
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Industri sepatu di Indonesia kini telah tumbuh dan berkembang lagi.  

Walau sempat mengalami masa surut beberapa tahun belakangan, namun 

sekarang industri ini telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dan cukup 

menjanjikan di masa yang akan datang.  Salah satu indikasinya dapat dilihat dari 

prediksi sejumlah pelaku usaha tentang permintaan sepatu di dalam negeri akan 

mencapai 300 juta pasang setiap tahunnya.  Hal inilah yang menjadi motivasi para 

pelaku industri sepatu untuk tetap eksis dan bertahan ketika industri sepatu 

mengalami penurunan (Widjanarko, 2007). 

Surutnya industri sepatu di Indonesia berlangsung dari tahun 2001 yang 

lalu.  Setidaknya sudah ada 30 pabrik sepatu yang sudah tidak melakukan aktivitas 

usahanya selama kurun waktu 2001 hingga 2004.  Saat ini tinggal 20 perusahaan 

saja yang masih bertahan dalam persaingan yang begitu ketat.  Baru-baru ini 

pabrik sepatu Kasogi juga ditutup dan hal ini menambah panjang daftar produsen 

sepatu yang harus di tutup dari industri sepatu di Indonesia. 

Penjualan sepatu dalam negeri sepatu di Indonesia merosot tajam selama 

paruh waktu dasawarsa ini.  Angka penjualan dalam negeri terakhir menunjukkan 

penurunan 35 persen dalam nilai 623 juta dolar AS di tahun 2001 menjadi 404 

juta dolar AS di tahun 2004.  Penjualan dalam negeri yang menurun ini 

berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dalam 

sektor ini.  Data terakhir sensus industri BPS tahun 2004 (yang hanya terdiri dari 

industri menengah dan besar) menunjukkan 4 persen penurunan jumlah 
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penyerapan tenaga kerja dari 393.812 orang pada tahun 2001 menjadi 379.021 

pada tahun 2004 (Darandono, 2005). 

Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dari para produsen 

sepatu di Indonesia.  Secara garis besar, pemerintah kurang membantu pelaku 

industri sepatu dalam mengembangkan usahanya lewat kebijakan makro ekonomi.  

Sebagai contoh pemerintah terlihat tidak acuh dengan banyaknya sepatu ilegal 

yang berasal dari China.  Produk ini masuk ke pasar dengan harga jual yang 

sangat murah, hal ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga dan 

berlebihnya supply barang di pasar (Yus, 2005). 

Di sisi lain, kehadiran produk ilegal dari China juga menyaingi produk 

lokal dengan sangat signifikan dari sudut harga.  Dengan tingkat efisiensi yang 

sedemikian tinggi, produk lokal bisa dijual dengan harga termurah sekitar 40-50 

ribu rupiah per pasangnya, tetapi produk China dapat dijual dengan harga  30 ribu 

rupiah.  Selisih harga antara produk lokal dan produk China sudah cukup 

membuat konsumen pada umumnya mengalami perubahan tindakan pembelian 

(Irawan, 2004).  

Di sisi supply bahan baku, industri sepatu di Indonesia juga mengalami 

kesulitan barang.  Sejak awal tahun 1996 bahan baku industri sepatu 40 persen 

diisi oleh produk impor, di mana dengan nilai tukar dolar yang melonjak tinggi 

terhadap nilai tukar rupiah akan berdampak langsung  terhadap biaya produksi 

yang semakin meningkat. 

Dilihat dari segi pembiayaan tingkat suku bunga pinjaman, Indonesia juga 

terhitung tinggi dibanding China.  Di Indonesia tingkat suku bunga pinjaman 

berkisar antara 15 persen ke atas, sementara di China hanya berkisar 4 persen-6 
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persen  Kondisi ini membuat produsen lokal semakin sulit bersaing dengan 

produk dari luar negeri (Rinaldi, 2005). 

Bagian internal produsen sepatu di Indonesia juga mengalami kendala 

yang cukup berarti.  Produktivitas buruh di Indonesia sangat rendah dibanding 

dengan produktivitas di China.  Seorang buruh di Indonesia hanya bisa membuat 

satu pasang sepatu dalam sehari, sementara di China seorang buruh mampu 

membuat 4-5 pasang sepatu dalam seharinya.  Rendahnya produktivitas buruh ini 

ditambah dengan tuntutan kenaikan upah yang tinggi sehingga membuat pabrikan 

mengalami kesulitan. 

