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Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk terhadap minat pembelian sepatu di
kalangan mahasiswa. Aspek produk yang diteliti adalah kualitas, model, citra merek, inovasi, dan kepercayaan.
Populasi penelitian adalah mahasiswa salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Sebanyak 150 responden
berpartisipasi dalam penelitian ini. Sampel ditarik dengan pendekatan non probability sampling. Melalui
analisis regresi, diketahui bahwa pengaruh citra merk, inovasi, dan kepercayaan terhadap intensi pembelian
adalah signifikan. Kualitas dan citra merk tidak mempengaruhi intensi pembelian secara signifikan. Hasil
penelitian diharapkan dapat menjadi acuan para pemasar sepatu dalam mendesain program pemasaran
mereka.
Katakunci : kualitas, model, citra merk, inovasi, kepercayaan, intensi pembelian

1.

Pendahuluan

Semakin
berkembangnya
peradaban
serta
meningkatnya standar hidup suatu masyarakat akan
berdampak pada semakin banyaknya kebutuhan akan
barang dan jasa. Kebutuhan ini tidak hanya dalam
aspek kuantitasnya na mun juga berkaitan dengan
kualitas barang dan jasa. Data Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2010 menunjukan bahwa, sebagai salah
satu negara berkembang dengan jumlah populasi yang
sangat besar yaitu 237,6 juta penduduk, dengan
tingkat pertumbuhan rata- rata 1,49% per tahun,
Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik untuk
berbagai macam produk.
Salah satu sektor bisnis yang berkembang pada
saat ini dan memiliki pasar yang besar adalah industri
sepatu. Jumlah perusahaan di Indonesia yang bergerak
di bidang bisnis sepatu terus meningkat dengan cepat,
baik perusahaan sepatu lokal maupun perusahaan
sepatu asing. Saat ini sepatu tidak hanya dipandang
sebagai pelindung atau alas kaki supaya kaki tetap
hangat, kering, sehat dan nyaman namun telah
menjadi
produk
fashion.
Sepatu
membuat
penggunanya terlihat lebih sopan, rapi, maskulin
maupun feminim. Selain itu sepatu dapat juga
meningkatkan status sosial pemakainya yang
dicerminkan dari merek sepatu yang digunakannya.
(sumber:http://lifestyle.okezone.com/read/2011/10/03/
30/509854/sepatu-pun-tertata-menawan tanggal 3
Maret 2011 ).
Mahasiswa dalam kegiatan kesehariannya selalu
menggunakan sepatu baik di kampus maupun di
kesempatan lainnya. Berbagai jenis, model, warna dan
merek sepatu digunakan oleh kalangan mahasiswa.
Dengan demikian mahasiswa merupakan konsumen
sepatu dan merupakan pasar yang cukup besar untuk
sepatu. Akibatnya berbagai pemasar sepatu bersaing
ketat untuk meraih pangsa pasar sepatu kalangan
mahasiswa. Agar dapat sukses dalam bisnis ini,
pemasar sepatu perlu memahami secara baik selera
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sepatu para mahasiswa. Beberapa aspek yang
diperhatikan konsumen dalam membeli sepatu antara
lain, kualitas, model, citra merk, inovasi, dan
kepercayaan konsumen terhadap produk sepatu yang
ditawarkan.
Pada penelitian ini, objek penelitian adalah intensi
membeli sepatu dengan memperhatikan berbagai
faktor seperti kualitas, model, citra merek, inovasi,
dan kepercayaan. Subyek penelitiannya adalah
mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di
Jakarta.
2. Tinjaun Pustaka
Kualitas Produk
Menurut Kotler dan Armstrong (2010), kualitas
produk adalah fitur dan karakteristik dari produk atau
jasa
yang
memberikan
kontrubusi
pada
kemampuannya
untuk
memenuhi
kebutuhan
konsumen. Untuk mencapai kualitas produk yang
diinginkan maka diperlukan suatu standarisasi
kualitas. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga
agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang
telah ditetapkan sehingga konsumen tidak akan
kehilangan kepercayaan terhadap produk yang
bersangkutan. Pemasar yang tidak memperhatikan
kualitas produk akan sulit memperolah pangsa yang
cukup dalam rangka mempertahankan bisnisnya.
Sebaliknya, jika pemasar memperhatikan kualitas,
bahkan diperkuat dengan periklanan dan harga yang
wajar maka konsumen akan tertarik untuk membeli
produk tersebut.
Model
Menurut Kotler dan Keller (2006) cara lain untuk
menambah nilai pelanggan adalah melalui model
produk yang menarik. Model menggambarkan
penampilan produk. Model dapat lebih menarik atau
membosankan. Desain adalah konsep yang lebih besar
daripada gaya. Gaya adalah penggambaran
penampilan dan perasaan yang ditimbulkan oleh
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produk itu bagi pembeli, berkaitan dengan hal
estetika.

