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JUDUL 

SENSITIFITAS KONSUMEN  

TERHADAP PERLENGKAPAN SEPATU PANTOPEL 

DAN SEPATU OLAH RAGA 

Studi Kasus: Konsumen Sepatu Pantopel Yang 

Dapat Disemir Dan Sepatu Olah Raga Yang 

Dominan Warna Putih  

 
Penelitian ini diorientasikan pada upaya untuk mendeskripsikan 
terhadap perlengkapan Sepatu Pantopel dan Sepatu Olah Raga, 
dengan menggunakan studi kasus konsumen Sepatu Pantopel yang 
dapat disemir dan Sepatu Olah Raga yang dominan warna putih. 
Sebagai landasan dan/atau pendekatan dalam mendeskripsikan 
sensitifitas konsumen, penulis mengacu pada beberapa model 
perilaku konsumen yang penulis kutip dari beberapa sumber. Dalam 
rangka mendapatkan data yang penulis gunakan untuk 
mendeskripsikan sensitifitas konsumen, penulis menggunakan 
rancangan penelitian deskriptif. Selanjutnya data primer yang dapat 
penulis kumpulkan, penulis deskripsikan dan interpretasikan 
berdasarkan kecenderungan pemusatan, dan diakhiri dengan 
perumusan kesimpulan dan saran. 
 

PENDAHULUAN 

 
Apabila kita cermati perilaku konsumen dalam membuat keputusan 

membeli suatu varian produk, maka akan cenderung ada beberapa 

perbedaan perilaku diantara mereka terhadap perlengkapan varian produk 

yang mereka gunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam 

membuat keputusan membeli. Perbedaan perlengkapan produk yang dipilih 

oleh konsumen sebagai prioritas bahan pertimbangan untuk membuat 

keputusan membeli atau tidak membeli mencerminkan bahwa masing-

masing konsumen punya sensitifitas atau kepekaan yang berbeda terhadap 

pelengkapan produk. 
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Adanya indikasi keaneka-ragaman sensitifitas konsumen terhadap 

perlengkapan suatu varian produk,  akhirnya memotivasi Organisasi Bisnis 

untuk menerapkan Strategi Diferensiasi dalam memproduksi dan/atau 

memasarkan produknya, guna meningkatkan kemampuan meraih 

keunggulan bersaing di Pasar. Kondisi Pasar yang menawarkan banyak 

varian produk dengan spesifikasi dan perlengkapan yang cenderung 

berbeda, sangat berpotensi menimbulkan kecenderungan pada pihak 

konsumen untuk menggunakan perlengkapan produk tertentu untuk 

membuat keputusan membeli.  

 

Adanya kecenderungan perbedaan perilaku konsumen dalam 

membuat keputusan membeli sepatu, telah memotivasi penulis untuk 

merumuskan dan menjawab permasalahan penelitian ini, yakni: 

bagaimanakah sensitifitas konsumen terhadap perlengkapan Sepatu 

Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga yang dominan wana 

putih?. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sensitifitas konsumen 

terhadap perlengkapan intrinsik dan ekstrinsik Sepatu Pantopel yang dapat 

disemir dan Sepatu Olah Raga yang dominan wana putih. 

 

PENDEKATAN TERHADAP PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

Dalam rangka: mengkonseptualisasikan dan memilih variabel 

penting, mengoperasionalkan variabel terpilih, memilih rancangan 

penelitian, memilih sumber data primer, memilih alat analisis,  dan   

menginterpretasikan hasil analisis data, penulis menggunakan dua (2) 

pendekatan, yakni: teori dan model perilaku konsumen, teori dan model 

sikap konsumen yang telah dirumuskan oleh para ahli. 

 

.Dalam penyelenggaraan penelitian ini penulis tertarik untuk 

menggunakan beberapa pendekatan, yakni: 
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a. Model perilaku konsumen menurut pendekatan kontemporer, khususnya 

model pembuatan keputusan sederhana yang dilakukan oleh konsumen, 

sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar 2.1.  

