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ABSTRAK 
 
 
 

 Persaingan global yang saat ini semakin ketat, kemudahan dalam masuk 
dan keluarnya produk dari luar negeri ke Indonesia, dapat menjadi ancaman bagi 
Indonesia. Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat 
bersaing dengan produk asing adalah dengan global branding strategy. Salah satu 
produk Indonesia yang menggunakan strategi ini adalah The Executive. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap produk 
pakaian pria The Executive yang menggunakan strategi global branding melalui 
variabel perceived product quality. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
menggunakan metode survei menggunakan kuesioner untuk pengambilan data. 
Sampel penelitian ini adalah para calon pembeli produk pakaian pria The 
Executive yang mengetahui produk namun belum pernah membeli produk 
tersebut. Responden dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan 112 
responden dan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) sebagai teknik 
analisis data. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. global branding tidak 
berpengaruh positif terhadap purchase intention, 2. global branding berpengaruh 
positif terhadap perceived product quality, 3. perceived product quality 
berpengaruh positif terhadap purchase intention. 
 
Kata kunci : Global branding, perceived product quality, purchase intention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Pengaruh Global Branding..., Siti Patimah, Ma.-IBS, 2017



xiv 
 

Indonesia Banking School 

ABSTRACT 
 
 
 

Rapid global competition, ease of entry and exit of products from abroad 
to Indonesia, can be a threat to Indonesia. One of the strategy that company can 
do to compete with foreign products is by global branding strategy. One of the 
Indonesian products that using this strategy is The Executive. The purpose of this 
research is to know the consumer's buying interest to the men’s product of The 
Executive through variable perceived product quality. 
 This research is a quantitative descriptive research. This research used 
survey method and questionnaire for data retrieval. The sample of this study are 
the prospective buyers of men’s product of The Executive who know the product 
but has never bought the product. Respondents were selected based on purposive 
sampling technique with 112 respondents and using Structural Equation 
Modeling (SEM) as data analysis technique. 
 The result of this research revealed that: 1. Global branding does not 
related to purchase intention 2. Global branding is positively related with 
perceived product quality 3. Perceived product quality is positively related with 
purchase intention.  
 
 
Keywords: Global branding, perceived product quality, purchase intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut perusahaan 

untuk dapat mengembangkan perusahaannya. Perputaran barang yang sangat 

cepat, sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih, kemudahan dalam 

berbagai transaksi semakin mempermudah manusia untuk dapat menjalankan 

aktifitas sosialnya sehari – hari dan menjangkau hingga ke berbagai belahan 

dunia. Untuk dapat bersaing di era perkembangan yang semakin cepat, perusahaan 

harus terus mengikuti perkembangan global agar tidak kalah saing di pasar, baik 

lokal maupun internasional. Perusahaan harus membuat inovasi terbaru sesuai 

dengan perkembangan jaman. 

Perusahaan dapat bersaing dalam mempertahankan usahanya, salah satu 

hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui kegiatan pemasaran. Melalui 

kegiatan ini, perusahaan dapat memperkenalkan produk – produk yang di 

produksi untuk mencapai laba. Salah satu tombak kegiatan usaha perusahaan, 

yakni pemasaran dapat membantu perusahaan untuk dapat memperkenalkan 

produk – produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang tentunya dilakukan untuk 

dapat memperluas, meningkatkan dan menjaga bisnis perusahaan serta untuk 

mencapai laba perusahaan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat melancarkan kegiatan 

pemasaran ini adalah dengan melalui pemberian nama atau merek pada produk 

1 
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atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Penamaan merek digunakan untuk 

membedakan antara barang satu dengan yang lainnya (Keller, 2008). Merek 

membedakan nama atau simbol (logo, merek dagang atau desain kemasan) yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu produsen dengan yang 

lainnya, juga untuk membedakan barang atau jasa tersebut dari para pesaing. 

Persaingan dalam pemasaran adalah persaingan merek, kompetisi dalam 

mendominasi merek. Investor dan pebisnis akan mengenali merek sebagai aset 

paling berharga perusahaan. Merek adalah sebuah visi untuk membangun, 

memperkuat, mempertahankan dan mengatur bisnis. Akan menjadi lebih penting 

untuk menguasai pasar dibandingkan dengan menguasai perusahaan. Cara yang 

dapat digunakan untuk menguasai pasar adalah dengan melalui merek yang 

dominan (Aaker, 1991). 

 Para praktisi telah mengetahui pentingnya pemilihan merek sebagai 

perwujudan secara keseluruhan bagi industri yang bertujuan untuk membantu 

perusahaan dalam memilih merek yang tepat bagi produk atau jasa yang mereka 

tawarkan. Penelitian empiris dalam pemilihan merek jarang dilakukan. Hal 

tersebut dikarenakan pemilihan merek adalah proses yang kompleks, memakan 

waktu dan biaya (Soto et al., 2010). Agar dapat membedakan produk satu dengan 

lainnya, para pelaku bisnis pemasaran berlomba – lomba untuk melakukan 

diferensiasi terhadap produk mereka di pasar. Pada umumnya, sebuah produk 

bernilai positif ketika konsumen diinformasikan bahwa produk tersebut dibuat di 

negara yang dikenal dengan produk dengan kualitas tinggi dibandingkan dengan 

negara yang terkenal dengan kualitas produknya yang rendah (Lecrec, Schmitt 
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dan Dube, 1994). Memilih merek dengan ikatan negara yang kuat dapat 

memberikan gambaran untuk pengambilan keputusan dalam memaksimalkan 

utilitas produk. Beberapa merek dapat menciptakan point-of-difference yang kuat 

sebagai bagian dari identifikasi dan kepercayaan konsumen mengenai country-of-

origin (Keller, 2008). 

Global branding sebagai strategi dalam penggunaan merek secara global  

dapat memberikan pengaruh terhadap brand image sebagai bagian dari ekuitas 

merek. Beberapa merek yang menggunakan penamaan dengan bahasa asing untuk 

menciptakan persepsi merek global seperti Klarbrunn, Giorgia di St. Angelo and 

Haagen Daazs mungkin terdengar asing, sulit untuk dilafalkan dan mungkin lebih 

sulit untuk diingat dibandingkan dengan merek yang menggunakan bahasa 

Inggris, namun dapat membawa asosiasi positif tentang bagaimana persepsi dan 

evaluasi konsumen terhadap produk tersebut (Lecrec, Schmitt dan Dube, 1994). 

Pengguna iklan menggunakan aksen dalam bahasa asing dalam mengiklankan 

produk mereka untuk mengasosiasikan produk dengan aspek yang baik dari 

negara tersebut ketika bahasa asing atau aksen tersebut diucapkan (Hendriks et al., 

2015). Banyak perusahaan multinasional yang mengubah portfolio selera global 

brand mereka karena mereka yakin bahwa konsumen akan lebih memilih merek 

lokal dibandingkan dengan merek global. Salah satu contohnya adalah perusahan 

besar telekom yang mengubah nama lokalnya menjadi merek Vodafone 

(Stenkamp, Batra dan Alden., 2002). Merek global  mungkin di produksi di 

beberapa lokasi, sehingga perusahaan dapat mengambil keuntungan yaitu dengan 

biaya produksi yang lebih rendah atau mungkin kemudahan akses ke pasar luar 
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negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penamaan sebuah merek berisikan 

tentang pesan unik yang membawa efek country-of-origin  (Pecotich dan Ward, 

2007). 

Di Indonesia, fenomena penggunaan merek asing pada produk lokal dapat 

dilihat dari kesuksesan produk tersebut dalam memasarkan produknya tidak hanya 

di dalam negeri, melainkan juga telah memperluas pangsa pasarnya ke negara – 

negara luar seperti di Asia, Australia dan Eropa. Beberapa merek lokal yang 

menggunakan bahasa asing antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Merek Lokal Dengan Penamaan Bahasa Asing 

No. Nama Merek Logo Merek 

1. The Executive 

 

2. Lea  

3. Ouval Research  

4. Le Monde  

5. Peter Says Denim 

 

6. J.Co Donuts dan Coffee  
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 Merek Lokal Dengan   

No. Nama Merek Logo Merek 

7. Exsport 

 

8. Polygon  

9. Achilles 

 

10. Polytron 

 

11. Piero  

12. Radix Guitar  

13. Silver Queen 

 

14. Tomkins  

 

15. Byon  

 

16. CFC  

 

 

17. Excelso 

 
 

Tabel 1.1 Merek Lokal Dengan Penamaan Bahasa Asing (Lanjutan) 
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No. Nama Merek Logo Merek 

18. Buccheri  

 

19. Terry Palmer 

 

20. Sophie Paris  

21. GT Radial  

 

22. Hoka Hoka Bento  

 

23. Nexian  

24. Hypermart  

 

25. (X) S.M.L  

26. Eiger  

27. Bodypack  

28. Papa Ron’s Pizza  

29. Sour Sally  

30. Calais Artisan Bubble Tea dan 

Coffe 

 

 

31. Magno  

32. Krisbow  

Tabel 1.1 Merek Lokal Dengan Penamaan Bahasa Asing (Lanjutan) 
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No. Nama Merek Logo Merek 

33. Equil  

34. Alfa Link  

35. Bagteria  

36. Casablanca  

37. Specs  

38. Rick Hanes  

39. Zahir  

40. Paseo  

41. Ceres  

 

42. Essenza  

43. Edward Forrer  

 

 

44. Hatten Bali Wines  

45. Mimsyi 

 

Sumber: Data olahan peneliti, 2016 

Tabel 1.1 Merek Lokal Dengan Penamaan Bahasa Asing (Lanjutan) 
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Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa produk – produk tersebut 

merupakan produk unggulan yang menggunakan bahasa asing yang 

mengindikasikan bahwa merek asing adalah merek global. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perusahaan menyadari tingginya persaingan di bidang 

pemasaran secara global, membuat perusahaan harus memiliki strategi penamaan 

sebuah brand secara global. Masyarakat lebih meminati produk yang 

menggunakan merek dengan pelafalan bahasa asing, karena persepsi kualitas pada 

merek tersebut yang menginterpretasikan produk dari luar negeri yang memiliki 

kualitas lebih baik dibandingkan dengan produk yang menggunakan pelafalan 

bahasa lokal. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa asing lebih 

banyak digunakan pada jenis produk fashion. The Executive merupakan salah satu 

produk fashion yang telah memperluas pangsa pasarnya hingga ke negeri jiran, 

Malaysia. Brand yang dulunya bernama Executive99 ini memulai bisnisnya 

dengan memproduksi kemeja, khususnya kemeja pria. Namun, saat ini The 

Executive telah mengembangkan produknya dengan memproduksi pakaian untuk 

wanita. Berikut ini adalah data survei Top Brand Award untuk produk The 

Executive: 
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Tabel 1.2 

Hasil Survei Top Brand Produk The Executive Tahun 2014 - 2016 

Pakaian Kerja Wanita Pakaian Kerja Pria 

Tahun Merk TBI Tahun Merk TBI 

2014 

The Executive 23.8% 

2014 

Alisan 21.6% 

Mint 11.3% Polo 15.4% 

Zara 9.7% The Executive 4.5% 

Mango 3.2% Cardinal 4.2% 

Accent 2.0% Arrow 4.1% 

  Benhil 3.1% 

  Crocodile 3.1% 

2015 

The Executive 21.4% 

2015 

Alisan 20.8% 

Zara 14.9% Polo 9.2% 

Mint 9.2% Cardinal 6.6% 

Sophie Paris 3.3% Arrow 4.9% 

Mango 3.2% Crocodile 4.4% 

2016 

The Executive 15.2% 

2016 

Alisan 25.8% 

Mint 13.1% Polo 13.8% 

Zara 7.2% The Executive 8.5% 

Sophie Paris 6.7% Cardinal 5.1% 

Mango 3.4%   

Sumber: www.topbrand-award.com, November 2016 

Data diatas menunjukkan bahwa produk The Executive khususnya pada 

produk pakaian kerja wanita mengungguli hasil survei yang dilakukan pada 3 

tahun berturut – turut dibandingkan dengan brand asing lainnya. Sementara untuk 

kemeja resmi pria masih lebih rendah tingkat penggunaannya dibandingkan 

dengan produk lokal Alisan. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk dapat 

membahas lebih dalam lagi tentang “ANALISIS PENGARUH GLOBAL 

BRANDING TERHADAP PURCHASE INTENTION MELALUI 

PERCEIVED PRODUCT QUALITY (STUDI PADA PRODUK PAKAIAN 

PRIA THE EXECUTIVE)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Peneliti memilih global branding sebagai tema dalam penelitian ini untuk 

mengetahui strategi yang dilakukan oleh perusahaan lokal dalam menghadapi 

persaingan global. Seperti yang kita ketahui, persaingan global telah 

mempermudah barang – barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, 

begitupula sebaiknya. The Executive sebagai objek penelitian ini merupakan salah 

satu produk yang berasal dari Indonesia yang menggunakan strategi global 

branding yang menggunakan bahasa asing dan telah memasarkan produknya ke 

beberapa negara di ASEAN.  