 Industri sepatu di Indonesia cukup menjanjikan. Dari tahun ke tahun, 

kinerja ekspor sepatu meningkat. Tiga tahun berturut-turut laju ekspor tidak 

menggembirakan.  Tahun 2003 ekspor masih mencapai 1,5 miliar dolar AS dari 

sebelumnya 1,67 miliar dolar AS, namun pada 2004 melorot menjadi 1,2 miliar 

dolar AS dan nilai stagnan hingga 2005.  Pada 2006 hanya naik sekitar 1,5 miliar 

dolar AS, kemudian naik sekitar delapan persen pada 2007 menjadi 1,6 miliar 

dolar AS dan diproyeksikan naik 10 persen pada 2008 menjadi 1,8 miliar dolar. 

Selain itu, peluang industri sepatu terbuka setelah Uni Eropa menerapkan 

antidumping terhadap produk sepatu dari China dan Vietnam. Akibatnya, banyak 

buyer yang mulai beralih ke Indonesia (Dorasman, 2005). 

Ada beberapa kendala investasi mendirikan pabrik sepatu di Indonesia. 

Antara lain, UU tenaga kerja yang masih belum kondusif.  Selain itu, infrastruktur 

di Indonesia belum memadai dan harganya cukup mahal. Untuk membuat pabrik 

sepatu baru, listriknya tidak ada.  Untuk mengadakan listrik, pengusaha harus 

menyewa melalui pihak ketiga. Tak hanya itu, Bea Cukai juga dinilai turut 
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menghambat masuknya investor baru ke Indonesia. Contohnya, ketika Asprindo 

meminta pemerintah lebih meningkatkan perhatian terhadap impor sepatu dari 

China, Bea cukai memenuhinya. Namun, impor bahan baku juga diperketat. 

Untuk mengeluarkan bahan baku dari pelabuhan diperlukan waktu satu minggu. 

Industri bahan baku sepatu juga susah berkembang di Indonesia. 

Penyebabnya, industri bahan baku dikenai PPn sebesar 10%. Padahal, untuk 

impor hanya kena bea masuk 3%.  Daripada mendirikan pabrik bahan baku 

sepatu, pengusaha lebih untung mengimpor. Bila hambatan tersebut tidak segera 

dihilangkan, investor akan mundur lagi. Bahkan saat ini sudah banyak investor 

yang mengalihkan investasinya ke India. Buktinya, nilai ekspor sepatu India tahun 

2005 mencapai US$ 1,5 miliar, sama dengan nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 

2006 nilai ekspor India telah tumbuh menjadi US$ 3 miliar (Siagian, 2006) 

Realitas saat ini, sifat dan karakter masyarakat Indonesia senang mengikuti 

perkembangan gaya/style hidup yang biasa disebut trendy yaitu yang biasa 

membeli produk yang termahal, termewah, terbaru dan terpopuler.  Begitu juga 

dengan gaya berpakaian selaras dari atas hingga bawah yang dianggap bisa 

menarik perhatian. Bahkan tak sedikit yang menata keselarasan hingga 

aksesorinya.  Dalam hal persepsi, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa 

dengan menggunakan produk buatan luar negeri maka dapat meningkatkan gengsi 

dirinya di mata orang lain tidak perduli produk tersebut mempunyai harga yang 

relatif tinggi, justru semakin tinggi harga produk tersebut, konsumen semakin 

antusias untuk membeli (Sujarwo, 2005). 

Di tengah situasi pasar yang tidak menentu setiap pelaku usaha perlu 

membangun merek perusahaan dengan baik.  Saat ini dapat dilihat bahwa 
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Corporate Brand mampu membangun ikatan dengan konsumen melalui value 

preposition yang jelas dimata konsumen (de Chernatony dan Segal-Horn,  2003) 

Konsep Corporate Branding jauh berbeda apabila dibandingkan dengan 

konsep traditional branding yang  telah dikenal selama ini.  Kalau konsep 

traditional branding selama ini digunakan hanya sekedar untuk memberikan nama 

bagi sebuah produk, tetapi tidak demikian dengan Corporate Branding.  Konsep 

Corporate Branding bicara bagaimana sebuah perusahaan mencoba untuk 

menterjemahkan dan mentransfer nilai-nilai perusahaan kepada setiap produk 

yang dihasilkan (Keller, 2003) 

Berbicara Corporate Branding tidak berarti harus berbicara strategi merek 

family branding yang menggunakan merek perusahaan untuk merek produk.  