Gambar 2.1. 
A Simple Model of Consumer Decision Making 
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Sumber: Schiffman dan Kanuk, 2000: 7. 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

Sociocultural Environment 
1. Family; 
2. Informal sources; 
3. Other noncommercial 

sources; 
4. Social class; 

5. Subculture and culture 

Firm’s Marketing Efforts 
1. Product; 
2. Promotion; 
3. Price; 
4. Channels of distribution 

Need 
Recognition 
 
 
Prepurchase 
Search 
 
 
Evaluation of 
Alternatives 
 

Psychological Field 
1. Motivation; 
2. Perception; 
3. Learning; 
4. Personality; 
5. Attitude. 

Experience 

Purchase 
1. Trial 

2. Repeat purchase 

Postpuchase Evaluation 



5 
 

b. Model pembuatan keputusan membeli sebagaimana yang diilustrasikan 

dalam gambar 2.2. 

Gambar 2.2. 
Consumer Decision Making 
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    Sumber: Henry Assael, 1992: 16. 

 

c. The multiattribute attitude models sebagaimana yang diilustrasikan 

dalam gambar 2.3.,  

Gambar 2.3. 
Fishbein’s Multiattribute Model 
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d. The trying-to-consume model, yakni rancangan model percobaan untuk 

mengkonsumsi suatu merk produk. Model ini dirumuskan dalam bentuk 

verbal, Contoh kasusnya, Si Ali melalui musyawarah keluarga menetapkan 

untuk membeli product Merk X type P, dengan alokasi anggaran 

Rp.100.000,- s/d Rp.125.000,-, setelah sampai di Toko penjual product 

Merk X, ternyata product Merk X type P yang harganya memang antara 

Rp.100.000,- s/d Rp.125.000,- tetapi  sudah tidak diproduksi lagi. Menurut 

si penjual product Merk X, type P tersebut telah disempurnakan menjadi 

Merk X, type Q dengan menambahi keunggulan dalam aspek “daya tahan 

panas”, dan harganya disesuaikan menjadi Rp.130.000,-. Setelah 

mendengar penjelasan dari Si Penjual, malah Si Ali merubah rencana 

semula dengan bersedia membeli product Merk X, type Q dengan tanpa 

minta persetujuan keluarga. 

 

Evaluasi atau penilaian alternatif perlengkapan produk, 

sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar 2.1., 2.2., 2.3.  dan model 

percobaan untuk mengkonsumsi suatu merk produk, secara eksplisit 

menunjukkan bahwa sebelum membuat keputusan membeli, konsumen 

terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif dan/atau 

berbagai perlengkapan yang melekat dan/atau dilekatkan pada suatu 

produk. Mengingat demikian banyaknya jenis perlengkapan produk, maka 

konsumen cenderung hanya memilih perlengkapan produk yang mereka 

pandang perlu dan penting untuk dipakai bahan pertimbangan utama dalam 

membuat keputusan membeli atau tidak membeli. Dalam konteks pilihan 

konsumen ini, suatu perlengkapan produk yang dipilih dan digunakan oleh 

konsumen sebagai bahan pertimbangan penting untuk membuat keputusan 

membeli atau tidak membeli, penulis sebut sebagai sensitifitas konsumen 

terhadap suatu perlengkapan produk yang dimaksud. 
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METHODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yakni kasus 

konsumen Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga 

yang dominan warna putih. Sejalan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang telah diuraikan di depan, maka rancangan penelitian atau 

desain penelitian yang penulis pilih dan/atau gunakan dalam 

penyelenggaraan penelitian ini adalah rancangan penelitian penjajagan dan 

rancangan penelitian deskriptif. Penelitian ini penulis lakukan di Wilayah 

Surabaya. Rentang waktu penyelenggaraan penelitian ini, terhitung mulai 

bulan April 2019 sampai Juli 2019, dan rentang waktu penyelenggaraan 

penelitian lapangan atau pengumpulan data primer penelitian ini penulis 

lakukan terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019 sampai 3 Juli 2019. 