 Penelitian mengenai global branding belum banyak dilakukan di 

Indonesia dan penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali dilakukan di 

Indonesia Banking School. Hal tersebut tentunya dapat menjadi sumbangan 

pemikiran baru di bidang marketing khususnya dalam strategi global branding. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk menjelaskan secara rinci 

bagaimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei terhadap calon 

pengguna produk pakaian pria The Executive. 
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 Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian dan agar penelitian ini 

dapat berfokus pada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini 

membahas tentang pengaruh penggunaan global branding terhadap minat beli 

konsumen, sehingga penelitian ini hanya dilakukan terhadap calon pengguna 

produk pakaian pria The Executive. Sebagai produk lokal yang telah memasarkan 

produknya hingga ke negara – negara di ASEAN, penulis ingin mengetahui 

bagaimana persepsi konsumen terhadap produk ini. Berdasarkan survei yang 

dilakukan oleh www.topbrand-award.com, produk pakaian pria The Executive 

menempati posisi dibawah terendah dibandingkan dengan produk lokal sejenis, 

sedangkan lini produk pakaian wanita The Executive selalu menempati posisi 

teratas pada survei yang dilakukan oleh top brand pada tahun 2014 – 2016. 

Penelitian ini memfokuskan pada purchase intention (minat beli) 

konsumen terhadap produk pakaian pria The Executive. Alasan memilih variabel 

purchase intention adalah karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

penggunaan strategi global branding mempengaruhi minat beli konsumen. Pada 

penelitian ini beberapa variabel yang akan diuji terhadap purchase intention, yaitu 

global branding seperti yang dijelaskan dalam penelitian Villar et al., (2011) dan 

perceived product quality seperti yang dijelaskan dalam penelitian Steenkamp, 

Batra dan Alden (2002).  

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh global branding terhadap purchase intention pada 

produk pakaian pria The Executive? 

2. Apakah terdapat pengaruh global branding terhadap preceived product 

quality pada produk pakaian pria The Executive? 

3. Apakah terdapat pengaruh preceived product quality terhadap purchase 

intention pada produk pakaian pria The Executive? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada objek penelitian. Objek 

penelitian adalah calon konsumen produk pakaian pria The Executive yang berada 

di Wilayah Jabodetabek. Alasan mengapa peneliti membatasi pada produk 

pakaian pria saja, karena pada survei yang dilakukan oleh Top Brand 

(www.topbrand-award.com) menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 – 2016 lalu, 

popularitas terhadap produk pakaian pria The Executive lebih rendah 

dibandingkan dengan produk pakaian wanita dengan merek yang sama juga 

dengan produk lokal sejenis. Sehingga peneliti merasa perlu dilakukan 

pembatasan objek agar lebih fokus dalam melakukan penelitian ini. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh antara global branding dan purchase intention pada 

produk pakaian pria The Executive. 
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2. Mengetahui pengaruh antara global branding terhadap perceived product 

quality pada produk pakaian pria The Executive. 

3. Mengetahui pengaruh pengaruh preceived product quality terhadap purchase 

intention pada produk pakaian pria The Executive. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Menambah wawasan dan pengetahuan ilmu manajemen terutama manajemen 

pemasaran, sehingga dapat mengetahui bagaimana global branding dalam 

menarik minat membeli (purchase intention) masyarakat terhadap produk 

pakaian pria The Executive melalui perceived product quality. 

2. Masyarakat 

Sebagai sarana informasi tentang global branding dalam menarik minat 

membeli (purchase intention) masyarakat terhadap produk The Executive 

melalui perceived product quality bagi calon konsumen di wilayah 

Jabodetabek, juga sebagai wawasan di bidang ilmu manajemen. 

3. Ilmu Manajemen Pemasaran 

Menambah bahan literatur dan acuan penelitian pada bidang manajemen, 

terutama bagi yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai global branding dalam 

menarik minat membeli (purchase intention) masyarakat terhadap produk 

pakaian pria The Executive melalui perceived product quality. 
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4. Peneliti 

Memberikan wawasan tambahan yang bermanfaat mengenai bagaimana global 

branding dalam menarik minat membeli (purchase intention) masyarakat 

terhadap produk pakaian pria The Executive melalui perceived product quality. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian dan 

kerangka-kerangka penelitian sebelumnya yang dapat memberikan

 acuan untuk penjelasan di bab – bab selanjutnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi penjabaran mengenai objek penelitian, desain 

penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional 

varabel, teknik pengambilan data dan analisis data serta teknik 

pengujian hipotesis 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

  Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang 
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dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta 

pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan teori yang 

berlaku, serta implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran bagi 

peneliti sejenis berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Global Branding..., Siti Patimah, Ma.-IBS, 2017



16 
 

 
Indonesia Banking School 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Global Branding 

 Global branding menurut Yip (1995) dan Branch (2001) adalah merek 

yang dapat ditemui konsumen dibeberapa negara dengan nama yang sama dengan 

strategi marketing yang sama (Steenkamp, Batra dan Alden, 2002). Menggunakan 

merek yang menimbulkan asosiasi merek dari luar negeri, memiliki makna dalam 

membangun dan memunculkan sugesti country-of-origin (COO) atau asal negara 

suatu merek dengan harapan dapat menimbulkan kualitas produk tertentu (Melnyk 

et al., 2012). Sebuah merek lebih dari sekedar produk, karena merek memiliki 

dimensi yang membedakannya dalam beberapa hal dari produk yang di desain 

untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan – perbedaan tersebut 

mungkin rasional dan berwujud, tergantung dari performa produk tersebut, serta 

lebih simbolis, emosional dan tak berwujud, tergantung apa yang di 

representasikan oleh merek tersebut (Keller, 2008). 

Merek memiliki arti yang sangat spesial bagi konsumen. Keller (2008) 

berpendapat bahwa pengalaman di masa lalu dengan produk tersebut dan program 

marketing yang dilakukan bertahun – tahun oleh perusahan, dapat membuat 

konsumen menemukan merek mana yang dapat memberikan kepuasan baginya. 

Stern (1983) mengatakan bahwa merek yang bagus akan menjadi aset bagi 

perusahaan dan dapat menyelamatkan jutaan dollar melalui produk tersebut. Hal 

16 
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tersebut dikarenakan produk yang memiliki nama yang bagus dapat 

menggambarkan kelebihan dari produk tersebut, mudah dikenali dan juga 

memberikan ciri khas produk dari kompetitor (Chan, 1990). Menurut Soto et al. 

(2010), meskipun tidak ada penelitian mengenai pemilihan merek, data observasi 

menyebutkan bahwa penggunaan merek yang menggunakan bahasa asing semakin 

populer beberapa tahun belakangan ini, karena adanya merek global yang 

ditawarkan oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut muncul diantara para 

marketing eksekutif, perusahaan periklanan dan agensi iklan perusahaan, bahwa 

penggunaan bahasa asing (foreign language) lebih disukai dibandingkan dengan 

bahasa lokal. 

Penggunaan merek dalam bahasa asing mungkin sulit untuk dilafalkan dan 

mungkin lebih sulit untuk diingat, namun dapat membawa asosiasi positif tentang 

bagaimana persepsi dan evaluasi konsumen terhadap produk tersebut (Lecrec at 

al, 1994). Literatur menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam iklan 

sangat efektif bila produk tersebut kongruen dengan negara dimana bahasa 

tersebut digunakan (Domzal et al., 1995). Li dan Murray (2002) menyatakan 

bahwa penamaan suatu merek adalah faktor kunci yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam keputusan pembelian dan pada akhirnya dapat menentukan 

sukses atau tidaknya suatu produk (Villar et al., 2011).  

Menurut Sianturi (2013), penggunaan strategi penamaan suatu merek 

dalam bahasa asing yang dilakukan oleh pemasar memberikan fenomena 

tersendiri bahwa cara ini cukup efektif memberikan persepsi dibenak konsumen. 

Hal ini menjadi pertimbangan apakah pemberian merek menjadi sesuatu yang 
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sangat riskan karena menyangkut masalah membangun sebuah merek pastilah 

tidak terlepas dari trade dan investment. 

Merek global mungkin di produksi di beberapa lokasi, sehingga para 

produsen dapat memperoleh keuntungan yaitu rendahnya biaya produksi dan 

akses yang lebih luas ke pasar internasional. Hal ini sangat penting bagi manajer 

untuk mengetahui apakah konsumen percaya bahwa merek memiliki pesan yang 

unik atau mungkin membawa efek coutry-of-origin (negara asal) bagi produknya 

(Pecotich dan Ward, 2007). Banyak perusahaan Konsumen sering kali 

mengasosiasikan merek dengan asal negara dari sebuah produk. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lecrec, Schmitt dan Dube (1994), merek 

Klarbrunn mungkin mengingatkan konsumen kepada standar kualitas tinggi yang 

diaplikasikan kepada produk – produk yang berasal dari Jerman dan Giorgio di St. 

Angelo yang mungkin mengingatkan konsumen kepada citra fashion kualitas 

tinggi yang ada di negara Italia. Beberapa alasan yang dapat ditawarkan ke 

perusahaan untuk menggunakan global brand  antara lain sebagai berikut: 

1. Yip (1995) menyatakan globalisasi adalah ladang skala ekonomi dalam 

research dan development, manufaktur dan marketing (Steenkamp, Batra dan 

Alden, 2002). 

2. Hassan dan Katsanis (1994) menyatakan bahwa strategi global branding dapat 

meningkatkan segmentasi konsumen potensial di dunia yang memiliki rasa dan 

kebutuhan yang sama (Steenkamp, Batra dan Alden, 2002). 
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3. Neff (1999) menyatakan bahwa globalisasi mempercepat merek untuk sampai 

ke pasar yang lebih luas dengan mengurangi waktu konsumsi lokal 

(Steenkamp, Batra dan Alden, 2002).  

 

2.1.1  Indikator Global Branding 

Li dan Murray (2002) menyatakan bahwa penamaan suatu merek adalah 

faktor kunci yang dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian 

dan pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya suatu produk (Villar et 

al., 2011). Suatu merek harus memiliki keunikan agar dapat lebih mudah dikenali 

oleh konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Olimpia (1999) menunjukkan 

bahwa produk yang menggunakan merek dengan pelafalan bahasa Inggris 

memiliki persepsi hedonisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek lokal 

yang menggunakan bahasa Thailand. Penggunaan bahasa asing pada suatu produk 

dapat membuat produk tersebut dikenal secara global, karena bahasa asing lebih 

mudah dikenali secara secara lebih luas. Penelitian yang dilakukan yang 

dilakukan oleh Alden et al., (1999) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan 

strategi untuk dapat meningkatkan image suatu brand dengan memposisikan 

brand tersebut secara global dengan menggunakan elemen berupa merek, logo, 

tema, visual dan lain sebagainya (Batra dan Alden, 2003).  Berdasarkan 

pemaparan diatas, indikator variabel global branding yang diadaptasi dari 

penelitian Batra dan Alden (2003) adalah sebagai berikut: 

1. X merupakan merek lokal/X merupakan merek internasional 
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2. Produk X hanya dijual di dalam negeri/Produk X tidak hanya dijual di dalam 

negeri 

3. Konsumen dari luar negeri tidak membeli produk X/Konsumen dari luar negeri 

juga membeli produk X 

 

2.2 Perceived Product Quality 

 Perceived quality dari suatu produk merupakan persepsi kualitas atau 

keunggulan secara keseluruhan dari suatu produk yang dibandingkan dengan 

alternatif dan sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mendapatkan 

kepuasan dari persepsi kualitas suatu produk lebih sulit karena perbaikan kualitas 

yang terus menerus dilakukan bertahun – tahun meningkatkan ekspektasi 

konsumen yang lebih tinggi terhadap produk tersebut (Keller, 2008). Bhuian 

(1997) mengatakan bahwa peceived quality adalah penilaian konsisten dari 

spesifikasi sebuah produk atau evaluasi pada nilai tambah suatu produk (Chi et al., 

2009). 

