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terungkap dari riset oleh Sigma Research. Riset yang diselesaikan pada Mei 2017 melibatkan 
responden dengan usia 15-55 tahun, diperoleh data bahwa 85 % produk perawatan kulit dan 53% 
untuk kosmetik merek lokal masih mendominasi konsumen Indonesia (http://sigmaresearch.co.id) 
(Indonesia, 2017). Industri kosmetik sendiri dibagi kedalam beberapa kategori produk yaitu perawatan 
kulit, perawatan rambut, wewangian, make-up, dan perlengkapan mandi. Pasar perawatan kulit global 
dibagi menjadi perawatan wajah dan tubuh, keberhasilan segmen ini adalah prasyarat bagi 
kemakmuran seluruh industri kosmetik. Segmen make-up adalah salah satu segmen dengan tingkat 
penjualan tertinggi serta stabil pada 12-13% dan mengikuti pertumbuhan pasar yang dinamis 
(Łopaciuk & Łoboda, 2013). 

 Industri kosmetik di Indonesia sendiri mulai berkembang pada tahun 1970an. Martha Tilaar 
Grup tercatat sebagai pelopor dalam industri kosmetik di Indonesia. Tepatnya pada tahun 1970 silam 
D.R (H.C) MarthaTilaar mulai merintis bisnis di bidang kecantikan. Berdasarkan data dari website 
resmi Marta Tilaar, pihaknya mengungkapkan setidaknya 11% pasar produk perawatan wajah di 
Indonesia mampu mereka kuasai melalui brand-brand mereka seperti PAC, Dewi Sri Spa, Sariayu, 
Caring Colours, Belia, Biokos, Mirabella, Cempaka dan Rudy Hadisuawarno Cosmetics. Bersaing 
dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu merupakan salah satu pemain lawas di industri kecantikan tanah 
air,Mustika Ratu eksis melalui produknya yaitu: Mustika Ratu, Mustika Puteri, Bask for men, Biocell, 
Moor’s, Ratu Mas, Taman Sari, dan melalui ajang-ajang kecantikan di dunia internasional. Mustika 
Ratu juga melebarkan sayap ke negara-negara Asia dan Timur tengah. Sederet brand lokal seperti 
Wardah, Polka Beauty, Mineral Botanica turut mewarnai pasar dalam ataupun luar negeri 
(http://xsmlfashion.com) ((x)sml, 2017) terlihat dari diagram yang di publikasikan oleh xsmlfashion, 3 
produk kosmetik merek lokal mamiliki nilai penjualan yang cukup besar yaitu, Wardah 16%, Martha 
Tilaar 11%, dan Mustika Ratu 10%. Berbeda dengan Wardah yang mampu menggaet psar muslim 
dengan produk halal nya, Martha Tilaar dan Mustika Ratu mampu bertahan di industri kosmetik 
Indonesia dengan mengedepankan produk–produk alami yang asli Indonesia.  

 Di Indonesia kian marak kosmetik asing yang dijual di Indonesia, ditambah dengan demam 
hallyu dari korea selatan yang semakin berkembang dengan kesuksesan K-pop di Asia. Korea bahkan 
dikenal sebagai queen of skincare dimana mereka selalu mengutamakan kandungan dalam setiap 
produk kosmetik sehingga siapa pun yang menggunakannya dapat terlihat lebih muda, seksi, dan 
pintar. Tidak hanya itu, korea juga selalu membuat inovasi dalam setiap produknya, contoh: BB 
chushion yang saat ini digilai banyak wanita di berbagai dunia. BB cream dan foundation cair 
berbentuk spons ini jadi 'primadona' kosmetik karena kepraktisannya. Popularitas cushion juga 
membuat sejumlah brand kecantikan populer ikut meluncurkan produk tersebut dalam koleksi 
produknya. Sebut saja Lancome, Yves Saint Laurent, L'Oreal dan Christian Dior. Masing-masing 
memiliki cushion versinya sendiri. Maka dari itu brand Korea seperti Etude, Skin Food, The Face Shop 
atau Laneige berlomba-lomba dalam membuka toko resmi nya di Indonesia (detik.com, n.d.). Hal ini 
membuat persaingan dalam industri kosmetik di Indonesia semakin ketat. 
 