 

Populasi penelitian ini adalah semua anggota Whats App Wali Murid 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Surabaya dalam kurun 

waktu pengumpulan data primer penelitian ini yang jumlahnya 192 orang. 

Aejaan dengan judul penelitian ini, maka dalam proses menghimpun data 

primer penulis memilih dan menggunakan metode penelitian kasus, yakni 

metode penelitian yang hanya memilih dan menetapkan sejumlah tertentu 

dari anggota populasi sebagai subyek penelitian, yang jumlahnya sebanyak 

45 (empatpuluh lima) orang.  

 

Definisi operasional konsep sensitifitas konsumen terhadap 

perlengkapan Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga 

yang dominan warna putih yang penulis gunakan sebagai landasar 

perumusan pertanyaan pengukuran adalah pertimbangan utama mengenai 

perlengkapan Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga 

yang dominan wana putih yang dipilih dan dipakai sebagai bahan 

pertimbangan utama oleh konsumen dalam membuat keputusan membeli 

atau tidak membeli sepatu yang dimaksud. Konsep ini diukur dengan dua 
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(2) indikator konsep, yakni: perlengkapan intrinsik dan perlengkapan 

ekstrinsik.  Devinisi operasional variabel yang digunakan untuk mengukur 

indikator konsep terebut adalah: 

1. Sensitifitas konsumen terhadap perlengkapan intrinsik Sepatu Pantopel 

yang dapat disemir adalah bahan yang digunakan untuk membuat 

bagian atas dan bagian bawah sepatu yang dipilih dan dipakai sebagai 

pertimbangan utama oleh konsumen untuk membuat keputusan membeli 

atau tidak membeli sepatu yang dimaksud. Variabel ini diukur dengan 

skala nominal, yakni: Bagian atas sepatu yang dibuat dari kulit Binatang, 

Bagian atas sepatu yang dibuat dari kulit sintetis atau kulit imitasi, dan 

Bagian atas sepatu yang dibuat dari bahan lainnya (sebutkan), Bagian 

bawah sepatu yang dibuat dari Karet, Bagian bawah sepatu yang dibuat 

dari Karet campur Plastik, dan Bagian bawah sepatu yang dibuat dari 

bahan lainnya (sebutkan) 

2. Sensitifitas konsumen terhadap perlengkapan intrinsik Sepatu Olah Raga 

yang dominan warna putih adalah bahan yang digunakan untuk 

membuat bagian atas dan bagian bawah sepatu yang dipilih dan dipakai 

sebagai pertimbangan utama oleh konsumen untuk membuat keputusan 

membeli atau tidak membeli sepatu yang dimaksud. Variabel ini diukur 

dengan skala nominal, yakni: Bagian atas sepatu yang dibuat dari Kain 

Canvas warna putih, Bagian atas sepatu yang dibuat dari Nylon warna 

putih, dan Bagian atas sepatu yang dibuat dari bahan putih lainnya 

(sebutkan), Bagian bawah sepatu yang dibuat dari Karet, bagian bawah 

sepatu yang dibuat dari Karet campur Plastik, dan Bagian bawah sepatu 

yang dibuat dari bahan lainnya (sebutkan). 

3. Sensitifitas konsumen terhadap perlengkapan ekstrinsik Sepatu 

Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga yang dominan 

warna putih adalah berbagai perlengapan atau unsur-unsur yang 

dilekatkan pada Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah 

Raga yang dominan warna putih, yang dipilih dan dipakai sebagai 

pertimbangan utama oleh konsumen untuk  membuat keputusan 
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membeli atau tidak membeli sepatu yang dimaksud. Konsep sensitifitas 

