar atau naik 10% 

dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012 yang sebesar USD 3,6 miliar 

(www.bisnis.com, 2013:1). Kenaikan nilai ekspor sepatu Indonesia bahkan bisa 

mencapai 30% lebih apabila sepanjang 2013 tidak banyak terjadi unjuk rasa buruh 

yang menuntut upah minimum regional. 

Di samping itu, Indonesia juga dikenal melalui produk batik. Melihat 

karakteristik produk batik Indonesia yang memiliki nilai artistik serta finansial 

yang tinggi, maka produk batik juga memiliki peluang untuk dikembangkan 

sebagai suatu bisnis oleh masyarakat. Melalui pandangan-pandangan yang telah 

disampaikan, terlihat bahwa industri sepatu dan batik memiliki potensi besar dan 

layak dikembangkan sebagai suatu usaha. Potensi yang dimiliki keduanya dapat 

semakin besar apabila kedua industri tersebut disatukan menjadi suatu produk, 

yaitu sepatu batik. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi usaha seperti B-Shoes 

untuk beroperasi dan mencari peluang untuk berkembang. 
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B-Shoes merupakan suatu usaha yang bergerak pada bidang penjualan 

sepatu batik. B-Shoes didirikan dengan adanya pandangan bahwa terdapat potensi 

yang luar biasa dari perpaduan industri sepatu dan batik. Di samping itu, B-Shoes 

juga didirikan sebagai persyaratan mata kuliah entrepreneurial project dan 

kelulusan di jurusan International Business Management Universitas Ciputra. 

Berdasarkan pandangan-pandangan sederhana tersebut B-Shoes berani beroperasi 

dan hingga saat ini telah mampu berkembang serta memiliki sejumlah konsumen.  

Namun, di tengah perkembangan yang tengah dialami B-Shoes, terdapat 

sejumlah halangan yang tentunya dapat mengganggu perkembangan yang terjadi 

tersebut. B-Shoes mengungkapkan bahwa halangan-halangan tersebut khususnya 

muncul dari keberadaan kompetitor. Komoditas yang dijual oleh B-Shoes 

tergolong umum dari segi produk dasarnya (yaitu: sepatu), dimana pada bidang 

retail sepatu, tingkat kompetisi tergolong ketat karena sudah banyak bermunculan 

merek sepatu lokal hingga asing. Kompetisi dengan para kompetitor yang 

tergolong ketat tentunya dapat membuat B-Shoes kesulitan dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen, dimana hal tersebut dapat membuat B-Shoes 

mengalami penurunan pendapatan atau bahkan laba. 

Menghadapi adanya kemungkinan untuk mengalami hambatan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, maka B-Shoes perlu untuk segera 

mengkaji permasalahan keputusan pembelian konsumen. Di samping itu, agar 

upaya tersebut lebih efektif, maka B-Shoes perlu juga mengkaji hal-hal yang 

dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Kajian dan 

pengetahuan terhadap hal-hal yang mempengaruhi keputusan pembelian 
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konsumen, tentunya dapat membuat B-Shoes mampu merumuskan kebijakan 

yang tepat dan bermanfaat bagi usahanya serta memiliki kemampuan dalam 

menjaga konsistensi usaha yang masih tergolong baru tersebut (B-Shoes baru 

sekitar 7-8 bulan beroperasi). 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan terhadap 10 orang 

konsumen yang pernah membeli produk B-Shoes, dapat diketahui bahwa harga 

dan desain produk memegang peranan yang penting dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. Mengacu pada hasil survei awal pada Tabel 1.1, 

dapat dipahami bahwa keputusan pembelian konsumen terhadap produk B-Shoes 

disebabkan harga dan desain produk. Namun, walaupun harga dan desain produk 

memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, 

tetap saja perlu ada kajian yang lebih mendalam, karena hasil survei awal 

tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur yang akurat seiring dengan jumlah 

responden yang memberikan respon sangat terbatas.  

Pada Tabel 1.1 yang memuat hasil survei awal dapat ditinjau adanya 

kecenderungan harga dan desain produk dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Harga memiliki kecenderungan sebesar 30%, desain produk 

sebesar 50%, dan harga serta desain produk memiliki kecenderungan sebesar 

20%. Akan tetapi, seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, hasil survei awal 

bukanlah hasil yang pasti dan empiris, dimana hasil tersebut perlu ditinjau lebih 

dalam. Di samping itu, perlu disadari pula bahwa survei awal hanya ditujukan 

pada sebagian kecil konsumen dari B-Shoes sehingga hasil survei awal tersebut 

belum tentu akurat hasilnya. 
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Tabel 1.1 Hasil Survei Awal  

Responden 
Pertanyaan 

“Apa pertimbangan Anda saat melakukan 
pembelian produk B-Shoes?” 