 Martha Tilaar, dan Mustika Ratu merupakan produk Indonesia atau bisa disebut country of 
origin dari merek tersebut adalah Indonesia. Country of origin image (COOI)  merupakan gambaran, 
reputasi yang dilontarkan konsumen pada produk dari negara tertentu. Citra ini dibuat oleh variabel – 
variabel seperti karakteristik nasional, latar belakang ekonomi, ekonomi, sejarah dan tradisi 
(Nagashima 1970: Prendergast, Tsang, & Chan, 2010). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa 
konsumen peduli tentang dari negara mana produk tersebut berasal dan di mana mereka dibuat 
(Parkvithee & Miranda, 2012). Dalam penelitian (Laroche, 2005: Rezvani et al., 2012)  telah 
menyimpulkan bahwa country of origin image (COOI) memiliki efek langsung pada persepsi mengenai 
kualitas suatu produk. Dalam beberapa kasus, konsumen lebih menyukai produk asing daripada 
produk lokal. Konsumen Negara berkembang lebih menyukai merek non lokal, terutama dari barat, 
untuk alasan tidak hanya kualitas yang dirasakan (perceived quality) tetapi juga status sosial (Li, 
Yang, Wang, & Lei, 2012). (Han 1989: Wang & Yang, 2008) berpendapat bahwa country of origin 
image (COOI) memberikan halo efek, jika konsumen tidak akrab dengan produk/ merek tertentu, 
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mereka bergantung pada halo efek yang secara tidak langsung dapat memengaruhi sikap konsumen 
terhadap produk atau merek yang tidak akrab. Oleh karena itu, jika suatu Negara memiliki citra yang 
positif maka konsumen akan melihat produk berasal dari Negara tersebut menguntungkan, sikap 
positif akan menghasilkan niat pembelian (purchase intention) yang lebih tinggi terhadap produk dari 
Negara tersebut.  
 
 Etnosentrisme konsumen (consumer ethnocentrism) sebagai konstruk yang dapat 
menjelaskan, mengapa konsumen mengevaluasi produk dalam negeri lebih baik daripada produk 
asing (Shimp dan Sharma 1995:Li et al., 2012). Istilah consumer ethnocentrism sering digunakan 
untuk mewakili keyakinan yang dipegang oleh konsumen mengenai "kesesuaian serta moralitas 
membeli produk asing". Dari perspektif ini, pembelian produk asing tidak diinginkan karena dianggap 
berbahaya bagi ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, consumer ethnocentrism lebih cenderung 
menekankan menggunakan produk dalam negeri dan mengabaikan produk asing (Wei, 2008). 
Hubungan antara ethnocentrism dan perceived quality lebih lemah di negara berkembang daripada 
negara maju. Ini berarti di negara berkembang seperti Indonesia, consumer ethnocentrism yang kuat 
tidak selalu menganggap produk domestic memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada produk asing, 
meskipun mereka menolak produk asing dengan alasan moral (Chen & Lobo, 2009). Konsisten 
dengan penelitian sebelumnya di negara maju (misalnya, Shimp dan Sharma, 1987; Balabanis dan 
Diamantopoulos, 2004), consumer ethnocentrism berdampak positif terhadap purchase intention 
produk lokal (Nguyen, Nguyen, & Barrett, 2008)  
 
 Penelitian sebelumnya juga mempertimbangkan efek consumer involvement dalam 
purchase intention. Keterlibatan konsumen (consumer involvement) adalah perilaku konsumen salah 
satunya dalam proses pengambilan keputusan pembelian, dimana konsumen meluangkan waktu lebih 
untuk mencari informasi untuk mendapatkan pilihan yang tepat (Kautsar, Widianto, Abdulah, & 
Amalia, 2012). Karena tingkat consumer involvement menunjukkan perhatian konsumen ketika 
membeli produk, konsumen yang memiliki tingkat involvement yang tinggi akan lebih mengandalkan 
informasi faktual yang relevan, sedangkan konsumen dengan tingkat involvement yang rendah lebih 
rentan terhadap isyarat sekunder seperti COOI (Prendergast et al., 2010).  
 