 Menurut Zeithaml (2014), persepsi kualitas di definisikan sebagai 

penilaian konsumen terhadap keunggulan produk secara keseluruhan. Dodds et 

al., (1991) menyatakan bahwa perceived product quality bertindak sebagai 

mediator antara isyarat ekstrinsik dan persepsi penilaian konsumen, sebaliknya 

harga adalah salah satu isyarat ekstrinsik terpenting dalam menentukan kualitas 

suatu produk (Tsiotsou, 2006). Dodds et al., (1991) mengungkapkan bahwa 

konsumen sering menilai bahwa kualitas dari suatu produk adalah dasar dari 

berbagai isyarat informasi yang diasosiasikan dengan produk. Persepsi kualitas 
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(perceived quality) tidak selalu dapat ditentukan tujuannya, karena hal tersebut 

melibatkan penilaian dari konsumen tentang apa yang menjadi penting bagi 

konsumen. Perceived quality tak dapat dilihat dan merupakan hal yang dirasakan 

terhadap merek secara keseluruhan. Biasanya hal tersebut didasari oleh dimensi 

yang termasuk di dalamnya karakteristik produk dari suatu merek seperti daya 

tahan dan performa dari produk tersebut. Aaker (1991) menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan yang menonjol antara produk dan jasa yang menjadi merek 

yang selektif dalam benak konsumen. 

 Aaker (1996) juga menyebutkan bahwa perceived quality berbeda dengan 

real quality (Chi et al., 2009). Hal tersebut dikarenakan: 

1. Citra yang buruk dari sebuah produk akan mempengaruhi pertimbangan 

konsumen dalam kualitas produk di masa yang akan datang. Bahkan ketika 

kualitas produk tersebut telah berubah, konsumen tidak akan mempercayai 

pandangan yang berbeda dari kualitas produk tersebut (Chi et al., 2009) 

2. Morgan (1985) dan Aaker (1991) mengatakan bahwa produsen dan konsumen 

memiliki pandangan yang berbeda tentang judgment dari dimensi kualitas (Chi 

et al., 2009) 

3. Aaker (1996) dan Wan (2006) mengemukakan bahwa konsumen jarang 

memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian 

lebih lanjut, dan pada akhirnya mereka hanya dapat memilih sedikit informasi 

penting dan membuat evaluasi pada kualitas (Chi et al., 2009). 

 Holbrook dan Corfman (1985), mengemukakan bahwa perceived quality 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman di masa lalu, tingkat 

Analisis Pengaruh Global Branding..., Siti Patimah, Ma.-IBS, 2017



22 
 

 
Indonesia Banking School 

pendidikan dan persepsi risiko dan variabel situasional seperti tujuan pembelian, 

situasi pembelian, tekanan waktu dan latar belakang sosial dari konsumen (Chi et 

al., 2009). Secara keseluruhan, perceived quality adalah penilaian subyektif 

konsumen pada kualitas suatu produk dan ia akan mengevaluasi kualitas produk 

tersebut dari pengalaman di masa lalu dan perasaan mereka. 

 

2.2.1 Dimensi dalam Perceived Product Quality 

 Garvin (2000) menyebutkan bahwa perceived product quality memiliki 

beberapa dimensi, antara lain (Callista, 2011): 

1. Performance 

Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang 

tersebut 

2. Feature 

Yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar, 

berkaitan dengan pilihan – pilihan produk dan pengembangannya 

3. Reliability 

Hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang 

berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu 

tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 

4. Conformance  

Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi 
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merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan 

karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan. 

5. Durability 

Dimensi ini menunjukkan refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan 

atau masa pakai barang. 

6. Serviceability 

Karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan dan 

akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. 

7. Aesthetic 

Merupakan karakteristik yang bersifat subjektif, mengenai nilai – nilai estetika 

yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi 

individual. 

8. Fit and Finish 

Sifat subyektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan 

produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. 

 Untuk menyesuaikan dengan objek penelitian, maka penulis hanya 

menggunakan dimensi performance, reliability, durability, dan fit and fresh 

sebagai dimensi dalam penelitian ini. 

 

2.3 Purchase Intention 

 Dodds et al., (1991) dan Schiffman dan Kanuk (2007) menjelaskan bahwa 

purchase intention (minat beli) adalah salah satu konsep utama dalam literatur 

marketing.  Purchase intention  mewakili kemungkinan konsumen untuk 
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merencanakan atau kemauan untuk membeli produk atau jasa tertentu di masa 

yang akan datang (Chao dan Chao, 1998). Persepsi nilai dapat dibentuk secara 

independen dari partisipasi dalam sebuah transaksi, sedangkan purchase intention 

dibentuk berdasarkan asumsi dari transaksi yang tertunda dan karena hal tersebut 

sering dianggap sebagai indikator penting dalam pembelian yang sebenarnya 

(Chang dan Chen, 2008). 

 Sementara itu, Lehman (1989) menjelaskan bahwa purchase intention 

sering digunakan untuk meramalkan penjualan dari konsumen yang telah ada dan 

juga konsumen baru (Armstrong dan Morwitz, 2000). Dalam prakteknya, 

Morrison (1979) menyatakan bahwa purchase intention dapat digunakan untuk 

membuat berbagai keputusan manajerial (Armstrong dan Morwitz, 2000). Hal ini 

sejalan dengan pendapat Tsiotsou (2006) yang menyebutkan bahwa data purchase 

intention  dapat membantu manajer dalam memberikan keputusan marketing yang 

berhubungan dengan kebutuhan produk (produk baru maupun yang telah ada), 

segmentasi pasar dan juga strategi promosi. Produsen barang – barang tahan lama 

dapat menggunakan purchase intention sebagai alat ukur untuk membantu 

mengantisipasi perubahan dalam pembelian konsumen, sehingga produsen dapat 

menyesuaikan produksi mereka dengan perencanaan marketing. Survei tentang 

minat beli konsumen seperti yang dijelaskan oleh Silk and Urban (1978) juga 

dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dari produk baru (Armstrong 

dan Morwitz, 2000). Mc.Connell (1968) dan Yoo et al., (2000) mengungkapkan 

bahwa konsumen membeli suatu produk ketika mereka memiliki persepsi bahwa 

produk tersebut menawarkan kualitas dan fitur yang bagus. Persepsi kualitas yang 
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tinggi dapat mengarahkan konsumen untuk mengenali perbedaan dan keunggulan 

khusus dari suatu merek yang dapat mendorong konsumen untuk memilih satu 

merek diantara merek yang lainnya (Kumar et al., 2009). 

 

2.3.1  Jenis Pengambilan Keputusan Pembelian 

Ada beberapa variasi pengambilan keputusan membeli. Berdasarkan 

variasi tersebut Engel et al., (1995) menjelaskan ke dalam tipe yang labih 

terperinci dengan menggolongkan tipe pengambilan keputusan menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

1. Pengambilan Keputusan Diperluas (Extended Problem Solving) 

Pada proses pengambilan keputusan yang diperluas, konsumen terbuka 

pada informasi dari berbagai sumber dan termotivasi untuk menilai dan 

mempertimbangkan serta membuat pilihan yang tepat. Pengambilan keputusan 

yang diperluas biasanya dilakukan pada pembelian barang – barang yang tahan 

lama seperti mobil, rumah, pakaian mahal, peralatan elektronik dan 

sebagainya. 

Dalam kondisi ini, konsumen melakukan pencarian informasi yang 

intensif dan evaluasi terhadap banyak alternatif. Proses ini tidak hanya berhenti 

sampai tahap pembelian, konsumen juga melakukan tahap evaluasi setelah 

melakukan pembelian. Keenam tahapan proses pengambilan keputusan diikuti 

meskipun tidak berurutan dan akan banyak sekali alternatif yang dievaluasi. 

Jika hasil yang diharapkan terpenuhi, maka keputusan ditunjukkan dalam 

bentuk rekomendasi pada orang lain dan adanya keinginan untuk membeli 
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kembali. Sebaliknya, bila konsumen merasa kecewa maka kekecewaannya 

akan disampaikan pada orang lain sehingga indivdu akan menghambat orang 

lain untuk melakukan pembelian di tempat yang serupa. 

2. Pengambilan Keputusan Antara (Midrange Problem Solving) 

Pengambilan keputusan ini berada di antara kedua titik ekstrim, yaitu 

pengambilan keputusan yang diperluas dan pengambilan keputusan terbatas. 

Tahap pencarian informasi dan evaluasi alternatif dilakukan oleh konsumen 

tetapi intensitasnya terbatas. Konsumen yang sudah mendapat informasi 

sebelumnya, maka akan langsung mengambil keputusan tidak dilalui 

semuanya. Setelah melakukan proses pembelian, konsumen merasa tidak perlu 

lagi untuk melakukan evaluasi lagi karena konsumen sudah merasa yakin 

dengan pilihannya. 

3. Pengambilan Keputusan Terbatas (Limited Problem Solving) 

Pada proses pengambilan keputusan terbatas, konsumen akan 

menyederhanakan proses dan mengurangi jumlah dan variasi dari sumber 

informasi alternatif dan kriteria yang digunakan untuk evaluasi. Pilihan 

biasanya dibuat dengan mengikuti aturan yang sederhana. Hanya sedikit 

pencarian informasi dan evaluasi sebelum pembelian atau dengan kata lain 

pengenalan kebutuhannya mengarah pada tindakan pembelian. Pencarian yang 

ekstensif dan evaluasi alternatif dihindari karena proses pembelian diasumsikan 

sebagai hal yang tidak penting bagi konsumen. 
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2.3.2 Proses Dalam Pengambilan Keputusan 

Menurut Schiffman et al., (2012) keputusan adalah seleksi terhadap dua 

pilihan atau lebih. Pilihan alternatif harus tersedia badi seseorang ketika 

mengambil keputusan. Jika konsumen tidak memiliki pilihan alternatif maka 

disebut Hobson’s choice (Harjati dan Sabu, 2014). Proses pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

1. Masukan 

Komponen masukan dari model keputusan pembelian berlaku sebagai 

sumber informasi mengenai produk tertentu dan memengaruhi nilai – nilai, 

sikap dan perilaku konsumen yang berkaitan dengan produk. Hal utama dalam 

faktor masukan ini adalah dengan produk. Hal utama dalam faktor masukan ini 

adalah berbagai kegiatan bauran pemasaran organisasi yang mencoba untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan jasa mereka kepada pelanggan 

potensial dan pengaruh sosial budaya di luar pemasaran. 

a. Masukan pemasaran mencakup berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

meraih, menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produknya. 

b. Masukan sosial budaya, lingkungan sosial budaya juga memiliki pengaruh 

terhadap pelanggan. Masukan sosial budaya memiliki cakupan yang luas 

dari pengaruh di luar pemasaran. Misalnya, komentar teman – teman dan 

keluarga; referensi pada surat kabar; dan sebuah artikel pada consumer 

reports. Dampak kumulatif usaha pemasaran setiap perusahaan, pengaruh 

keluarga, teman – teman dan para tetangga; dan aturan perilaku masyarakat 
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yang ada, semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa 

yang dibeli oleh para konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa 

yang mereka beli. 

2. Proses 

Komponen ini berhubungan dengan cara konsumen mengambil keputusan. 

Bidang psikologi mewakili pengaruh dalam diri (motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kepribadian dan sikap) yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan keputusan terdiri dari tiga 

tahap, yaitu: 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Tahap pertama proses keputusan pembelian dimana konsumen mengenali 

permasalahan atau kebutuhan 

b. Penelitian Sebelum Pembelian 

Tahap ini berkaitan dengan pencarian informasi oleh konsumen mengenai 

suatu produk yang diinginkannya. 

c. Evaluasi Alternatif 

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi 

untuk mengevaluasi berbagai alternatif dan serangkaian pilihan. 

3. Keluaran 

Proses pengambilan keputusan konsumen pada tahap ketiga ini 

menyangkut dengan kegiatan pasca pembelian yang berhubungan erat, yaitu: 
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a. Perilaku Pembelian 

Para konsumen melakukan tiga tipe pembelian, yaitu pembelian percobaan, 

pembelian ulang dan pembeian jangka panjang. Percobaan merupakan tahap 

perilaku pembeli yang bersifat penjajakan dimana konsumen berusaha 

menilai suatu produk melalui pemakaian langsung. Apabila produk 

dirasakan lebih memuaskan atau lebih baik mungkin konsumen akan 

melakukan pembelian ulang. 

b. Penilaian Pasca Pembelian 

Konsumen melakuan tindak lanjut setelah pembelian berdasarkan pada 

kepuasan dan ketidakpuasan mereka. 