Banyak contoh yang bisa diambil dari perusahaan dengan Corporate Branding 

yang baik seperti: Toyota, Honda, Nokia, Motorolla, Samsung, adalah beberapa 

perusahaan yang menggunakan merek corporate sebagai merek produk.  Bicara 

Corporate Branding juga bisa berbicara tentang beberapa perusahaan yang 

menggunakan individual brand name strategy.  Strategi ini digunakan dengan cara 

memberikan merek individual pada setiap produk (Kotler, 2003).  Perusahaan 

yang menggunakan individual brand name juga dapat mentransfer nilai-nilai 

Corporate Branding pada tiap merek dari produk yang dimiliki.  Sebagai contoh: 

Nestle, Unilever, atau P&G sebagai perusahaan yang selalu mengeluarkan produk 

berkualitas dan sesuai dengan keinginan/kebutuhan konsumen. 

Suatu perusahaan yang memiliki reputasi yag baik di mata konsumen akan 

mampu bertahan di pasar dengan lebih baik.  Merek perusahaan yang telah 

dipersepsikan dengan baik dapat menjadi modal bagi suatu perusahaan ketika 
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mengeluarkan produk ke pasar.  Tentu saja membangun Corporate Brand yang 

kuat tidak bisa dilakukan dengan mudah serta dalam waktu yang singkat.  

Perusahaan harus konsisten memberikan nilai maksimal kepada konsumen, serta 

terus menerus mengkomunikasikan nilai-nilai merek yang dipegangnya ke pasar 

secara berkesinambungan. 

Di sisi lain, konsumen saat ini sangat ingin mengaktualisasikan diri  

melalui proses konsumsi yang  dilakukannya.  Konsumen akan memilih produk 

yang memiliki kesamaan dengan nilai-nilai yang dipegang dan gaya hidupnya.  

Produk-produk yang memiliki kesamaan nilai dengan konsumen akan lebih dipilih 

oleh konsumen. 

Di saat ini di zaman postindustrial, konsumen sering mempertanyakan jati 

diri dengan pertanyaan “Siapa saya?” juga konsumen mempertanyakan dirinya 

bagian dari suatu kelompok dengan pertanyaan “Siapa kami?”.  Karenanya 

konsumen akan berusaha menjawab pertanyaan identitas melalui pola konsumsi 

yang dilakukan. Lewat proses konsumsi, preferensi merek konsumen mencoba 

memberi arti dan memperkuat identitas diri  (Belk, 1988; Bhattacharya  dan Sen, 

2003).  Preferensi konsumen dibentuk oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. Faktor 

kepercayaan terhadap suatu merek, yang dapat diperoleh dari pengalaman dan 

pengetahuan konsumen,  2. Faktor daya beli konsumen, 3. Faktor Materialism dan 

4. Faktor Self-monitoring.  Menurut Czellar dan Palazzo (2004) dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “The impact of perceived Corporate Brand values on 

Brand Preference: An Exploratory empirical study”, Self-monitoring dan 

Materialism adalah merupakan dua faktor individual penting yang memberikan 

pengaruh pada Corporate Brand terhadap Brand Preference. 
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Dalam hal persepsi, masyarakat Indonesia beranggapan bahwa dengan 

menggunakan produk buatan luar negeri maka dapat meningkatkan gengsi dirinya 

di mata orang lain tidak perduli produk tersebut mempunyai harga yang relatif 

tinggi, justru semakin tinggi harga produk tersebut, konsumen semakin antusias 

untuk membeli. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi produsen untuk 

mengubah persepsi konsumen di Indonesia karena bukan hal yang mudah untuk 

mengubah persepsi seseorang apalagi hal ini tidak didukung dengan kualitas 

produk dalam negeri yang tidak memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing 

di era global ini. 

Dalam kategori produk sepatu olahraga, Adidas merupakan salah satu 

produsen sepatu olahraga terkemuka di dunia disamping Nike, Reebok, dan Puma.  