 Maka dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai efek dari 
country of origin image, consumer ethnocentrism serta consumer involvement dalam mengevaluasi 
perceived quality untuk mendorong purchase intention pada produk kosmetik lokal yaitu Martha Tilaar, 
dan Mustika Ratu.  
 
1. LANDASAN TEORI 

Country Of Origin 

Country of origin merupakan gambaran, reputasi yang dilontarkan konsumen pada produk dari negara 
tertentu. Citra ini dibuat oleh variabel – variabel seperti karakteristik nasional, latar belakang ekonomi, 
ekonomi, sejarah dan tradisi. Dampak country of origin image (COOI) berlaku untuk produk umum, 
jenis produk tertentu, merek khusus, dan citra di antara negara maju dan berkembang Dalam 
beberapa kasus, konsumen lebih menyukai produk asing daripada produk lokal. Konsumen Negara 
berkembang lebih menyukai merek non lokal, terutama dari barat, untuk alasan tidak hanya kualitas 
yang dirasakan (perceived quality) tetapi juga status sosial (Li et al., 2012). 

Consumer Ethnocentrism 

Istilah "Consumer Ethnocentrism" didefinisikan sebagai keyakinan yang dipegang oleh konsumen 
tentang kesesuaian, moralitas, pembelian produk buatan luar negeri. Orang yang sangat konsumtif 
etnosentris merasa bahwa membeli produk asing itu salah karena merugikan ekonomi domestik, 
mengakibatkan hilangnya pekerjaan, dan itu tidak patriotik. Sebaliknya, individu non-etnosentris 
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mengevaluasi produk secara lebih obyektif. Oleh karena itu, consumer ethnocentrism berhubungan 
negatif dengan kualitas produk asing, iklan produk asing dan sikap terhadap pembelian produk asing, 
tetapi memiliki hubungan  positif dengan preferensi produk domestik, dan pentingnya membeli produk 
domestik (Li et al., 2012). 

Consumer Involvement 

Dalam penelitian sebelumnya, menjelaskan Consumer involvement (keterlibatan konsumen) dipahami 
sebagai motivasi untuk memproses informasi mengenai suatu objek (Jae Ko, Kyoum Kim, Kil Kim, & 
Hak Lee, 2010). Sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu, konsumen akan melalui beberapa 
tahap seperti mengidentifikasi masalah, kemudian mencari informasi yang tepat tentang produk 
tertentu, dan mengevaluasi alternative yang ada sebelum akhirnya membelinya. Setelah membeli 
konsumen akan mengevaluasi apakah produk tersebut sesuai dan memberikan kepuasan terhadap 
dirinya. Hal ini terkait dengan consumer involvement, konsumen dengan high consumer involvement 
akan termotivasi untuk membuat keputusan yang tepat, untuk meminimalkan resiko dan 
memaksimalkan laba (Kautsar et al., 2012) 

Perceived Quality 

perceived quality (kualitas yang dirasakan) sebagai "penilaian konsumen tentang keunggulan atau 
superioritas produk secara keseluruhan", menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan dapat bersifat 
subjektif dan berbeda dari kualitas obyektif atau aktual. Kualitas obyektif mengacu pada keunggulan 
mekanis dan teknis atau keunggulan produk sedangkan perceived quality melibatkan evaluasi 
subyektif produk dari perspektif konsumen (Hee Kwak & Kang, 2009). Para peneliti berpendapat 
bahwa perceived quality mempengaruhi perilaku konsumen (Bolton, 1998). Richardson dkk. (1994) 
menemukan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh perceived 
quality daripada faktor-faktor lain seperti nilai dari harga produk tersebut (Das, 2014b). 