 

2.3.3 Indikator Purchase Intention 

 Ajzen (2005) menyatakan bahwa minat beli adalah suatu keaadan dalam 

diri seseorang pada dimensi keungkinan subyektif yang meliputi hubungan antara 

orang itu sendiri dengan beberapa tindakan. Ajzen (2005) menambahkan bahwa 

minat beli mengacu pada hasil dari tindakan yang kelihatan dalam situasi, yaitu 

minat untuk melakukan respon nyata khusus yang akan diramalkan. Menurut Bian 

dan Forsythe (2012), minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator – 

indikator sebagai berikut: 

1. Jika saya ingin membeli produk pakaian formal, saya akan 

memepertimbangkan untuk membeli produk X 

2. Jika saya ingin membeli produk pakaian formal, kemungkinan untuk membeli 

produk X tinggi. 
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3. Kemungkinan saya untuk mempertimbangkan dalam membeli produk X tinggi 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal yang terdapat dalam 

penelitian ini. Penjabaran penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Steenkamp, 

Batra dan 

Alden 

(2002)  

How Perceived 

Brand Globalness 

Creates Brand 

Value  

Perceived Brand 

Globalness, 

Consumer 

Ethnocentrism, 

Perceived Brand 

Quality, Brand 

Prestige, Brand 

Local Icon 

Value, Brand 

Purchase 

Likelihood 

Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

perceived brand 

globalness memiliki efek 

positif terhadap 

kemungkinan dalam 

membeli suatu brand 

melalui persepsi kualitas 

superior pada produk 

tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa para 

pelaku marketing di 

dunia internasional harus 

mengkomunikasikan 

bahwa global brand 

kualitas dibandingkan 

status atau prestis yang 

akan di dapat konsumen  
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No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil Penelitian 

    dalam menggunakan 

suatu produk global. 

2. Pecotich 

dan Ward 

(2007) 

Global Branding, 

Country of Origin 

and Expertise: An 

Experimental 

Evaluation 

Global 

Branding, 

country of 

Origin, 

Costumer 

Satisfaction 

Eksperimen dalam 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa para 

expert lebih memilih 

relevansi antara produk 

dengan harga dan 

kualitas produk 

dibandingkan dengan 

value suatu produk dan 

minat beli terhadap 

produk tersebut. 

3. Leclerc, 

Schmitt dan 

Dubé 

(1994) 

Foreign Branding 

and Its Effects on 

Product 

Perceptions and 

Attitudes 

Attitude toward 

The Ads, Brand 

Attitudes, 

Quality, The 

Utilitarianism / 

Hedonism Scale 

Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa 

terdapat respon positif 

terhadap produk yang 

bersifat hedonis melalui 

iklan produk dan sikap 

positif terhadap 

hedonisme suatu produk 

dan persepsi kualitas 

produk. 

4. Öztürk, 

Özata, dan 

Ağlargöz, 

(2015) 

How Foreign 

Branding Affect 

Brand Personality 

and Purchase  

Foreign 

Branding, Brand 

Personality, 

Purchase  

Merek yang 

menggunakan bahasa 

Inggris pada studi yang 

dilakukan di Turki 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No. Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Hasil Penelitian 

  Intention? Intention memberikan sugesti 

produk yang lebih 

kompeten dan  

berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli 

konsumen pada produk 

blue jeans. 

5. Villar et al., 

(2011) 

Chinese and 

American 

Perceptions of 

Foreign – Name 

Brands 

Foreign - Brand 

- Name, 

Purchase 

Intention Brand 

Attitude 

Terdapat pengaruh 

signifikan terhadap 

penerapan foreign brand 

name. Minat beli 

(purchase intention) pada 

merek yang 

menggunakan penamaan 

dalam bahasa asing juga 

lebih tinggi dibandingkan 

dengan produk dengan 

penamaan bahasa lokal. 

Namun dibutuhkan 

sasaran konsumen yang 

tepat, karena penerapan 

penaamaan produk dalam 

bahasa asing tidak cukup 

untuk mempengaruhi 

konsumen dalam 

membuat keputusan 

pembelian. 

Sumber: Data olahan peneliti, 2016 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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2.5 Rerangka Pemikiran 

2.5.1 Pengaruh Global Branding dengan Purchase Intention 

Di negara berkembang, konsumen memiliki preferensi untuk membeli 

produk dengan merek asing karena memiliki makna simbolis berupa hedonis dan 

status sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Villar et al., (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 

penggunaan foreign brand name pada minat beli (purchase intention) pada produk 

yang menggunakan merek bahasa asing dibandingkan dengan produk yang 

menggunakan merek dengan bahasa lokal dengan responden berusia muda yang 

menyatakan bahwa mereka penasaran untuk dapat mencoba produk baru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Öztürk et al,. (2015) juga menyatakan bahwa 

pemberian nama dalam bahasa yang lebih global, dalam hal ini bahasa Inggris, 

lebih disukai terutama untuk produk blue jeans. Minat beli terhadap produk 

tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan merek dengan penamaan bahasa 

lokal. Dapat disimpulkan bahwa penamaan dalam bahasa Inggris memberikan 

sugesti positif bahwa produk tersebut lebih kompeten dan memiliki minta yang 

lebih tinggi terhadap pembelian produk.  

H1 : Terdapat pengaruh antara global branding dan purchase intention 

 

2.5.2 Pengaruh Global Branding dengan Perceived Product Quality 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Steenkamp, Batra dan Alden (2002)  

menyatakan bahwa global branding memiliki pengaruh positif dengan perceived 

product quality. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa negara asal yang 
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merupakan komponen dari global branding mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap kualitas produk tersebut. Perusahaan harus lebih mengkomunikasikan 

persepsi brand dengan kualitas yang superior dibandingkan dengan status maupun 

prestige yang akan di dapat konsumen dari produk tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chao (1998) menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan dalam global branding terhadap perceived 

product quality.  Ketika kualitas dari suatu produk tinggi, maka konsumen akan 

merasa puas dan minat membeli akan semakin besar.  

H2 : Terdapat pengaruh antara global branding dan perceived product 

  quality 

 

2.5.3 Pengaruh Perceived Product Quality dengan Purchase Intention  

Penelitian yang dilakukan oleh Kinra (2006) menyatakan bahwa kualitas 

dari produk yang menggunakan bahasa asing memiliki persepsi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan produk lokal. Mereka memilih produk yang menggunakan 

bahasa asing karena produk tersebut memiliki persepsi status sosial yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan produk yang menggunakan bahasa lokal. Penggunaan 

bahasa asing juga memposisikan produk pada atribut teknologi dan kualitas yang 

tinggi. Hal tersebut mengakibatkan tingginya minat beli konsumen untuk 

menggunakan produk yang menggunakan bahasa asing yang cukup tinggi. 

H3 : Terdapat pengaruh antara perceived product quality dan purchase 

intention  
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2.6 Model Penelitian 

 Penelitian ini menjelaskan bagaimana global branding dan perceived 

product quality mempengaruhi purchase intention. Secara garis besar, model 

penelitian digambarkan dalam skema sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 Dalam model penelitian, digambarkan terdapat hubungan yang 

memberikan pengaruh antara global branding dan perceived product quality 

terhadap purchase intention. Global branding dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap purchase intention  (minat beli)  juga dapat berpengaruh tidak langsung 

dengan di mediasi oleh perceived product quality.  

Keterangan: 

H1 : Terdapat pengaruh antara global branding dan purchase intention 

H2 : Terdapat pengaruh antara global branding dan perceived product  quality 

H3 : Terdapat pengaruh antara perceived product quality dan purchase 

intention  

Global Branding 

 Perceived Product 
Quality 

Purchase Intention 

Sumber: Data olahan peneliti, 2017 

 

H1 

H2 H3 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh global 

branding terhadap purchase intention melalui perceived product quality. Adapun 

yang menjadi objek penelitian ini adalah calon pengguna produk pakaian pria The 

Executive di wilayah Jabodetabek. Alasan mengapa peneliti memilih produk 

pakaian formal The Executive adalah The Executive merupakan salah satu global 

brand yang diminati terutama bagi para eksekutif muda yang sehari – hari 

menggunakan pakaian formal untuk menunjang penampilan mereka dalam 

beraktifitas sehari – hari di kantor. Hasil survei yang dilakukan oleh Top Brand 

Award menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir produk pakaian pria The 

Executive memiliki minat beli yang lebih rendah dibandingkan dengan produk 

lokal sejenis. Sehingga peneliti merasa perlu untuk dilakukan penelitan untuk 

mengetahui minat beli pelanggan terhadap produk yang menggunakan global 

branding yang di mediasi oleh persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

tersebut. 

 

3.2 Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk 

36 
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membantu pembuatan keputusan dalam menentukan, mengevaluasi dan memilih 

alternatif terbaik serta untuk menentukan sejauh mana sejumlah variabel 

pemasaran berkaitan. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 

akan dilakukan satu kali dalam satu periode (cross – sectional design) dalam 

penelitian ini. Cross – sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri 

dari pengumpulan informasi mengenai suatu sampel tertentu dari elemen populasi 

yang dilakukan hanya satu kali (Malhotra, 2009) 

 Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui teknik survei kuesioner 

kepada responden yaitu melalui daftar yang berisi pertanyaan yang disusun secara 

sistematis agar mudah dimengerti oleh responden dan bisa menjangkau responden 

secara lebih luas. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengolahan data suatu penelitian harus disesuaikan dengan 

metodologi penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisis data yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan – 

pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap hubungan antara global 

branding dan purchase intention yang di mediasi oleh perceived product quality. 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan di interpretasikan. Adapun data yang dihimpun dalam 

penelitian ini antara lain: 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

sesuai dengan keinginan peneliti (Malhotra, 2009). Pernyataan – pernyataan 

yang diajukan disusun berdasarkan indikator – indikator yang telah 

ditentukan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang merupakan sumber data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui perantara, dengan kata lain data 

tersebut diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Malhotra, 2009). Pengumpulan 

data sekunder dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan 

dalam upaya utuk menggali konsep dan memahami teori – teori dari literatur 

serta dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informasi yang 

diperoleh melalui studi literatur didapat dari berbagai sumber seperti buku 

teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, sumber referensi dan buku pedoman 

dalam bentuk cetak maupun elektronik. 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjukkan aktifitas 

ilmiah yang sistematis. Kegiatan metode pengumpulan data yang utama dalam 

penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner menurut Malhotra 

(2009) adalah teknik terstruktur untuk memperoleh data yang terdiri dari 

serangkaian pertanyaan tertulis atau verbal yang dijawab responden. Metode ini 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang dijawab responden untuk 

mengetahui sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan 
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tersebut dan selanjutnya diolah oleh peneliti menjadi data primer berupa angka – 

angka, tabel – tabel, analisa statistik dan pembahasan serta penarikan kesimpulan 

hasil penelitian. 

Penyusunan kuesioner ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala 

yang digunakan secara luas dalam meminta responden untuk menandai derajat 

persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing – masing dari serangkaian 

pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2009). Selain mudah dibuat dan 

dijabarkan, peneliti berharap bahwa responden dapat lebih mudah memahami 

bagaimana skala tersebut digunakan.  

 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

 Populasi adalah jumlah atau kumpulan elemen – elemen yang ingin kita 

buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil (Griffin, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah calon pengguna produk pakaian pria The Executive. 

3.4.2 Sampel 

 Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam sebuah studi penelitian (Malhotra, 2009). Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel 

dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran sampel menurut Hair et al., (2014). 

Dinyatakan pula oleh Hair et al. (2014) bahwa pedoman ukuran sampel 

tergantung dari jumlah indikator dan dapat dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah 
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indikator dalam penelitian ini ada 18, dikali 6 menjadi 108 responden yang 

merupakan calon pengguna produk pakaian pria The Executive. 