Gambar 1
Model Penelitian

Citra Merek
Menurut Bearden, Ingram dan Laforge (2004, citra
merek adalah kesan yang dimiliki konsumen terhadap
suatu merek. Kotler dan Keller (2006) mengemukakan
pengertian citra merk sebagai persepsi dan keyakinan
yang direfleksikan dalam asosiasi yang dipegang
dalam ingatan konsumen.
Inovasi
Pengertian inovasi adalah proses dari penggunaan
teknologi baru kedalam suatu produk sehingga produk
tersebut mempunyai nilai tambah (Ferrel, 2000).
Inovasi yang memperhatikan lima aspek produk baru
cenderung lebih dapat diterima pasar, yaitu
keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas,
dapat dicoba dan dapat diobservasi (Kotler & Keller,
2006)
Kepercayaan
Pengertian kepercayaan (trust) menurut Morgan dan
Hunt (1994) adalah kesediaan untuk bergantung pada
mitra yang dipercaya oleh seseorang. Dalam
pandangan klasik, kepercayaan adalah sebuah
ekspektasi umum dimana kata-kata orang lain dapat
diandalkan. Menurut Futrell (2011), kepercayaan
adalah keyakinan bahwa yang lain akan bertindak
sebagaimana sesuai dengan yang diharapkan.
Intensi Pembelian
Menurut Kotler dan Keller (2006), intensi pembelian
adalah perilaku konsumen yang terjadi ketika
konsumen diberikan stimulasi dengan menggunakan
faktor eksternal dan memutuskan untuk melakukan
pembelian berdasarkan karakteristik perorangan dan
proses pengambilan keputusan. Peter dan Olson
(2005) mendefinisikan intensi pembelian berdasarkan
sikap konsumen yang mengarah pada pembelian
merek.
Model Penelitian
Model penelitian menggambarkan hubungan antara
variabel independen yang terdiri dari Kualitas (X1),
Model (X2), Citra Merek (X3), Inovasi (X4), dan
Kepercayaan (X5) denan variabel dependen yaitu
Intensi Pembelian (Y). Model penelitian disajikan
pada Gambar 1 di bawah ini.

