
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan 

Sebel~un krisis eltonomi yang melanda Indonesia pertengahan tahun 1997, 

industri sepatu diharapkan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan bagi 

perelconomian nasional. Namun depresiasi rupiah yang diiltuti ole11 resesi 

eltonomi yang berkepanjangan sampai saat ini membuat industri sepatu olalxaga 

telah mengalami kemunduran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. 

Berdasarkan laporan APRISINDO (Asosiasi Sepatu Indonesia), jumlah industri 

olahraga telah berk~~rang lebih dari separuhnya yaitu dari 170 perusahaan menjadi 

84 perusahaan dengan perincian 51 perusahaan di Jawa Barat, 8 perusahaan di 

Jakarta, dan sisanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Dampak negatif krisis ekonomi dapat terlihat secara jelas dari jumlah 

produksi. Produksi sepatu pada tahml 1996 telah tercatat sebesar 386 juta pasang 

berkurang 9 persen pada awal krisis tahun 1997. Pada tahun 1998 saat ltrisis 

eltonomi memuncak, produltsi turun drastis menjadi 206 juta pasang atau turun 

sebesar 14,4 persen. Namun pada tahun 1999 produksi sepatu olahraga meningltat 

tajam menjadi 278 juta pasang atau naik 35,5 persen. Beberapa perusahaan mulai 

dapat menanggulangi 1tesulita11-kesulitan yang ada. Kemudian pada tahun 2000 

produksi kembali meningkat sebesar 5 persen. 

Kecenderungan turunnya industri sepatu olahraga jilta dilihat sepintas lalu 

sebenarnya sudah ada sejak tahun 1996. Hal tersebut sangat mudah timbul antara 

lain karena ada dua negara yaitu Vietnam dan China yang muncul sebagai 

produsen kompeten sepatu olahraga bermerek dengan harga rendah. Kenyataan 
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ini disebabkan upah tenaga kerja di kedua negara tersebut sangat rendah dan 

organisasi buruh di sana sangat lemah sehingga kemungkinan adanya protes yang 

disertai pelnogolcan untuk menuntut kenaikan upah sangat ltecil. 

PT. Boogie Advindo adalah perusahaan produsen peralatan petualangan 

dan olah raga alam bebas yang didirikan oleh Anas Ridwan pada tahun 1991 dan 

bermarkas di Bogor. Perusallaan ini telah berkecimpung di dunia bisnis selama 

lebih dari sepuluh tal~un sejak didirikan dan telah berhasil menjadi salah satu 

produsen peralatan petualangan dan olah raga alain bebas terbesar di Indonesia 

dan bertahan hingga saat ini. 

Dampak krisis ekonomi yang sangat mempengaruhi iklim bisnis dalam 

industri sepatu harus dapat diantisipasi ole11 PT. Boogie Advindo. Untuk tetap 

bertahan dalarn dunia bisnis, PT. Boogie Advindo dituntut untuk dapat 

berltompetisi dengan para pesaingnya dan juga para pendatang baru yang 

berpotensi untuk dapat menjadi pesaing di kemudian hari. Persaingan bisnis yang 

semaltin ketat sejalan dengan perkembangan jaman mewajibkan PT. Boogie 

Advindo untuk selalu mengembangkan dan me~nperbaharui strategi bisnisnya 

agar dapat beradaptasi dengan baik menghadapi berbagai perubahan yang ada. 

Peningkatan yang terjadi dalam ha1 produksi sepatu pada tahun 2000 

selcitar 5 persen mengindikasikan bahwa industri sepatu nasional telah mulai pulih 

secara perlahan. Di tengah pulihnya industri sepatu ini PT. Boogie Advindo hams 

melalci~kan sesuatu untuk meningkatkan penjualannya. Salah satu usaha yang 

harus dilalci~kan PT. Boogie Advindo adalah merancang strategi promosi yang 

tepat dengan berorientasi pada konsumen. 
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Sandal petualangan sebagai salah satu produk andalan PT. Boogie 

Advindo adalah termasuk dalam kriteria Sepatu Olahraga. Produk ini diluncurkan 

ole11 PT. Boogie Advindo yaitu sekitar tahun 1991 di mana pada saat itu model 

sandal petualangan sebagai alternatif substitusi sepatu olahraga konvensional 

masih sangatla11 baru dan mulai menjadi tren di kalangan anak lnuda yang gemar 

melakultan kegiatan adventure atau petualangan. 