Jumlah sampel = Indikator x 6 

Jumlah sampel = 18 x 6 = 108 

Total kuesioner yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

113 buah dengan 1 buah kuesioner tidak dapat digunakan karena jawabannya 

tidak valid, sehingga total kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 112 buah. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui 

penyebaran kuesioner yang dicantumkan di media internet yaitu Google Docs dan 

disebarkan melalui media sosial kepada responden yang memenuhi karakteristik 

penelitian. Karakteristik responden yang akan dijadikan sampel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden berjenis kelamin pria 

2. Responden telah memiliki pendapatan sendiri 

3. Responden mengetahui produk The Executive dan belum pernah membeli 

produk tersebut 

4. Responden bertempat tinggal di wilayah Jabodetabek 

 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai definisi variabel operasional 

yang digunakan dalam penelitian serta indikator dan alat ukur (measurement) 

yang digunakan dalam bentuk operasionalisasi variabel. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Dimensi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

1. 

Global Branding 

(GB) 

Yip (1995) dan 

Branch (2001) 

menyatakan 

bahwa global 

brand adalah 

merek yang dapat 

ditemui konsumen 

dibeberapa negara 

dengan nama yang 

sama dengan 

strategi marketing 

yang sama 

(Steenkamp, Batra 

dan Alden, 2002). 

 GB1. The 

Executive 

merupakan merek 

internasional 

GB2. Produk The 

Executive tidak 

hanya dijual di 

Indonesia 

GB3. Konsumen 

dari luar negeri 

juga membeli 

produk The 

Executive (Batra 

dan Alden, 2003) 

 

Likert Scale 

1 – 5 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Dimensi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

2. 

Perceived Product 

Quality (PPQ), 

yaitu penilaian 

konsisten dari 

spesifikasi sebuah 

produk atau 

evaluasi pada nilai 

tambah suatu 

produk (Yang et 

al., 2009). 

Performance PPQ1. Produk 

The Executive 

menggunakan 

bahan yang 

bagus 

PPQ2. Produk 

The Executive 

nyaman 

digunakan 

PPQ3. Desain 

produk The 

Executive tidak 

pasaran 

 

Likert Scale 

1 – 5 Reliability PPQ4. Produk 

The Executive 

cocok 

digunakan 

dalam berbagai 

acara formal 

maupun non 

formal 

PPQ5. Produk 

The Executive 

mampu  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Dimensi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

   menampilkan 

kesan formal 

saat digunakan 

PPQ6. Produk 

The Executive 

mampu 

menampilkan 

kesan elegan 

saat digunakan 

 

Durability PPQ7. Produk 

The Executive 

tidak cepat rusak 

PPQ8. Warna 

pakaian produk 

The Executive 

tidak cepat 

pudar 

PPQ9. Produk 

The Executive 

dapat digunakan 

dalam jangka 

waktu yang 

panjang 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Dimensi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

  Fit and Fresh PPQ10. Produk 

The Executive 

merupakan 

produk yang 

berkualitas 

tinggi 

PPQ11 Produk 

The Executive 

berkualitas 

internasional 

PPQ12  

Kualitas produk 

The Executive 

sudah sesuai 

dengan harapan 

saya 

(Salim dan 

Dharmayanti, 

2014) dan 

(Tarmedi dan 

Asri, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Global Branding..., Siti Patimah, Ma.-IBS, 2017



45 
 

 
Indonesia Banking School 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

No. Variabel Dimensi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

3. 

Purchase 

Intention (PI), 

Ajzen (2005) 

menyatakan 

berpendapat, 

minat beli 

adalah suatu 

keaadan dalam 

diri seseorang 

pada dimensi 

keungkinan 

subyektif yang 

meliputi 

hubungan antara 

orang itu sendiri 

dengan beberapa 

tindakan 

(Krisno et al., 

2013) 

 

 

 PI1.  Jika saya ingin 

membeli ptoduk 

pakaian formal, saya 

akan 

mempertimbangkan 

untuk membeli 

produk The 

Executive  

PI2. Jika saya ingin 

membeli produk 

pakaian formal, 

kemungkinan untuk 

membeli produk The 

Executive tinggi 

PI3. Kemungkinan 

saya untuk 

mempertimbangkan 

dalam membeli 

produk The 

Executive tinggi 

(Bian dan Forsythe, 

2012) 

 

Likert Scale 

1 – 5 

 

Sumber: Data olahan peneliti, 2017 
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3.6 Pre – test 

Peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian kuesioner yang akan 

disebarkan ke responden. Pada penelitian ini peneliti akan menyebarkan kuesioner 

kepada 30 responden. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman 

responden terhadap kuesioner yang diberikan, sehingga jika responden dirasa 

kurang memahami maksud dari isi kuesioner maka akan dilakukan perbaikan 

terhadap instrumen penelitian. 

 

3.7 Metode Pengolahan Data 

Pada penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner kepada responden 

yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dari 

kuesioner tersebut akan diolah menggunakan bantuan program komputer SPSS 17 

(Statistical Package for the Social Science) dan AMOS 21 (Analysis for Moment 

Structures). Aplikasi SPSS dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

reliabilitas dan validitas instrumen penelitian, mencari tahu nilai mean dari setiap 

variabel serta sebaran jawaban kuesioner sedangkan Aplikasi AMOS digunakan 

untuk melakukan uji hipotesis. Selain itu penggunaan aplikasi AMOS ini 

digunakan dengan tujuan untuk menganalisis dalam mengestimasi model untuk 

mengukur tingkat ketepatan representasi model dengan indikator – indikator 

pengukurannya. AMOS tepat digunakan ketika kebutuhan dasar teori 

mensyaratkan dasar teori yang kuat dan tepat ketika penelitian dilakukan untuk 

menguji sebuah teori (Jogiyanto, 2011).  
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Terdapat dua bagian utama dalam model SEM yaitu measurement model 

dan structural model. Measurement model merupakan bagian dari model SEM 

yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dan indikator – 

indikatornya. Structural model menggambarkan hubungan antara variabel – 

variabel laten atau antar variabel eksegen dnegan variabel laten (Santoso, 2012). 

Berikut ini merupakan tahapan pokok dalam menggunakan SEM di dalam suatu 

penelitian, antara lain: 

1. Spesifikasi model pengukuran (specification model) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

 

3.7.1 Spesifikasi Model (Specification Model) 

 SEM dimulai dengan menspesifikasikan model yang akan di estimasi. 

Spesifikasi model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti sangatlah 

penting dalam SEM. Penelitian ini terdapat variabel eksogen dan endogen, yaitu 

global branding (variabel eksogen), perceived product quality dan purchase 

intention (variabel endogen). 

 Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur adalah variabel 

yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel laten. Metode survei menggunakan kuesioner, 

setiap pertanyaan pada kuesioner mewakili sebuah variabel teramati, maka pada 
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penelitian ini terdapat 18 variabel teramati dikarenakan terdapat 18 pertanyaan 

pengukuran. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka path diagram dari penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Path Diagram 

Sumber: hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Keterangan: 

GB : Global branding 

PPQ : Perceived product quality 

PI : Purchase intention 
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3.7.2 Identifikasi (Identification) 

Kline (2000), Bollen (1989) dan Judge et.al (1989) menjelaskan, secara 

garis besar terdapat 3 kategori identifikasi di dalam SEM untuk persamaan 

simultan yaitu sebagai berikut (Wijayanto, 2008). 

1. Under – Identified 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel – variabel teramati). Model under-identified pada 

SEM mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah 

parameter yang di estimasi < 0, dapat disimpulkan bahwa model under-

identified mempunyai degree of freedom negatif. 

2. Just Identified 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan data 

yang diketahui. Model just identified mempunyai adalah degree of freedom 

nol. 

3. Over - Identified 

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

jumlah data yang diketahui. Nilai degree of freedom dalam model over 

identified adalah positif. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan 

degree of freedom adalah sebagai berikut (Hair, 2014). 

𝑑𝑓 =  
1

2
 [(𝑝)(𝑝 + 1)] − 𝑘 

Dimana p adalah total jumlah variabel yang diamati dan kadalah total jumlah 

parameter yang akan diestimasi. Dalam penelitian ini menggunakan 
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identifikasi model over identified karena nilai degree of freedom positif dan 

terdapatnya kemungkinan penolakan model dalam penelitian. 

 

3.7.3 Estimasi (Estimation) 

Estimasi parameter adalah komparasi matrik kovarian yang merepresentasi 

hubungan antar variabel dan mengestimasinya ke dalam model yang paling 

sesuai. Parameter untuk mengukur kesesuaian model adalah maximum likelihood 

(Jogiyanto, 2011). Dalam menggunakan SEM sendiri estimasi yang umum 

digunakan adalah dengan menggunakan maximum likelihood estimation (MLE).  

 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Pada tahap ini akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran dan signifikansi koefisien – 

koefisien dari model struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan 

model dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau 

model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui 

a. Evaluasi terhadap validitas (validity)  dari model pengukuran 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran 
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2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

 Goodness-of-fit menunjukkan seberapa baik model tertentu mereproduksi 

matriks kovarians yang diamati antara indikator yang menjadi item. GOF 

berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan langkah-langkah baru yang 

mencerminkan berbagai aspek dari kemampuan model untuk mewakili data. 

Namun GOF membagi tiga kelas pengukuran kedalam tiga kelompok umum 

yaitu. 

a. Absolute Fit Indices 

Merupakan pengukuran untuk melihat seberapa baik keseluruhan dari model 

struktural dan model pengukuran. Uji kecocokan yang umum digunakan dalam 

menguji Absolute fit indices dalam SEM adalah sebagai berikut. 

1) Root Mean Square Error of Approxiamation (RMSEA) 

Nilai RMSEA adalah 0,05 atau 0,08. Artinya jika nilai ≤ 0,08 adalah good 

fit, sedangkan RMSEA < 0,05 adalah close fit. 

2) CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan  

CMIN/DF adalah sebagai berikut: 

 

b. Incremental fit indices 

Incremental fit indices berbeda dari absolute fit indices dalam hal ini 

menilai seberapa baik estimasi model yang sesuai dibandingkan dengan 

beberapa model dasar alternatif. Model dasar yang paling umum disebut 

sebagai null model. 

Analisis Pengaruh Global Branding..., Siti Patimah, Ma.-IBS, 2017



52 
 

 
Indonesia Banking School 

Kebanyakan program SEM menyediakan beberapa fit indeks tambahan 

sebagai output standar. Program yang berbeda memberikan fit statistik yang 

berbeda, sehingga mungkin tidak akan menemukan semua fit indeks dalam 

output SEM tertentu. Terdapat beberapa langkah incemental fit yang paling 

banyak digunakan, tetapi TLI dan CFI yang paling banyak dilaporkan, adapun 

penjelasannya sebagai berikut. 

1) Comparative Index (CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah lebih baik. CFI ≥ 

0.90 adalah good-fit, sedangkan 0.80 ≤ CFI < 0.90 adalah marginal fit. 

Pembahasan tentang uji kecicikan serta batas – batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(goodness of fit) dapat dilihat ke dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Perbandingan Ukuran dalam GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang Dapat Diterima 

Root Mean Square Error of 

Approxiamation (RMSEA) 

 

Rata – rate perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi dan 

bukan sampel. 

RMSEA ≤ 0.80 adalah good fit 

RMSEA < 0.05 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ adlaah good fit 

Incremental Fit Measures 

Comparative Index (CFI) 

 

Nilai berkisar antara 0 – 1 dengan nilai lebih 

tinggi adalah lebih baik.. 

CFI ≥ 0.90 adalah good fit 

0.80 ≤ CFI ≤ 0,90 adalah marginal fit 
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3.8 Uji Reliabilitas dan Validitas (Pre-test) 

  Menurut Sekaran (1992), uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur 

stabilitas dan reliabilitas pada instrumen yang digunakan mengukur konsep dan 

membantu menilai kelayakan dari suatu pengukuran. Untuk mengetahui 

reliabilitas dari suatu pengukuran dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha. Jika 

nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0.6, maka instrumen penelitian tersebut konsisten dan 

relevan maka dapat diterapkan pada pengukuran terhadap sampel (Malhotra, 

2009). 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pengukuran benar – 

benar mewakili konsep studi. Validitas berfokus pada seberapa baik suatu konsep 

yang didefinisikan oleh pengukuran berupa variabel. Pengukuran validitas dapat 

digunakan dengan pengukuran analisis faktor, yaitu Anti Image Correlation 

Matrix, Bartlett Test of Sphericity, Measure of Sampling Adequacy (MSA), Total 

Variances Explained dan Factor Loading of Component Matriks (Hair et al., 

2014). Adapun penjelasan dari pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Anti – Image Correlation Matrix, matriks korelasi parsial antara variabel 

setelah analisis faktor, yang mewakili sejauh mana faktor-faktor menjelaskan 

satu sama lain dalam hasilnya. Nilai pada kolom diagonal menunjukan 

measures of sampling adequacy sari setiap variabel. Nilai yang disyaratkan      

> 0.5 (Hair et al., 2014). 