Perumusan Hipotesa
Menurut Peter dan Olson (2005) persepsi pelanggan
terhadap suatu produk dipengaruhi oleh empat unsur
utama yaitu: kualitas produk, kualitas layanan, harga
dan citra. Interpretasi konsumen terhadap kualitas
suatu produk akan menentukan apakah konsumen
berniat untuk membeli suatu produk. Dengan
demikian kualitas produk diperkirakan akan
mempengaruhi intensi pembelian. Berdasarkan
argumen di atas, maka dapat disusun hipotesis
pertama sebagai berikut:
H1: kualitas produk mempengaruhi intensi pembelian
secara signifikan.
Menurut Bearden, et al (2004), pemasar harus
memahami bahwa konsumen menilai suatu produk
berdasarkan manfaat yang diperolehnya. Gaya atau
model dari suatu produk memberikan manfaat bagi
pemakainya. Model yang bagus akan memberikan
keyakinan kepada pemakainya bahwa mereka akan
terlihat lebih menarik dengan menggunakan produk
tersebut, sehingga mendorong mereka untuk membeli
produk tersebut. Dengan demikian dapat disusun
hipotesis kedua sebagai berikut:
H2: model mempengaruhi intensi pembelian secara
signifikan
Seperti yang disampaikan oleh Peter dan Olson (2005)
di atas bahwa persepsi konsumen terhadap suatu
produk dipengaruhi oleh kualitas produk, kualitas
layanan, harga dan citra, Bearden et al (2004)
berpendapat bahwa pemasar harus benar-benar yakin
terhadap ide-ide yang dituangkan terhadap merek, apa
manfaat produknya dan bagaimana pandangan
konsumen terhadap merek mereka. Jika suatu produk
telah memiliki citra yang baik maka konsumen akan
tertarik untuk membeli produk tersebut tanpa merasa
cemas. Dengan demikian dapat disusun hipotesis
ketiga sebagai berikut:
H3: citra merk mempengaruhi intensi pembelian
secara signifikan.
Berbagai produk dengan inovasi terbaru akan
dipersepsikan sebagai produk yang memmiliki nilai
lebih tinggi. Inovasi teknologi ditujukan untuk
menghasilkan produk yang unggul, sehingga menarik
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konsumen untuk membelinya (Peter & Olson, 2005).
Dengan demikian dapat disusun hipotesis keempat
sebagai berikut:
H4: pengaruh inovasi terhadap intensi pembelian
signifikan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Swan, Bowers,
dan Richardson (1999) memperlihatkan bahwa
kepercayaan pelanggan menyebabkan empat dampak:
(1) pelanggan puas dengan penjual, perusahaan, dan
transaksi; (2) pelanggan memiliki sikap positif
terhadap komoditi yang dibeli, kesetiaan, dan
dukungan terhadap perusahaan; (3) mendorong niat
beli; (4) pelanggan akan memilih untuk membeli
komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan yang
mereka percayai. Grazioli dan Jarvenpaa (2000)
menyatakan bahwa
kepercayaan
berpengaruh
langsung atau tidak langsung terhadap niat pembelian
pengguna internet. Marios dan William (2004)
mempelajari kepercayaan pelanggan dalam sebuah
situs web dan menemukan bahwa interaksi antara
pelanggan dan website mempengaruhi kepercayaan
pelanggan. Berdasarkan ulasan di atas, hipotesis
kelima dapat disusun sebagai berikut:
H5: kepercayaan mempengaruhi intensi pembelian
secara signifikan.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional
yang pengumpulan datanya melalui penyebaran
kuesioner dengan hanya melibatkan satu waktu
tertentu. Jenis kuesioner yang digunakan adalah
kuesioner tertutup sehingga para responden akan
memilih jawaban yang disediakan. Skala pengukuran
yang digunakan adalah skala likert lima poin. Populasi
penelitian adalah para mahasiswa salah satu perguruan
tinggi di Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah non probability sampling dengan
teknik judgmental sampling. Menurut Malhotra
(2010) dengan teknik ini peneliti dapat memilih
elemen-elemen dalam populasi yang akan dimasukkan
ke dalam sampel karena peneliti memiliki keyakinan
bahwa elemen yang dipilih tersebut dapat mewakili
atau sesuai dengan populasi yang diteliti. Untuk
memperoleh hasil yang baik dalam suatu analisis,
banyaknya responden yang digunakan untuk mengisi
kuesioner adalah sebanyak lima sampai sepuluh kali
dari indikator yang akan diukur. Dalam penelitian ini
terdapat 21 indikator, dengan demikian diperlukan
minimal
sebanyak
105
responden.
Untuk
mempermudah perhitungan maka dalam penelitian ini
digunakan sebanyak 150 responden sebagai sampel.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Kuesioner yang telah disusun kemudian di uji
cobakan dengan 30 responden. Selanjutnya dilakukan
uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan uji validitas,
semua item penyataan dalam kuesioner valid karena
korelasi antar data pada masing-masing pernyataan
dengan skor total lebih besar dari 0,3. Demikian juga
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cronbach alpha semua variabel lebih besar dari 0,6
(Aaker & Kumar, 2000).
Teknik Analisis Data
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang
harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda
yang berbasis ordinary least square (OLS). Karena
penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka
perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Alat
statistik yang sering dipergunakan untuk menguji
gangguan multikolinearitas adalah dengan variance
inflation factor (VIF) atau dengan melihat condition
index (CI). Apabila nilai VIF > 5 dan CI > 15 maka
telah terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai
VIF < 5 dan CI < 15 maka dapat dikatakan tidak
terjadi multikolinearitas.
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan metode scatterplot dengan
memplotkan nilai nilai prediksi dengan nilai
residualnya. Model yang baik didapatkan jika tidak
terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul
di tengah, menyempit kemudian melebar atau
sebaliknya melebar kemudian menyempit.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi variabel terikat dan variabel
bebas keduanya mempunyai distribusi data normal
atau mendekati normal. Uji normalitas dapat
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti
histogram, normal P Plot, Chi Square, Skewness dan
Kurtosis. Suatu data dikatakan normal apabila datadata tersebut tersebar sepanjang atau mendekati garis
normal. Apabila data yang terdapat pada P Plot tidak
tersebar mendakti garis normal, maka dikatakan tidak
ada normalitas.
Analisis Regresi Berganda
Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah
analisis regresi ganda. Uji statistik F dilakukan untuk
mengetahui apakah semua variabel bebas yang
dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen
(Aritonang, 1998). Nilai R² (koefisien determinasi)
digunakan untuk mengetahui besarnya variasi variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel
independent. Uji statistik t menunjukkan pengaruh
satu variabel independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
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4. Hasil dan Pembahasan
Uji Validitas
Hasil pengujian validitas memperlihatkan nilai
corrected item total correlation di atas 0,3 yang
artinya semua indikator valid.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai
croncabch alpha. Adapun nilai cronbach alpha untuk
variavel kualitas produk, model, citra merek, inovasi,
kepercayaan dan intensi pembelian berturut turut
0,693; 0,881; 0,699; 0,699; 0,637; 0,771. Secara
umum dapat disimpulkan bahwa semua nilai
croncabch alpha teleh di atas 0,6 sehingga alat ukur
ini telah reliabel
Karakteristik Responden
Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
sebanyak 150 orang yang terdiri dari 84 laki laki dan
66 perempuan. Karena responden adalah para
mahasiswa program sarjana, usia mereka bervariasi
dari 18 hingga 23 tahun.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Normalitas
Normalitas data dideteksi dengan cara melihat data
pada grafik normalitas. Hasil uji normalitas
memperlihatkan bahwa titik-titik data menyebar
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi ini memenuhi asumsi
normalitas. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3
Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas seperti tertera dalam Tabel
1. Collinearity statistics dalam tabel ini menunjukkan
bahwa nilai VIF seluruh variabel independen dalam
persamaan regresi ini lebih kecil dari 5, yang berarti
tidak terdapat multikolinieritas pada model regrsi ini.
Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients

Model
Kualitas Produk
(X1)
Model (X2)

Collinearity
Statistics
Toleranc
VIF
e
0.379
2.638
0.487

2.055

Citra Merek (X3)

0.540

1.852

Inovasi (X4)

0.735

1.361

Kepercayaan
(X5)

0.716

1.397

Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas dengan memperlihatkan
bahwa titik-titik pada grafik scatterplot untuk
persamaan regresi ini terlihat menyebar dan tidak
membentuk suatu pola tertentu, berarti tidak terjadi
heteroskedastisitas. Hasilnya dapat dilihat pada
Gambar 2

Hasil Analisis Regresi Ganda (Multiple Regression
Analysis)
Uji F (ANOVA)
Uji F dilakukan dengan menggunakan analisis regresi
ganda. Jika nilai signifikansi hipotesis lebih kecil dari
nilai α = 0,05 maka hipotesis akan diterima. Hasilnya
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2
Uji Hipotesis Penelitian dengan Uji F (α = 0,05)

ANOVAb
Model

Sum of
Squares df

1 Regression 209.670 5

Mean
Square F

Sig.

41.934 30.52 .000
a
4

Residual

197.830 144 1.374

Total

407.500 149

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X5),
Model (X2), Inovasi (X4), Citra Merek (X3),
Kualitas Produk (X1)
b. Dependent Variable: Intensi Pembelian (Y)
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Tabel 4
Hasil Uji t
Coefficientsa

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya
adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai α =
0,05 dengan demikian hipotesis didukung data, artinya
paling sedikit ada satu variabel X yang mempengaruhi
variabel Y dengan tingkat keyakinan 95%.