Sejalan dengan waktu maka mulai muncul beberapa produsen kompetitor, 

selain itu penggunaan sandal petualangan pun sudah tidak lagi hanya 

dimanfaatltan sebagai perlengkapan petualangan, tetapi juga sudah mulai banyak 

dipergunakan untult kegiatan lainnya yang bukan merupaltan ltegiatan 

petualangan. Bahkan menurut survei yang pernah dilaltukan oleh PT. Boogie 

Advindo pada tahun 2000, ternyata hanya 15 persen pengguna sandal petualangan 

ini adalah aktivis petualangan. 

Dengan berbagai perubahan tersebut maka PT. Boogie Advindo perlu 

melalcultan strategi promosi yang tepat agar bisa beradaptasi sesuai dengan 

kondisi terltini. Dengan begitu strategi promosi yang akan disusun akan lebih 

tepat sasaran dan tepat guna 

Promosi adalah satu ltomunilcasi yang cenderung bersifat monolog atau 

satu arah. Untuk itu diperlukan pemaharnan yang mendala~n mengenai preferensi 

dan karakteristik konsumen sebagai penerima pesan dengan malcsud agar pesan- 

pesan yang disampaikan dalam promosi dapat diterima oleh konsumen sesuai 

dengan yang diinginkan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perkembangan fungsi sandal petualangan pada awalnya hanya sebagai 

salah satu sarana kegiatan petualangan yang bersifat outdoor berkembang menjadi 

sarana untulc lcegiatan lainnya yang bersifat non-petualangan. Hal ini diduga 

mempengaruhi kondisi pasar sandal petualangan. Untuk itu diperlukan berbagai 

perubahan mendasar pada strategi pemasaran PT. Boogie Advindo agar dapat 

menyesuailcan diri dan dapat memanfaatkan kesempatan dari perubahan ini. 

Dengan perkembangan fungsi ini maka PT. Boogie Advindo perlu 

mnerancang strategi promosi yang tepat agar produk sandal petualangan merek 

Boogie dapat ~nenjangltau segmen-segmen pasar yang tidak memiliki kegenlaran 

berpetualang. 

Secara ringkas perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimana karakteristik serta perilaku konsurnen dari produk sandal 

petuala~~gan? 

b. Atribut-atribut apa saja yang dapat mempengarul~i konsumen pada 

keputusan pembelian produk sandal petualangan? 

c. Bagaimana formulasi strategi promosi yang harus dilakukan PT. Boogie 

Advindo? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengidentifikasi karalteristik serta perilalcu konsumen dari produk sandal 

petualangan. 
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b. Mengidentifikasi atribut-atribut dominan serta asosiasi yang tepat dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian produk sandal petualangan. 

c. Memforlnulasikan strategi komunikasi yang harus dilakulcan oleh PT. 

Boogie Advindo. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan permasalahan dengan maksud agar 

penelitian lebih terfokus sehingga dapat menghasilkan formulasi strategi yang 

tajam. Batasan-batasan tersebut mencakup: 

a. Penelitian dilalcsanalcan dalam waktu dua bulan yaitu sejak bulan Mei 

sampai dengan Juni 2003 di daerah kotamadya Bogor. 

b. Para responden yang akan diwawancarai adalah responden yang 

berdomisili di daerah kotamadya Bogor. 

,c. Penelitian ini hanya mengkaji strategi pemasaran komunikasi PT. Boogie 

Advindo untuk produk sandal petualangan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberilcan manfaat yang positif baik 

bagi peneliti maupun pihak perusallaan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah: 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai 

strategi Icomnunikasi serta sebagai sarana untuk men~bandingkan semua teori yang 

diperoleh selana masa perkuliahan dengan praktek yang nyata. Selain itu 
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penelitian ini juga diharapltan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca 

yaig altan melakukan penelitian lebih lanjut. 

Bagi pihak PT. Boogie Advindo, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

masultan bagi perusallaan dalam mengembangkan dan menyempumakan kegiatan 

ltollluniltasi dengan memperl~atiltan karakteristik dan preferellsi ltollsumen dalam 

pengambilan lteputusan pembelian. 
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