2. Bartlett Test of Sphericity, merupakan tes statistik untuk menguji apakah betul 

variabel – variabel yang dilibatkan berkorelasi.  Nilai yang disyaratkan < 0.5 

maka menunjukan hubungan yang signifikan antar variabel (Simamora, 2005). 
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3. Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy (MSA), uji 

yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1 mempertanyakan kelayakan 

(appropriatness) analisis faktor. Nilai yang disyaratkan > 0.5 maka 

menunjukan bahwa faktor analisis layak digunakan (Simamora, 2005). 

4. Total Variances, Nilai pada kolom “cummulative %” menunjukan presentase 

kriteria variansi yang disebabkan oleh keseluruhan faktor. Nilai yang 

disyaratkan nilai “cummulative %” harus > 60% (Hair et al., 2014). 

5. Factor Loading of Component Matriks, merupakan nilai dari variabel 

komponen faktor. Nilai disyaratkan ≥ 0.5 maka di anggap signifikan (Hair et 

al., 2014).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Didirikan pada tahun 1979 oleh Mr Johanes Farial, PT Delami Garment 

Industries menandai awal dalam fashion dan industri manufaktur dengan 

memproduksi celana panjang pria untuk pasar domestik di bawah nama merek 

WOOD dan John Far. Pada tahun 1984, perusahaan mengambil alih merek 

Executive99, sebagai pemimpin pasar dalam kategori celana pria. Executive99 

atau yang lebih dikenal dengan The Executive menyediakan berbagai pakaian 

resmi pria dan wanita dengan berbagai apparel pendukungnya. Pada tahun 1985 

berganti pemilik, dan tahun 2000 berganti nama menjadi The Executive. Merek di 

bawah Delamibrands ini tidak hanya mengandalkan kemeja sebagai bisnisnya, 

terlebih kemeja khusus pria ini juga mengembangkan produk untuk kategori 

wanita, yang juga sukses di pasar. Produk The Executive pun kemudian tidak 

hanya untuk pakaian formal, tetapi berkembang pula untuk jenis pakaian lainnya 

hingga saat ini menjadi lifestyle brand. 

 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre – test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre – test) 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada 

hasil pre – test terhadap 30 responden untuk melihat apakah nilai Kaiser – mayer  

55 
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– Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett's Test of Sphericity, Anti-image  

Matrices, Total Variance Explained dan  Factor Loading of Component Matrix. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre – Test 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 17 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, terlihat bahwa semua indikator 

pernyataan pada instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang disyaratkan atau 

dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test dinyatakan 

Variabel 

Laten 

Indikator KMO 

> 0,5 

SIG 

< 

0,05 

MSA 

> 0,5 

Cummulative 

(%) 

> 60% 

Factor 

Loading 

 0,5 

Kesimpulan 

Global 

Branding 

GB1 

0,547 0,001 

0,549 

61,041% 

0,769 Valid 

GB2 0,582 0,672 Valid 
GB3 0,530 0,887 Valid 

Perceived 

Product 

Quality 

PPQ1 

0,805 0,000 

0,674 

69,006% 

0,780 Valid 
PPQ2 0.706 0,762 Valid 
PPQ3 0.853 0,599 Valid 
PPQ4 0.889 0,618 Valid 
PPQ5 0,801 0,722 Valid 
PPQ6 0,792 0,816 Valid 
PPQ7 0,839 0,900 Valid 
PPQ8 0,795 0,838 Valid 
PPQ9 0,806 0,816 Valid 
PPQ10 0,876 0,872 Valid 
PPQ11 0.864 0,754 Valid 
PPQ12 0,877 0,690 Valid 

Purchase 

Intention 

PI1 

0,729 0,000 

0,861 

90,158% 

0,932 Valid 
PI2 0,660 0.970 Valid 
PI3 0,709 0,955 Valid 
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valid, yaitu telah memenuhi nilai KMO > 0.5, SIG < 0.05, MSA > 0.5, total 

variance > 60%, dan factor loading sebesar  0.5. 

 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre – test) 

 Hasil uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi indikator 

pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Menurut Sekaran 

(1992), uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur stabilitas dan reliabilitas pada 

instrumen yang digunakan mengukur konsep dan membantu menilai kelayakan 

dari suatu pengukuran. Reliabilitas dari suatu pengukuran dapat dilihat dari nilai 

Cronbach’s Alpha. Jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0.6, maka instrumen penelitian 

tersebut konsisten dan relevan maka dapat diterapkan pada pengukuran terhadap 

sampel (Malhotra, 2009). 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre – test 

Variabel Cronbach’s Alpha 
Reliability 

> 0,6 

Global Branding 0,675 Reliable 

Perceived Product 

Quality 
0,928 Reliable 

Purchase Intention 0,934 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 17 

Hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, 

yaitu global branding, perceived product quality dan purchase intentionmemiliki 

nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0.6. Hasil tersebut menunjukkan jika item indikator 

pernyataan dalam kuesioner ditanyakan kepada responden yang sama dan 

berbeda, hasilnya akan tetap konsisten. 
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4.3 Profil Responden 

 Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara 

keseluruhan. Pengambilan data profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan demografi dan karakteristik responden secara keseluruhan 

berdasarkan usia, pekerjaan, pendidikan terakhir dan pengeluaran responden 

dalam satu bulan. 

 

4.3.1 Rentang Usia Responden 

Grafik 4.1 menunjukkan ragam usia dari responden yang bervariatif. Dari 

112 responden sebanyak 81 responden (72%) berusia 22 – 25 tahun, 22 responden 

(20%) berusia 26 – 29 tahun, 2 responden (2%) berusia 30 – 33 tahun dan sebesar 

7 orang responden (7%) berusia lebih dari 33 tahun. 

Grafik 4.1 Rentang Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Microsoft Excel 

2007 
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4.3.2 Jenis Pekerjaan Responden 

 Pada grafik 4.2 menunjukkan jenis pekerjaan dari responden dalam 

penelitian ini. Grafik tersebut menunjukkan bahwa dari 112 responden  yang 

menjadi sampel penelitian, sebanyak 81 responden (72%) memiliki pekerjaan 

sebagai karyawan swasta, 14 responden (13%) adalah pelajar/mahasiswa, 7 

responden (6%) memiliki pekerjaan PNS/TNI/Polri, 7 responden (6%) memiliki 

pekerjaan sebagai wirausaha, dan responden yang memiliki pekerjaan lainnya 

pada penelitian ini sebanyak 3 orang (3%). Kategori lainnya dalam kuesioner 

penelitian ini adalah responden yang bekerja sebagai pegawai BUMN maupun 

guru. Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa mayoritas responden pada 

penelitian ini di dominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai 

karyawan swasta. 

Grafik 4.2 Jenis Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Microsoft Excel 
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4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 Grafik 4.3 menunjukkan pendidikan terakhir dari responden. Grafik 

tersebut menunjukkan bahwa  dari 112 responden, 59 responden (53%) dengan 

tingkat pendidikan terakhir Sarjana/S1, 34 responden (30%) memiliki tingkat 

pendidikan terakhir Diploma/D3, 17 responden(15%) dengan tingkat pendidikan 

terakhir SMA/sederajat, dan sebanyak 2 orang responden (2%) memiliki tingkat 

pendidikan terakhir Magister/S2.  

Grafik 4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Microsoft Excel 

2007 

 

4.3.4 Pengeluaran Sebulan 

 Grafik 4.4 menunjukkan rata – rata besar pengeluaran responden dalam 

waktu satu bulan. Dari 112 responden, sebanyak 73 responden (65%) memiliki 

rata – rata pengeluaran sebesar > Rp 1.600.000, 18 responden (16%) memiliki rata 
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– rata pengeluaran Rp 1.400.000 dalam waktu sebulan, 12 responden (11%) 

memiliki rata – rata pengeluaran sebesar Rp 1.200.000, dan sebanyak 9 orang 

responden (8%) memiliki rata – rata pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000. 

Grafik 4.4 Pengeluaran Responden Dalam Sebulan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Microsoft 

Excel 2007 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

 Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah disebutkan pada bab III, 

peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung dalam analisis 

Structural Equation Model (SEM). Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat pada 

model struktural yang menguji kekcocokan model dengan data yang ada. Setelah 

mengetahui hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan ditarik 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis data SEM.  
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4.4.1 Spesifikasi Model 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelititan ini merupakan 

analisis SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi model dan path 

diagram telah dijelaskan pada bab III. Model penelitian terdiri atas 3 variabel, 3 

hipotesis dan 18 indikator untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel 

dalam model tersebut. 

 

4.4.2 Identifikasi Model 

 Terdapat 3 kategori identifikasi, under – identified, just – identified dan 

over – identified. Untuk menentukan kategori untuk data yang dimiliki, cara yang 

dapat dilakukan adalah melihat degree of freedom dari data yang ada. Tabel di 

bawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 128. 

Hal ini menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over – identified 

karena mamiliki nilai df > 0 atau bernilai positif. Model over – identified perlu 

dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum estimasi, perlu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas.  

Tabel 4.3 Computation of Degrees of Freedom 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 

Number of distinct sample moments 189 

Number of distinct parameters to be estimated 61 

Degrees of freedom (189 – 61) 128 
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4.4.3  Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Hair et al. (2014), suatu variabel dapat dikatakan memiliki 

validitas yang baik jika standardized loading factor (SLF)  0.50 dan idealnya 

bernilai  0.70. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan average variance 

extended (AVE) dan construct reliability (CR). Sebuah konstruk memiliki 

reliabilitas yang baik jika nilai AVE  0.50 dan CR  0.70.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Loading 

Factor 
Kesimpulan 

AVE 

 0,50 

CR 

 0,70 
Kesimpulan 

Global 

Branding 

GB1 0,598 Valid 

0,486 0,733 
Tidak 

Reliabel GB2 0,860 Valid 
GB3 0,601 Valid 

Perceived 

Product 

Quality 

PER1 0,880 Valid 

0,592 0,803 Reliabel PER2 0,885 Valid 

PER3 0,467 Tidak Valid 

REL1 0,646 Valid 

0,688 0,866 Reliabel REL2 0,897 Valid 

REL3 0,917 Valid 

DUR1 0,797 Valid 0,655 0,850 Reliabel 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji 

Validitas 

Uji 

Reliabilitas AVE 

 0,50 

CR 

 0,70 
Kesimpulan 

Loading 

Factor 
Kesimpulan 

Perceived 

Product 

Quality 

DUR2 0,750 Valid 
0,655 0,850 Reliabel 

 DUR3 0,876 Valid 

FIT1 0,832 Valid 

0,679 0,864 
Reliabel 

 
FIT2 0,808 Valid 

FIT3 0,853 Valid 

Purchase 

Intention 

PI1 0,840 Valid 

0,762 0,905 Reliabel PI2 0,922 Valid 

PI3 0,856 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 dan Microsoft Excel 

2007 

Berdasarkan tabel 4.4, terdapat 2 indikator yang tidak memenuhi nilai 

yang disyaratkan. Jika indikator GB1 dimasukkan, dapat membuat nilai AVE 

dibawah 0,50, yaitu hanya sebesar 0,486 dan membuat variabel tersebut tidak 

reliabel. Sementara pada variabel perceived product quality, indikator PER3 

memiliki nilai factor loading paling rendah dibandingkan dengan indikator yang 

lainnya, yaitu sebesar 0,467 yang menyebabkan variabel tersebut tidak valid. 