konsumen ini diukur dengan dua (2) variabel, yakni: perlengkapan 

ekstrinsik Sepatu Pantopel yang dapat disemir, dan perlengkapan 

ekstrinsik Sepatu Olah Raga yang dominan warna putih 

4. Sensitifitas konsumen terhadap perlengkapan ekstrinsik Sepatu Pantopel 

yang dapat disemir adalah berbagai perlengkapan yang dilekatkan pada  

Sepatu Pantopel yang dapat disemir, yang dipilih dan dipakai sebagai 

pertimbangan utama oleh konsumen untuk  membuat keputusan 

membeli atau tidak membeli sepatu yang dimaksud. Variabel ini diukur 

dengan skala nominal, yakni: Merk, Harga, Tempat Penjual, Kualitas, 

dan Perlengkapan lainnya (sebutkan), 

6. Sensitifitas konsumen terhadap perlengkapan ekstrinsik Sepatu Olah 

Raga yang dominan warna putih adalah berbagai perlengkapan yang 

dilekatkan pada Sepatu Olah Raga yang dominan warna putih, yang 

dipilih dan dipakai sebagai pertimbangan utama oleh konsumen untuk 

membuat keputusan membeli atau tidak membeli sepatu yang dimaksud. 

Variabel ini diukur dengan skala nominal, yakni: Merk, Harga, Tempat 

Penjual, Kualitas, dan Perlengkapan lainnya (sebutkan), 

 

Metode pengumpulan data yang penulis pilih dan gunakan untuk 

menghimpun data primer yang penulis perlukan sebagai bahan informasi 

yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah 

metode wawancara terstruktur melalui sambungan Telepon atau metode 

wawancara dengan bantuan dan daftar pertanyaan yang pelaksanaan 

wawancaranya melalui sambungan Telepon. Selanjutnya, ikhtiar yang 

penulis lakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan 

penelitian ini adalah dengan melakukan analisis deskriptif dan/atau analisis 

kecenderungan pemusatan terhadap data masing-masing variabel yang 

dapat penulis himpun dari responden. Analisis analisis tersebut penulis 

interpretasi berdasarkan makna dan/atau manfaat dari teori dan model 

perilaku konsumen, teori dan model sikap konsumen. 
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ANALISIS DATA DAN  
INTERPRETASI HASIL ANALISIS DATA 

 

 Karakteristik subyek penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kecamatan tempat tinggal mereka adalah dominan atau 77,78% adalah 

tinggal di Kecamatan Wonokromo, Surabaya. 

b. Jenis Kelamin mereka adalah dominan atau 95,56% adalah perempuan, 

c. Usia mereka adalah dominan atau 46,67% antara 35 – 39 tahun, 

d. Status pekerjaan mereka adalah dominan atau 40% adalah bekerja 

membantu orang lain dan dibayar atau mereka bekerja sebagai pegawai 

atau karyawan suatu instansi dan/atau perusahaan. 

 

Sensitifitas responden penelitian ini terhadap perlengkapan intrinsik 

Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga yang dominan 

warna putih adalah sebagai berikut: 

a. Dalam membuat keputusan membeli Sepatu Pantopel yang dapat 

disemir, Responden atau subyek penelitian ini adalah: 

a.1. Semua atau 100% sensitif terhadap bagian atas sepatu yang dibuat 

dari Kulit Binatang, 

a.2. Dominan atau 75,56% sensitif terhadap bagian bawah seoatu yang 

dibuat dari Karet campur Plastik. 

b. Dalam membuat keputusan membeli Sepatu Olah Raga yang dominan 

warna putih, Responden atau subyek penelitian ini adalah: 

b.1. Dominan atau 82,22% sensitif terhadap bagian atas sepatu yang 

dibuat dari kain Nylon warna putih 

b.2. Dominan atau 75,56% sensitif terhadap bagian bawah seoatu yang 

dibuat dari Karet campur Plastik. 