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Model

R² (Koefisien Determinasi)
Nilai R Square pada Tabel 3 adalah sebesar 0,515 atau
51,5%, artinya bahwa 51,5% dari proporsi variabel
intensi pembelian (Y) dapat dijelaskan oleh kualitas
produk (X1), model (X2), citra merek (X3), inovasi
(X4), dan kepercayaan (X5), sedangkan sisanya
sebesar 48,5% dijelaskan oleh variabel-variabel yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 3
R² (Koefisien Determinasi)
Model Summary

Model R
1

Adjusted
R
R
Std. Error of the
Square Square Estimate

.717a .515

.498

1.172

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X5),
Model (X2), Inovasi (X4), Citra Merek (X3),
Kualitas Produk (X1)
Uji t
Tabel 4 memperlihatkan hasil uji t. Berdasarkan nilai
ini dapat disimpulkan bahwa H3, H4 dan H5 diterima,
karena nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai α =
0,05. Sedangkan H1 dan H2 ditolak, karena nilai
signifikansinya lebih besar dari nilai α = 0,05
sehingga dapat dikatakan bahwa citra merek, inovasi
dan kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap
intensi pembelian, sedangkan pengaruh kualitas dan
model terhadap intensi pembelian tidak signifikan.
Untuk hipotesa yang didukung data, hasil ini sesuai
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Saha, Dey, dan Bhattacharyya (2010), sedangkan dua
hipotesa pertama yang tidak didukung data, tidak
sesuai dengan penelitian Saha dan kawan-kawannya.
Penjelasan yang paling sederhana adalah dalam kasus
mahasiswa di perguruan tinggi ini kualitas produk dan
model bukan merupakan pertimbangan para
mahasiswa dalam keputusan pembelian mereka.
Kondisi ini dapat dimaklumi karena pada umumnya
para mahasiswa memiliki daya beli yang cukup baik
sehingga mereka melakukan penggantian sepatu
(membeli lagi yang baru) setiap semester baru.
Dengan demikian kualitas produk yang tercermin dari
daya tahan sepatu tidak menjadi pertimbangan.
Demikian juga model tidak menjadi pertimbangan lagi
karena pada saat ini umumnya apapun merk sepatunya
modelnya kurang lebih sama.
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1 (Constant)

Std.
Error
.673 .943
B

Beta

t

Sig.

.714 .476

Kualitas
.044 .064
Produk (X1)

.065

.689 .492

Model (X2) .084 .069

.101

1.219 .225

Citra Merek .195 .063
(X3)

.243

3.071 .003

Inovasi (X4) .230 .054

.289

4.272 .000

Kepercayaan .288 .067
(X5)

.295

4.299 .000

a. Dependent Variable: Intensi Pembelian (Y)
5. Simpulan dan Saran
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa citra merek, inovasi, dan kepercayaan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap intensi pembelian
sepatu. Sedangkan kualitas produk dan model tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi
pembelian sepatu oleh para mahasiswa.
Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan
agar para pemasar sepatu perlu memperhatikan aspek
citra merek, inovasi dan kepercayaan jika ingin
memasarkan produk mereka kepada kalangan
mahasiswa. Meningkatkan citra merek dapat
dilakukan dengan cara menjaga reputasi yang baik di
mata masyarakat, merek sepatu di buat sedemikian
rupa sehingga mudah untuk diingat dan membuat
merek sepatu menjadi populer. Pemasar sepatu perlu
melakukan inovasi dalam bidang teknologi ketika
mengembangkan sepatu yang akan dipasarkan seperti
penerapan air suspension dan multi direction grip
pada bagian telapak sepatu dan untuk bagian dalam
sepatu dibuat sedemikian rupa agar pada saat dipakai
tidak panas dan tidak menimbulkan bau dengan tujuan
menjaga kenyamanan saat digunakan. Pemasar juga
perlu meningkatkan kepercayaan para pengguna
sepatu dengan cara selalu mempunyai inisiatif untuk
memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini terbatas pada kalangan mahasiswa,
penelitian selanjutnya perlu menyentuh populasi yang
lebih luas yaitu masyarakat umum pengguna sepatu.
Variabel yang diduga mempengaruhi intensi
pembelian sepatu perlu diperluas misalnya dengan
menyertakan variabel yang tercakup dalam bauran
pemasaran lainnya.
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