Apabila indikator GB1 dihapus dan tidak digunakan, maka nilai AVE untuk 

variabel global branding menjadi 0,538 dan membuat variabel tersebut menjadi 

reliabel. Berikut adalah analisis setelah indikator GB1 dan PER3 dihapus: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Setelah Penghapusan 

(Measurement) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Loading 

Factor 
Kesimpulan 

AVE 

 0,50 

CR 

 0,70 
Kesimpulan 

Global 

Branding 

GB2 0,601 Valid 
0,538 0,693 Reliabel 

GB3 0,845 Valid 

Perceived 

Product 

Quality 

PER1 0,882 Valid 
0,787 0,881 Reliabel 

PER2 0,892 Valid 

REL1 0,645 Valid 

0,687 0,866 Reliabel REL2 0,896 Valid 

REL3 0,918 Valid 

DUR1 0,798 Valid 

0.680 0.864 Reliabel DUR2 0,749 Valid 

DUR3 0,876 Valid 

FIT1 0,832 Valid 

0.691 0.870 Reliabel FIT2 0,807 Valid 

FIT3 0,854 Valid 

Purchase 

Intention 

PI1 0,842 Valid 

0,764 0,906 Reliabel PI2 0,921 Valid 

PI3 0,857 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 dan Microsoft Excel 

2007 
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4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

 Pengujian goodness of fit (GOF) dilakukan untuk melihat seberapa baik 

spesifikasi model cocok dengan data sampel atau teramati dengan model. Menilai 

GOF pada SEM secara menyeluruh (overall), tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat lainnya. SEM tidak memiliki satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan 

secara bersama – sama atau kombinasi. 

 Tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk melihat 

kecocokan model secara keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan 

menggunakan AMOS 21. 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil 

Perhitungan 

Kriteria 

Absolute – Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 1,610 Good fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 

fit) 

RMSEA  0,10 (poor fit) 

0,073 Good fit 

Incremental Fit Measures 

CFI CFI  0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,941 Good fit 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 
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 Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa pada tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF, RMSEA dan CFI menunjukkan hasil good fit. Dengan demikian, 

model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data good fit 

dengan model SEM.  

  

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Model keseluruhan memiliki variabel – variabel yang mempunyai 

hubungan sebab akibat antara variabel endogen dan eksogen. Untuk pengujian 

hipotesis, cara yang dilakukan adalah mengetahui signifikansi dengan melihat 

nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika 

nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05, maka 

hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi 

menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05, maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari model 

keseluruhan: 

Tabel 4.7 Output Regression 

Hipotesis Estimasi C.R P Kesimpulan 

PI      GB -0,029 -0,316 0,752 H1 Tidak didukung data 

PPQ  GB 0,361 3,395 *** H2 Didukung data 

PI      PPQ 0,903 6,722 *** H3 Didukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 

 Berdasarkan tabel 4.7, analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Analisis Pengaruh Global Branding..., Siti Patimah, Ma.-IBS, 2017



68 
 

 
Indonesia Banking School 

1. Global branding tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase 

intention karena hasil estimasi yang bernilai negatif, yaitu sebesar -0,029 dan 

nilai p dari hipotesis tersebut 0,752 yang berarti nilai p > 0,05. Sementara itu, 

critical ratio dari pengaruh antara global branding dengan purchase intention 

adalah sebesar –0,316. Maka dari itu, hipotesis global branding tidak terbukti 

berpengaruh terhadap purchase intention dan tidak didukung oleh data. 

2. Global branding memiliki pengaruh yang positif terhadap perceived product 

quality, karena nilai estimasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,361 serta nilai 

p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0,5, critical ratio 

sebesar 3,395. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis global branding terbukti 

berpengaruh positif terhadap perceived product quality dan didukung oleh data. 

3. Perceived product quality memiliki pengaruh yang positif terhadap purchase 

intention  karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 0,903 

dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah ***, serta nilai critical ratio 6,722. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis perceived 

product quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 

dan didukung oleh data. 

 

4.5 Pembahasan 

 Hasil analisa dalam penelitian ini adalah seluruh konstruk atau alat ukur 

dari setiap variabel valid dan reliabilitas model pengukuran sudah sesuai dengan 

metode SEM. Struktur model keseluruhan menunjukkan bahwa dari 3 hipotesis, 2 

hipotesis terbukti berpengaruh positif dan 1 hipotesis tidak terbukti berpengaruh 
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positif. Berikut pembahasan dari masing – masing pengajuan hipotesis penelitian 

ini. 

 

4.5.1 Hasil Uji Pengaruh Global Branding terhadap Purchase Intention 

 Hipotesis ini tidak terbukti memiliki pengaruh antara variabel global 

branding terhadap purchase intention. Hasil analisis ini tidak mendukung teori 

seperti yang dikemukakan oleh Villar et al., (2011), bahwa penggunaan global 

branding memiliki pengaruh terhadap minat beli (purchase intention) konsumen 

pada produk pakaian pria The Executive. Penelitian yang dilakukan oleh Domzal 

et al., (2005) juga menyatakan bahwa penggunaan merek dalam bahasa asing 

harus kongruen dengan negara dimana bahasa tersebut digunakan. Terlihat dari 

survei yang dilakukan oleh Top Brand Award, bahwa penggunaan merek The 

Executive yang berasal dari bahasa asing, tidak berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen terhadap produk pakaian pria The Executive.  

 

4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Global Branding terhadap Perceived Product 

Quality 

 Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara global branding terhadap perceived product quality. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan merek berbahasa asing memiliki 

pengaruh terhadap persepsi kualitas produk pakaian pria The Executive. Hal ini 

membuktikan teori yang dikemukakan oleh Chao (1998) yang menyatakan bahwa 

penggunaan bahasa asing dapat memberikan persepsi positif terhadap kualitas 
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suatu produk. Penelitian yang dilakukan oleh Soto et al,. (2009) juga menyatakan 

bahwa pelafalan suatu merek dengan bahasa asing juga dapat meningkatkan 

evaluasi positif konsumen terhadap produk tersebut.  

 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Perceived Product Quality terhadap Purchase 

Intention 

 Hasil uji dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perceived product 

quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki persepsi kualitas yang tinggi 

terhadap produk pakaian pria The Executive, sehingga minat beli (purchase 

intention) terhadap produk tersebut juga tinggi. Yoo et al., (2000) juga 

menyatakan bahwa konsumen mungkin membeli suatu produk ketika mereka 

mempersepsikan merek yang ditawarkan memiliki kualitas atau fitur produk yang 

baik. Persepsi kualitas yang tinggi dapat mengarahkan konsumen untuk 

memahami diferensiasi dari beberapa produk dan mendorong mereka untuk 

menentukan produk yang mereka inginkan (Kumar et al., 2009). 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis pada masing – masing hipotesis, didapatkan 

hasil bahwa global branding berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

purchase intention dengan mediasi variabel perceived product quality. Global 

branding tidak berpengaruh langsung terhadap purchase intention. Hasil analisis 

tersebut menjadi dasar implikasi manajerial untuk meningkatkan strategi global 
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branding dengan mempertimbangkan perceived product quality agar purchase 

intention meningkat melalui analisis rata – rata skala likert pada masing – masing 

variabel seperti tabel dibawa ini: 

Tabel 4.8 

Average Scale Likert Indicator 

Variabel Indikator Average Value 

(Likert Scale 1- 5) 

GB 

GB1 3,21 

GB2 3,53 

GB3 3,61 

PPQ 

PER1 

3,79 PER2 

PER3 

REL1 

4,00 REL2 

REL3 

DUR1 

3,70 DUR2 

DUR3 

FIT1 

3,72 FIT2 

FIT3 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Microsoft Excel 

2007 

Berikut adalah implikasi manajerial bagi perusahaan The Executive 

berdasarkan tabel 4.8 yang menunjukkan hasil Average Value dari masing – 

masing indikator variabel: 
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1. Berdasarkan tabel 4.8 diatas, indikator GB1 memiliki nilai terendah yaitu 3,21. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden kurang menyetujui bahwa 

penggunaan bahasa asing pada merek produk pakaian pria The Executive 

mencerminkan bahwa produk tersebut berasal dari luar negeri.  Penamaan 

suatu merek dalam skala global dapat digunakan sebagai strategi kompetitif di 

pasar global. Penggunaan bahasa asing pada merek The Executive dapat 

membuat suatu merek lebih dilirik konsumen. Hal tersebut dikarenakan 

penggunaan bahasa asing dapat memberikan persepsi positif konsumen 

terhadap merek tersebut. Pengetahuan konsumen terhadap asal negara suatu 

merek dapat memperkirakan bagaimana kualitas produk tersebut berdasarkan 

persepsi asal negara merek tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan 

oleh www.topbrand-award.com, konsumen lebih memilih untuk membeli 

produk lokal Indonesia yang juga menggunakan bahasa Indonesia. Konsumen 

juga nyatanya banyak yang telah mengetahui bahwa merek The Executive 

merupakan merek yang berasal dari Indonesia, sehingga banyak yang lebih 

memilih untuk membeli produk pakaian yang berasal dari luar negeri. Cara 

meningkatkan persepsi konsumen dalam memilih produk pakaian pria The 

Executive, dapat dilakukan strategi re-branding, yaitu dengan mengubah 

merek lama dengan merek baru bagi lini produk pakaian pria The Executive 

dengan merek yang lebih menggambarkan bahwa produk tersebut berasal dari 

luar negeri dan menggambarkan global brand. Hal tersebut tentunya dapat 

merubah asumsi konsumen bahwa produk pakaian pria The Execuive 
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merupakan produk lokal Indonesia untuk dapat meningkatkan minat beli 

konsumen terhadap produk ini. 

2. Berdasarkan tabel 4.8, dimensi durability pada variabel perceived product 

quality memiliki nilai average value terendah yaitu sebesar 3,70 yang 

menunjukkan bahwa konsumen memiliki persepsi ketahanan atau durability 

produk pakaian yang rendah.  Persepsi kualitas produk yang tinggi tentunya 

dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk pakaian pria The 

Executive. Ketika konsumen merasa bahwa produk ini memiliki ketahanan 

produk yang rendah atau cepat rusak, maka perusahaan harus melakukan riset 

pasar untuk mengetahui bahan produk seperti apa yang tahan lama serta survei 

secara langsung kepada konsumen untuk mengetahui bahan pakaian seperti apa 

yang diminati konsumen agar mereka tidak lagi menganggap bahwa bahan 

produk pakaian pria The Executive tidak tahan lama. The Executive harus terus 

meningkatkan kualitas produknya terutama pada lini produk pakaian pria agar 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk pakaian formal, 

memberikan manfaat bagi penggunannya, layak digunakan dan harganya 

sesuai juga dapat diterima oleh calon konsumen produk pakaian pria The 

Executive. Jika hal tersebut dapat dipenuhi oleh The Executive, maka tentunya 

perusahaan dapat bersaing dengan produk sejenis dan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh global branding 

terhadap purchase intention melalui perceived product quality. Hasil analisis data 

yang menggunakan SEM menunjukkan bahwa 2 hipotesis memiliki pengaruh 

positif dan 1 hipotesis tidak memiliki pengaruh signifikan. Dengan studi 

penelitian yang ditujukan untuk The Executive, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut; 

1. Global branding tidak terbukti memiliki memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention 

2. Global branding terbukti memiliki pengaruh positif terhadap perceived product 

quality 

3. Perceived product quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention 
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5.2 Saran 

 Penelitian ini tentu masih memiliki kekurangan sehingga memerlukan 

penyempurnaan untuk  penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan untuk 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi The Executive 

a. Perusahaan dapat melakukan re-branding, yaitu dengan melakukan 

perubahan merek pada lini produk pakaian pria The Executive untuk 

meningkatkan asumsi konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk 

global yang berasal dari luar negeri serta menggambarkan bahwa produk 

tersebut dikhususkan bagi pria serta untuk dapat meningkatkan minat beli 

konsumen terhadap produk tersebut. 

b. Hal yang mungkin dapat diperhatikan perusahaan untuk dapat 

meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap produk pakaian pria The 

Executive adalah menyeimbangkannya dengan kualitas produk agar produk 

ini dianggap lebih tahan lama. Melakukan riset pasar, membentuk tim 

research untuk mencari tahu jenis dan bahan seperti apa yang tahan lama 

dan diminati oleh konsumen yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

menyesuaikan desain produk dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

konsumen sehingga asumsi positif konsumen terhadap produk pakaian pria 

The Executive lebih tingi dibandingkan dengan produk lokal sejenis. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan 

dengan tema yang sama, diharapkan dapat membuat penelitian dengan objek 

penelitian yang berbeda, karena banyak sekali produk – produk lokal yang juga 

menggunakan strategi global branding. Untuk memberikan hasil yang 

beragam, penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan melakukan jenis 

penelitian yang lain, seperti penelitian eksperimental dan eksploratif. Hal 

tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam dengan 

menguji secara langsung kepada responden apakah mereka mengetahui bahwa 

produk yang akan diuji merupakan produk global atau lokal dan apakah 

mereka menyetujui bahwa global branding memiliki pengaruh terhadap 

purchase intention melalui variabel perceived product quality. Desain 

penelitian lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian 

moderasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh global brand 

terhadap purchase intention, apakah hasilnya akan berbeda jika di moderasi 

oleh variabel perceived product quality. Dengan adanya perubahan, diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat menilai dan mengukur hal yang berbeda dan bisa 

mendapatkan hasil yang baik dan lebih mendalam. 
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Lampiran 1:Kuesioner Penelitian 
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Lampiran 2: Uji Validitas Pre - test 
 