Persaingan untuk mendapatkan tempat tersendiri bagi masing-masing merek 

produk di benak konsumen semakin ketat belakangan ini.  Adidas yang pada 

awalnya adalah produsen sepatu atletik saja.  Namun ketika merek Adidas beserta 

slogan dan logo yang semakin kuat, perusahaan ini mulai melakukan perluasan 

merek pada pakaian olahraga, jenis sepatu lainnya, peralatan olahraga, juga 

aksesorisnya (Rukmana, 2006).  

Di Indonesia sendiri, Adidas telah mengukuhkan mereknya sebagai merek 

yang paling menjadi pilihan konsumen sepatu olahraga dengan  meraih 

penghargaan Best Brand Awards dalam suatu survei yang diselenggarakan oleh 

majalah SWA dan MARS pada tahun 2006. Penghargaan tersebut menempatkan 

Adidas  sebagai merek sepatu olahraga yang memiliki Brand Value tertinggi 

diantara merek-merek sepatu olahraga lainnya di Indonesia pada tahun 2005 dan 

2006. Begitu juga dalam survei yang diselenggarakan oleh majalah Marketing, 
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Adidas terpilih sebagai Top Brand dalam kategori merek sepatu olahraga pada 

tahun 2008 (Setiabudi, 2008).   

Melihat merek sepatu olahraga Adidas sebagai suatu merek yang 

mendapatkan Brand Value tertinggi di Indonesia, maka penelitian ini sangat 

diperlukan untuk mengetahui preferensi konsumen sepatu olahraga secara 

langsung di lapangan. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk membuktikan 

penghargaan yang telah diberikan kepada merek Adidas tersebut dengan realita 

yang ada.  Namun, pembentukan merek ditujukan untuk mencapai sasaran 

perusahaan yakni meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.  Upaya untuk 

meraih keuntungan tersebut, tidak lain dibutuhkan respon yang baik di mata 

konsumen Indonesia. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi, demografi, usage, psikografi 

responden konsumen sepatu olahraga Adidas, serta segmentasi responden 

berdasarkan aspek psikografi? 

2. Bagaimana pengaruh Corporate Brand terhadap Brand Preference 

konsumen sepatu olahraga Adidas? 

3. Bagaimana pengaruh Self-monitoring pada Corporate Brand terhadap 

Brand Preference konsumen sepatu olahraga Adidas? 

4. Bagaimana pengaruh Materialism pada Corporate Brand terhadap Brand 

Preference konsumen sepatu olahraga Adidas? 

5.    Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan 

Adidas untuk membangun Corporate Brand (Adidas-Salomon AG) 
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sehingga tercapainya preferensi konsumen terhadap sepatu olahraga merek  

Adidas? 

1.3.      Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai 

berikut ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi, demografi, usage, 

psikografi responden konsumen sepatu olahraga Adidas, serta 

segmentasi responden berdasarkan aspek psikografi. 

2. Menganalisis pengaruh Corporate Brand terhadap Brand Preference 

konsumen sepatu olahraga Adidas. 

3. Menganalisis pengaruh Self-monitoring pada Corporate Brand 

terhadap Brand Preference konsumen sepatu olahraga Adidas. 

4. Menganalisis pengaruh Materialism pada Corporate Brand terhadap 

Brand Preference konsumen sepatu olahraga Adidas. 

5. Merumuskan rekomendasi strategi kepada manajer perusahaan Adidas 

dan pihak terkait untuk membangun Corporate Brand (Adidas-

Salomon AG) sehingga terciptanya preferensi konsumen terhadap 

sepatu olahraga merek Adidas. 

1.4.    Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dengan diadakannya  penelitian ini, adalah : 

a.  Bagi Perusahaan : penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi Adidas-Salomon AG, khususnya untuk produk sepatu olahraga 

Adidas, dalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan volume 
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penjualan melalui upaya membangun Corporate Brand  dimata 

konsumen. 

b. Bagi Penulis : Sebagai referensi dan memperluas wawasan penulis 

dalam  mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. 

c. Bagi Pembaca : Penelitian ini akan memberikan sumbangan untuk 

bidang manajemen pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan 

masalah preferensi konsumen terhadap suatu brand. 

1.5.  Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Depok terhadap mahasiswa 

Universitas Indonesia, baik pria maupun wanita yang pernah menggunakan 

produk sepatu olahraga Adidas.  Penelitian ini membahas tentang karakteristik 

profil responden (demografi, sosial, ekonomi, usage dan psikografi), Corporate 

Brand, Self-monitoring, Materialism, dan Brand Preference.  
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