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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

I. Pendahuluan
Fenomena penggunaan merek asing pada produk lokal dapat dilihat dari kesuksesan

produk dalam memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga telah
memperluas pangsa pasarnya ke negara – negara luar seperti di Asia, Australia dan Eropa.
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). 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 negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penamaan sebuah merek berisikan tentang pesan unik yang membawa efek country-of-origin
(Pecotich dan Ward, 2007).

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).
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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:

Tabel 1.1
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

II. Landasan Teori
Teori 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). 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).

Teori Perceived Product Quality
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 (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.
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Teori Purchase Intention
Purchase intention mewakili kemungkinan konsumen untuk 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).

Rerangka Pemikiran
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

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 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

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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Gambar 2.1
Model Penelitian

III. Metodologi Penelitian
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.

Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk 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.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah calon pengguna produk pakaian pria The Executive.

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 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

Global Branding

Perceived Product
Quality

Purchase Intention

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

H1

H2 H3
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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:
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 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.

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 AMOS 21 (Analysis for Moment Structures). 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).

Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Dimensi Alat Ukur

Global
Branding

(PPQ)

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
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Perceived
Product Quality

(PPQ)

Performance PER1. Produk The Executive menggunakan bahan yang
bagus
PER2. Produk The Executive nyaman digunakan
PER3. Desain produk The Executive tidak pasaran

Reliability REL4. Produk The Executive cocok digunakan dalam berbagai
acara formal maupun non formal
REL5. Produk The Executive mampu menampilkan kesan
formal saat digunakan
REL6. Produk The Executive mampu menampilkan kesan
elegan saat digunakan

Durability DUR7. Produk The Executive tidak cepat rusak
DUR8. Warna pakaian produk The Executive tidak cepat pudar
DUR9. Produk The Executive dapat digunakan dalam jangka
waktu yang panjang

Fit and
Fresh

FIT10. Produk The Executive merupakan produk yang
berkualitas tinggi
FIT11 Produk The Executive berkualitas internasional
FIT12 Kualitas produk The Executive sudah sesuai dengan
harapan saya

Purchase
Intention (PI)

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

Sumber: Data olahan peneliti, 2017

IV. Analisis dan Pembahasan
Penelitian ini menghimpun data dari 112 responden yang mengetahui namun belum

pernah menggunakan produk pakaian pria The Executive. proses pengolahan data diawali
dengan pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur masing – masing variabel yang
digunakan melalui estimasi pada model pengukuran. berdasarkan hasil estimasi model
pengukuran, diperoleh hasil bahwa 2 indikator yang tidak memenuhi nilai yang disyaratkan.
Berikut ini adalah hasil perhitungan validitas dan reliabilitas pada SEM.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement)

Variabel
Laten

Indikato
r

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 ReliabelGB2 0,860 Valid

GB3 0,601 Valid

Perceived
Product
Quality

PER1 0,880 Valid
0,592 0,803 ReliabelPER2 0,885 Valid

PER3 0,467 Tidak Valid
REL1 0,646 Valid

0,688 0,866 ReliabelREL2 0,897 Valid
REL3 0,917 Valid
DUR1 0,797 Valid

0,655 0,850 ReliabelDUR2 0,750 Valid
DUR3 0,876 Valid
FIT1 0,832 Valid

0,679 0,864 ReliabelFIT2 0,808 Valid
FIT3 0,853 Valid
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Purchase
Intention

PI1 0,840 Valid
0,762 0,905 ReliabelPI2 0,922 Valid

PI3 0,856 Valid
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 dan Microsoft Excel 2007

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:

Tabel 4.2 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 ReliabelGB3 0,845 Valid

Perceive
d Product

Quality

PER1 0,882 Valid 0,787 0,881 ReliabelPER2 0,892 Valid
REL1 0,645 Valid

0,687 0,866 ReliabelREL2 0,896 Valid
REL3 0,918 Valid
DUR1 0,798 Valid

0.680 0.864 ReliabelDUR2 0,749 Valid
DUR3 0,876 Valid
FIT1 0,832 Valid

0.691 0.870 ReliabelFIT2 0,807 Valid
FIT3 0,854 Valid

Purchase
Intention

PI1 0,842 Valid
0,764 0,906 ReliabelPI2 0,921 Valid

PI3 0,857 Valid
Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan AMOS 21 dan Microsoft Excel 2007

Langkah selanjutnya adalah 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. Hasil estimasi pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.3 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 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.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.4 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

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil bahwa 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.

Hasil pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa 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.

Sementara itu 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.

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.

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 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.

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
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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).

Implikasi Manajerial
1. 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 merupakan produk lokal Indonesia untuk dapat meningkatkan minat beli konsumen
terhadap produk ini.

2. 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.

V. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh global branding terhadap purchase

intention, global branding terhadap perceived product quality dan perceived product quality
terhadap purchase intention pada calon pengguna produk pakaian pria The Executive. Hasil
analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa 2
hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan yaitu global branding tidak terbukti memiliki
memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention dan global branding terbukti memiliki
pengaruh positif terhadap perceived product quality. Sementara 1 hipotesis yaitu perceived
product quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention.

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
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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 desain produk agar produk ini tidak lagi dianggap
pasaran. Melakukan riset pasar, membentuk tim research untuk mencari tahu desain
seperti apa yang sedang diminati konsumen 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.

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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