Purchase Intention 

Niat pembelian dapat dikonseptualisasikan sebagai niat individu untuk membeli produk / layanan. Niat 
pembelian pada akhirnya dapat menghasilkan perilaku pembelian yang sebenarnya. Semakin besar 
niat pembelian, semakin besar keinginan konsumen untuk membeli produk atau layanan. Niat untuk 
membeli produk / layanan muncul ketika mereka menyediakan fitur yang memenuhi kebutuhan 
konsumen (Das, 2014a). para peneliti (Shabbir, M. S., Kirmani, S., Iqbal, J., & Khan, B. 2009) 
menyatakan konsumen memiliki banyak alternatif untuk membeli produk, namun, ada banyak elemen 
yang berpengaruh pada kesuksesan produk dan niat membeli terhadap suatu produk. Mereka juga 
menyimpulkan bahwa niat berbeda dengan sikap. Sementara sikap berarti evaluasi produk, niat 
adalah perilaku motivasi seseorang dalam arti niatnya untuk melakukan sesuatu. Definisi lain 
menyatakan bahwa niat membeli adalah kesadaran individu untuk melakukan upaya untuk membeli 
produk suatu merek (Rezvani et al., 2012). 

Keterkaitan Antara Country Of Origin Terhadap Perceived Quality 

Country of origin merupakan gambaran, reputasi, stereotip yang dilontarkan pengusaha dan 
konsumen ke produk dari negara tertentu. Citra ini dibuat oleh variabel-variabel seperti gambaran 
suatu produk, karakteristik nasional, latar belakang ekonomi dan politik, sejarah, dan tradisi 
(Prendergast et al., 2010). Konsumen cenderung merangkul ide dan stereotip tertentu dari suatu 
Negara sebagai produsen barang dan jasa kemudian menggunakan ide tersebut untuk mengevaluasi 
kualitas suatu produk. Karena itu, para pemasar telah menunjukkan minat untuk memahami 
bagaimana Negara Negara yang terkait dengan produk memengaruhi penilaian kualitas suatu produk 
(Li et al., 2012). Konsumen menggunakan country of origin image untuk mengevaluasi kualitas. 
Country of origin image memiliki pengaruh positif pada evaluasi merek. Secara khusus, Country of 
origin image dikaitkan dengan peningkatan yang kuat dalam perceived quality (Kim, Chun, & Ko, 
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2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa country of origin image yang kuat dapat mempengaruhi 
pandangan konsumen terhadap perceived quality. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terbentuk 
hipotesis sebagai berikut:  

H1: country of origin image berpengaruh positif terhadap perceived quality 

Keterkaitan Country Of Origin image Terhadap Purchase intention 

Niat pembelian mengacu pada upaya untuk membeli suatu produk atau layanan, niat pembelian 
konsumen muncul setelah konsumen merasakan kegunaan adan nilai suatu produk atau layanan, niat 
pembelian mempengaruhi perilaku pembelian, yaitu pembelian yang sebenarnya (Das, 2014b). 
Country of origin image yang positif pada dimensi kategori produk tertentu yang sangat penting untuk 
klasifikasi produk, maka konsumen akan melihat produk tersebut lebih menguntungkan, sikap positif 
tersebut akan menghasilkan niat pembelian yang lebih tinggi terhadap produk dari kategori tersebut 
(Wang & Yang, 2008). Dengan mempertimbangkan efek langsung dari country of origin image pada 
perceived quality, country of origin image memiliki hubungan yang positif terhadap niat pembelian 
secara tidak langsung untuk produk dalam negeri (Li et al., 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
country of origin dapat mempengaruhi purchase intention. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 
terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H2: country of origin image berpengruh positif terhadap purchase intention 