 

Sensitifitas responden penelitian ini terhadap perlengkapan 

ekstrinsik Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga yang 

dominan warna putih adalah sebagai berikut: 
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a. Dalam membuat keputusan membeli Sepatu Pantopel yang dapat 

disemir, Responden atau subyek penelitian ini adalah dominan atau 

44,44% sensitif terhadap harga, 

b. Dalam membuat keputusan membeli Sepatu Olah Raga yang dominan 

warna putih, Responden atau subyek penelitian ini adalah juga dominan 

atau 44,44% sensitif terhadap harga 

 

Mengacu pada hasil analisis sensitifitas konsumen sebagaimana 

yang telah diuraikan di depan, dapat disimpulkan bahwa konsumen atau 

responden penelitian ini cenderung menggunakan hasil penilaian alternatif 

perlengkapan intrinsik dan ekstrinsik sepatu sebagaimana yang dimaksud 

dalam A Simple Model of Consumer Decision Making,  Model Limited 

Decision Making dan Brand Loyalty, dan  mereka yang belum 

berpengalamam membeli atau menggunakan Sepatu Pantopel yang dapat 

disemir dan Sepatu Olah Raga atau mereka yang tidak punya banyak 

informasi tentang perlengkapan sepatu, dapat diduga bahwa saat membuat 

keputusan membeli sepatu, mereka itu menggunakan The Trying-to-

Consume Model yang telah diuraikan di depan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Mengacu kecenderungan senstitifitas konsumen sebagaimana yang 

telah diuraikan di depan, dapat disimpulkan bahwa saat akan membeli 

Sepatu Pantopel yang dapat disemir dan Sepatu Olah Raga yang dominan 

warna putih, responden penelitian ini cenderung memilih dan menggunakan 

varian perlengkapan sepatu yang berbeda sebagai bahan pertimbangan 

utama dalam membuat keputusan membeli, sebagaimana yang dimaksud 

dalam A Simple Model of Consumer Decision Making,  Fishbein’s 

Multiattribute Model,  Limited Decision Making dan Brand Loyalty dalam 

model Consumer Decision Making, dan The Trying-to-Consume Model. 
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Perilaku konsumen tersebut mengisyaratkan kepada pelaku bisnis 

sepatu bahwa untuk menyukseskan pemasaran Sepatu Pantopel dan 

Sepatu Olah Raga, produsen dan pemasar sepatu perlu menggunakan 

informasi tentang kebutuhan, keinginan dan/atau harapan pihak-pihak yang 

terkait dengan dan/atau pihak-pihak yang ikut berperan dalam proses 

membeli atau memakai sepatu, sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat dan/atau memasarkan sepatu. Contohnya, dalam rangka 

memenuhi atau memuaskan kebutuhan terhadap Sepatu Seragam Anak 

Sekolah, produsen dan/atau pemasar sepatu perlu menggunakan informasi 

dari pihak sekolah dan orang tua siswa, karena mereka sangat besar 

perannya dalam proses pembuatan keputusan membeli sepatu yang 

dimaksud. 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini mempunyai banyak 

kekurangan, oleh karena itu, kepada peneliti lain yang ingin meningkatkan 

kecermatan analisis tentang sensitifitas konsumen, penulis sarankan untuk 

menggunakan alat analisis Conjoint bilamana dalam penyelenggaraan 

penelitian tersebut peneliti mampu menetapkan populasi penelitian atau 

sampel penelitian atau subyek penelitian yang betul-betul paham tentang 

berbagai varian perlengkapan sepatu beserta keunggulan dan kelemahan 

dari masing-masing varian yang dimaksud. Populasi atau sampel penelitian 

atau subyek penelitian yang memenuhi kriteria tersebut  adalah mereka 

yang punya banyak informasi tentang varian sepatu atau mereka yang 

punya banyak pengalaman dalam membeli atau memakai sepatu. 

Kelebihan dari analisis Conjoint tersebut adalah mampu membuat skala 

prioritas pilihan konsumen berdasarkan seluruh perlengkapan intrinsik dan 

ekstrinsik suatu produk, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah 

bersifat agregat atau menyeluruh dan bukan kesimpulan yang bersifat 

parsial seperti yang dapat penulis lakukan dalam penyelenggaraan 

penelitian ini.  
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