Kategori 

1. Pertimbangan utama saya adalah desain 
produknya. Saya suka batik. 

DESAIN 
PRODUK 

2. Menurut saya yang paling menarik itu desain 
batiknya itu. 

DESAIN 
PRODUK 

3. Kalau saya karena desain dan harganya yang 
terjangkau. HARGA 

4. Kalau saya suka batiknya itu. DESAIN 
PRODUK 

5. Saya sih tertarik harga, lalu desainnya. HARGA DAN 
DESAIN 
PRODUK 

6.  Saya prefer sama harganya HARGA 
7. Saya itu suka barang yang desainnya unik. 

Produk B-Shoes ini unik desainnya. 
DESAIN 
PRODUK 

8. Yang penting selama harga terjangkau, maka 
itu jadi pertimbangan saya. HARGA 

9. Yang bikin tertarik karena desain batiknya itu. 
Kan tidak umum desain seperti itu. 

DESAIN 
PRODDUK 

10. Harganya yang terjangkau. HARGA 
Persentase Harga: 30%, Desain Produk: 50%, Harga dan Desain Produk: 20% 
* Bentuk pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka. Oleh sebab itu, 
jawaban responden adalah berdasarkan pendapat responden. 
Sumber: Hasil Wawancara 
 

Menurut Apriyani (2013:7), harga memiliki pengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen, bahkan hingga pembelian yang sifatnya 

berulang. Melalui pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa harga memang 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Dengan demikian, permasalahan harga perlu ditinjau pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian konsumen dalam penelitian ini. Sejauh ini, 

menurut B-Shoes, harga memang menjadi salah satu hal yang diperhatikan. 

Terkait dengan harga, B-Shoes berusaha untuk tidak mematok harga yang terlalu 

tinggi dan juga sering memberikan diskon-diskon.  
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Di samping itu, Alana, Hidayat dan Djoko (2013:5) juga memaparkan 

bahwa desain produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Melalui pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa harga 

memang merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Melalui pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa desain 

produk juga merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Dengan demikian, permasalahan desain produk perlu 

ditinjau pengaruhnya terhadap keputusan pembelian konsumen dalam penelitian 

ini. Sejauh ini, B-Shoes memang menganggap bahwa desain produk bermotif 

batik pada produk sepatunya adalah keunggulan dari B-Shoes. Di samping itu, B-

Shoes juga secara rutin menghadirkan desain-desain baru bagi konsumen.  

Namun, walaupun sudah melakukan upaya-upaya yang terkait dengan desain 

produk tersebut, kajian terhadap desain produk tetap perlu dilakukan agar dapat 

diketahui secara pasti sejauh mana pengaruh desain produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

Berdasarkan pada pemaparan yang telah dilakukan, maka dilakukan suatu 

penelitian terkait harga, desain produk, serta keputusan pembelian konsumen B-

Shoes. Judul dari penelitian yang dilakukan adalah “Pengaruh Harga dan desain 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen B-Shoes”. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Setelah meninjau bagian latar belakang masalah, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah:  
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1. Apakah harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen B-Shoes? 

2. Apakah desain produk memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen B-Shoes? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen B-

Shoes. 

2. Mengetahui pengaruh desain produk terhadap keputusan pembelian 

konsumen B-Shoes. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Berikut adalah pemaparannya: 

1. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, dimana diharapkan penelitian ini 

mampu menghasilkan pemahaman baru yang terkait dengan harga, desain 

produk, dan keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini diharapkan 

juga mampu menjadi sumber referensi yang optimal bagi penelitian lain di 

masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis, dimana diharapkan B-Shoes dapat 

mengetahui upaya yang lebih tepat untuk mempengaruhi keputusan 
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pembelian konsumen serta mampu mendapatkan keuntungan dari 

kebijakan yang dilakukan. 

 
1.5. Batasan Permasalahan 

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan B-Shoes sebagai objek 

penelitian. Penelitian dilakukan dengan menganalisis permasalahan harga dan 

desain produk untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan pembelian 

konsumen B-Shoes secara parsial. 

  

 