1. Global Branding 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .547 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 16.738 

Df 3 

Sig. .001 

 
Anti-image Matrices 

  Gb1 Gb2 Gb3 

Anti-image Covariance Gb1 .678 .049 -.334 

Gb2 .049 .793 -.278 

Gb3 -.334 -.278 .564 

Anti-image Correlation Gb1 .549a .067 -.540 

Gb2 .067 .582a -.415 

Gb3 -.540 -.415 .530a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Gb1 1.000 .592 

Gb2 1.000 .452 

Gb3 1.000 .788 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.831 61.041 61.041 1.831 61.041 61.041 

2 .800 26.675 87.716    

3 .369 12.284 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

Gb1 .769 

Gb2 .672 

Gb3 .887 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 

2. Perceived Product Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .805 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 268.740 

Df 66 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

  Ppq1 Ppq2 Ppq3 Ppq4 Ppq5 Ppq6 Ppq7 Ppq8 Ppq9 Ppq10 Ppq11 Ppq12 

Anti-image Covariance Ppq1 .126 -.108 -.063 .039 -.064 .075 -.056 .061 -.077 .022 -.022 -.046 

Ppq2 -.108 .163 .001 -.039 .019 -.041 .063 -.084 .069 -.063 .030 .018 

Ppq3 -.063 .001 .547 .055 .091 -.111 -.001 -.025 .055 .038 -.076 .010 

Ppq4 .039 -.039 .055 .444 -.084 -.009 -.043 .004 .001 .037 -.026 -.130 

Ppq5 -.064 .019 .091 -.084 .280 -.138 .045 -.028 .021 .038 -.011 -.032 

Ppq6 .075 -.041 -.111 -.009 -.138 .170 -.042 .003 -.045 -.010 -.033 .000 

Ppq7 -.056 .063 -.001 -.043 .045 -.042 .137 -.062 .013 -.033 -.040 -.079 

Ppq8 .061 -.084 -.025 .004 -.028 .003 -.062 .164 -.101 -.010 .062 -.014 

Ppq9 -.077 .069 .055 .001 .021 -.045 .013 -.101 .197 -.049 -.013 .064 

Ppq10 .022 -.063 .038 .037 .038 -.010 -.033 -.010 -.049 .197 -.117 .007 

Ppq11 -.022 .030 -.076 -.026 -.011 -.033 -.040 .062 -.013 -.117 .265 .032 

Ppq12 -.046 .018 .010 -.130 -.032 .000 -.079 -.014 .064 .007 .032 .337 

Anti-image Correlation Ppq1 .674a -.758 -.239 .165 -.342 .515 -.426 .424 -.490 .137 -.120 -.222 

Ppq2 -.758 .706a .002 -.145 .088 -.245 .421 -.515 .388 -.352 .146 .076 

Ppq3 -.239 .002 .853a .112 .233 -.363 -.005 -.085 .169 .115 -.201 .023 

Ppq4 .165 -.145 .112 .889a -.238 -.034 -.173 .016 .003 .127 -.077 -.335 
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Ppq5 -.342 .088 .233 -.238 .801a -.635 .228 -.130 .090 .162 -.042 -.104 

Ppq6 .515 -.245 -.363 -.034 -.635 .792a -.277 .019 -.244 -.052 -.157 -.001 

Ppq7 -.426 .421 -.005 -.173 .228 -.277 .839a -.417 .079 -.202 -.211 -.367 

Ppq8 .424 -.515 -.085 .016 -.130 .019 -.417 .795a -.565 -.056 .300 -.061 

Ppq9 -.490 .388 .169 .003 .090 -.244 .079 -.565 .806a -.247 -.056 .248 

Ppq10 .137 -.352 .115 .127 .162 -.052 -.202 -.056 -.247 .876a -.512 .028 

Ppq11 -.120 .146 -.201 -.077 -.042 -.157 -.211 .300 -.056 -.512 .864a .108 

Ppq12 -.222 .076 .023 -.335 -.104 -.001 -.367 -.061 .248 .028 .108 .877a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Indonesia Banking School 

 

 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7.024 58.533 58.533 7.024 58.533 58.533 

2 1.257 10.472 69.006 1.257 10.472 69.006 

3 .859 7.156 76.161    

4 .757 6.311 82.472    

5 .619 5.157 87.629    

6 .446 3.717 91.346    

7 .336 2.802 94.148    

8 .264 2.201 96.349    

9 .142 1.186 97.534    

10 .126 1.047 98.581    

11 .122 1.016 99.598    

12 .048 .402 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

Ppq1 1.000 .645 

Ppq2 1.000 .609 

Ppq3 1.000 .438 

Ppq4 1.000 .797 

Ppq5 1.000 .716 

Ppq6 1.000 .695 

Ppq7 1.000 .811 

Ppq8 1.000 .705 

Ppq9 1.000 .736 

Ppq10 1.000 .812 

Ppq11 1.000 .635 

Ppq12 1.000 .683 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Indonesia Banking School 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

Ppq1 .780 -.194 

Ppq2 .762 -.169 

Ppq3 .599 -.281 

Ppq4 .618 .644 

Ppq5 .722 .441 

Ppq6 .816 .170 

Ppq7 .900 .023 

Ppq8 .838 -.041 

Ppq9 .816 -.265 

Ppq10 .827 -.359 

Ppq11 .754 -.258 

Ppq12 .690 .454 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
3. Purchase Intention 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .729 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 84.837 

Df 3 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  Pi1 Pi2 Pi3 

Anti-image Covariance Pi1 .293 -.085 -.021 

Pi2 -.085 .119 -.103 

Pi3 -.021 -.103 .149 
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Indonesia Banking School 

Anti-image Correlation Pi1 .861a -.452 -.101 

Pi2 -.452 .660a -.772 

Pi3 -.101 -.772 .709a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

Pi1 1.000 .851 

Pi2 1.000 .942 

Pi3 1.000 .912 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.705 90.158 90.158 2.705 90.158 90.158 

2 .222 7.396 97.554    

3 .073 2.446 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

Pi1 .923 

Pi2 .970 

Pi3 .955 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 
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Indonesia Banking School 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

Pi1 .923 

Pi2 .970 

Pi3 .955 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Indonesia Banking School 

Uji Reliabilitas Pre - test 

1. Global Branding 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.657 3 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Gb1 7.27 2.478 .437 .618 

Gb2 7.67 1.816 .389 .706 

Gb3 7.80 1.683 .632 .320 

 
2. Perceived Product Quality 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Indonesia Banking School 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.928 12 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ppq1 41.93 42.616 .732 .920 

Ppq2 41.87 44.326 .709 .922 

Ppq3 42.37 41.895 .536 .932 

Ppq4 42.03 45.344 .563 .926 

Ppq5 41.80 44.234 .663 .923 

Ppq6 41.90 42.990 .772 .919 

Ppq7 42.23 40.392 .876 .914 

Ppq8 42.33 41.195 .778 .918 

Ppq9 42.07 43.099 .754 .920 

Ppq10 42.10 42.783 .772 .919 

Ppq11 42.10 42.507 .700 .921 

Ppq12 42.17 41.247 .631 .926 

 

3. Purchase Intention 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Indonesia Banking School 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.934 3 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pi1 7.40 3.076 .832 .955 

Pi2 7.57 2.254 .936 .844 

Pi3 7.57 1.978 .904 .893 
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Indonesia Banking School 

 Lampiran 3: Overall Model Fit 

(Sebelum Reduksi) 
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Indonesia Banking School 

Overall Model Fit (Setelah Reduksi) 
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Indonesia Banking School 

Lampiran 4: Overall Structural Model Fit 
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Indonesia Banking School 

Lampiran 5: Standardized Regression Weight (Measurement Model) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

GB3 <--- GB ,601 
GB2 <--- GB ,860 
GB1 <--- GB ,598 
PPQ12 <--- PPQ ,467 
PPQ11 <--- PPQ ,885 
PPQ10 <--- PPQ ,880 
PPQ9 <--- PPQ ,917 
PPQ8 <--- PPQ ,897 
PPQ7 <--- PPQ ,646 
PPQ6 <--- PPQ ,876 
PPQ5 <--- PPQ ,750 
PPQ4 <--- PPQ ,797 
PPQ3 <--- PPQ ,853 
PPQ2 <--- PPQ ,808 
PPQ1 <--- PPQ ,832 
PI3 <--- PI ,856 
PI2 <--- PI ,922 
PI1 <--- PI ,840 
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Indonesia Banking School 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) – After Reduction 

   Estimate 
GB3 <--- GB ,845 
GB2 <--- GB ,601 
PPQ12 <--- PPQ ,892 
PPQ11 <--- PPQ ,882 
PPQ10 <--- PPQ ,918 
PPQ9 <--- PPQ ,896 
PPQ8 <--- PPQ ,645 
PPQ7 <--- PPQ ,876 
PPQ6 <--- PPQ ,749 
PPQ5 <--- PPQ ,798 
PPQ4 <--- PPQ ,854 
PPQ2 <--- PPQ ,807 
PPQ1 <--- PPQ ,832 
PI3 <--- PI ,857 
PI2 <--- PI ,921 
PI1 <--- PI ,842 
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Indonesia Banking School 

Lampiran 6: Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

Number of distinct sample moments: 189 
Number of distinct parameters to be estimated: 61 

Degrees of freedom (189 - 61): 128 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 206,043 
Degrees of freedom = 128 
Probability level = ,000 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 61 206,043 128 ,000 1,610 
Saturated model 189 ,000 0   
Independence model 18 1499,559 171 ,000 8,769 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model ,863 ,816 ,943 ,922 ,941 
Saturated model 1,000  1,000  1,000 
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,749 ,646 ,705 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 78,043 42,743 121,261 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1328,559 1208,531 1456,023 
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Indonesia Banking School 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1,807 ,685 ,375 1,064 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 13,154 11,654 10,601 12,772 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,073 ,054 ,091 ,025 
Independence model ,261 ,249 ,273 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 328,043 352,443   
Saturated model 378,000 453,600   
Independence model 1535,559 1542,759   

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 2,878 2,568 3,257 3,092 
Saturated model 3,316 3,316 3,316 3,979 
Independence model 13,470 12,417 14,588 13,533 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 86 94 
Independence model 16 17 
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Indonesia Banking School 

Lampiran 7: Regression Weight Fit 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Perceivedproductq
uality <--- globalbranding ,361 ,106 3,395 *** par_15 

Purchaseintention <--- globalbranding -,029 ,093 -,316 ,752 par_13 

Purchaseintention <--- perceivedproduct
quality ,903 ,134 6,722 *** par_14 

Fit <--- perceivedproduct
quality 1,078 ,115 9,391 *** par_16 

Dur <--- perceivedproduct
quality 1,004 ,122 8,230 *** par_17 

Rel <--- perceivedproduct
quality 1,000     

Per <--- perceivedproduct
quality ,636 ,134 4,755 *** par_18 

GB1 <--- globalbranding 1,000     
GB2 <--- globalbranding 1,210 ,249 4,856 *** par_1 
GB3 <--- globalbranding ,708 ,146 4,839 *** par_2 
PI1 <--- purchaseintention 1,000     
PI2 <--- purchaseintention 1,127 ,092 12,264 *** par_3 
PI3 <--- purchaseintention 1,056 ,095 11,146 *** par_4 
PER3 <--- per 1,000     
PER2 <--- per 1,745 ,342 5,099 *** par_5 
PER1 <--- per 1,621 ,318 5,089 *** par_6 
REL3 <--- rel 1,000     
REL2 <--- rel ,930 ,069 13,530 *** par_7 
REL1 <--- rel ,764 ,097 7,858 *** par_8 
DUR3 <--- dur 1,000     
DUR2 <--- dur ,857 ,095 9,059 *** par_9 
DUR1 <--- dur ,961 ,097 9,858 *** par_10 
FIT3 <--- fit 1,000     
FIT2 <--- fit ,941 ,090 10,471 *** par_11 
FIT1 <--- fit ,990 ,090 11,004 *** par_12 
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