Keterkaitan Consumer Ethnocentrism Terhadap Perceived Quality  

Consumer ethnocentrism mengacu pada keyakinan mengenai kesesuaian pembelian produk buatan 
luar negeri dan menyiratkan bahwa membeli produk impor adalah salah karena itu tidak patriotic dan 
merugikan ekonomi domestik  dan lapangan kerja (Akram, Merunka, & Shakaib Akram, 2011). 
Consumer ethnocentrism cenderung menilai tinggi yang termasuk dalam kelompok mereka sehingga 
mengarah pada bias dalam evaluasi mereka terhadap produk tersebut. tingkat consumer 
ethnocentrism mendukung pandangan bahwa kepercayaan kualitas yang dirasakan pada produk 
dalam negeri lebih baik daripada produk asing (Tong & Li, 2013).  Consumer ethnocentrism pada 
kualitas yang dirasakan untuk produk dalam negeri memiliki hubungan positif (Li et al., 2012). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa consumer ethnocentrism dapat mempengaruhi perceived quality. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H3: consumer ethnocentrism berpengaruh positif terhadap perceived quality 

Keterkaitan Consumer Ethnocentrism Terhadap Purchase Intention 

Konsumen etnosentris cenderung mengevaluasi merek domestik dengan lebih baik, produsen 
setempat merek harus menekankan aspek "homemade" dari produk mereka untuk mempromosikan 
merek negara asal mereka dengan meningkatkan evaluasi merek atau produk lokal (termasuk 
evaluasi kualitas) dan lebih lanjut mendorong mereka untuk membeli merek produk domestik (Tong & 
Li, 2013). Sikap negatif consumer ethnocentrism terhadap budaya asing , produk, jasa dan penyedia 
asing. Sehingga ketika ethnocentrism tinggi, konsumen akan memilih mengkonsumsi produk lokal (Li 
et al., 2012). Consumer ethnocentrism berdampak positif terhadap niat pembelian produk lokal 
(Nguyen et al., 2008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa consumer ethnocentrism dapat 
mempengaruhi purchase intention. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat terbentuk hipotesis 
sebagai berikut: 

H4: consumer ethnocentrism berpengaruh positif terhadap purchase intention 
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Keterkaitan Consumer Involvement Terhadap Purchase Intention 

Keterlibatan konsumen terkait dengan perilaku konsumen, salah satunya adalah proses keputusan 
pembelian. Pengukuran keterlibatan konsumen adalah ukuran keterlibatan tinggi dan rendah. 
Konsumen dengan keterlibatan tinggi lebih tertarik untuk memperoleh informasi mengenai suatu 
produk sebelum melakukan pembelian daripada konsumen dengan keterlibatan rendah (Kautsar et 
al., 2012).  Selain itu keterlibatan terkait dengan niat pembelian konsumen menyatakan, keterlibatan 
tinggi mencerminkan hubungan positif antar keterlibatan dan perilaku pembelian (Ares, Besio, 
Giménez, & Deliza, 2010). Temuan sebelumnya menyatakan konsumen yang sangat terlibat lebih 
mengembangkan citra positif dan cenderung memiliki niat untuk melakukan pembelian (Ko, Kim, 
Claussen, & Kim, 2011).  

H5: consumer involvement berpengaruh positif terhadap purchase intention 

Keterkaitan Antara Perceived Quality Terhadap Purchase Intention  

kualitas yang dirasakan sebagai "penilaian konsumen tentang keunggulan atau superioritas produk 
secara keseluruhan", menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan dapat bersifat subjektif dari 
perspektif konsumen (Hee Kwak & Kang, 2009). Niat untuk membeli produk lebih tinggi bagi 
pelanggan yang melihat kualitas yang ditawarkan tinggi daripada pelanggan yang menganggap 
kualitas yang ditawarkan suatu produk  rendah (Gatti, Caruana, & Snehota, 2012). Pada penelitian 
lain membuktikan bahwa perceived quality memiliki dampak positif terhadap niat pembelian, dengan 
demikian semakin tinggi perceived quality semakin tinggi pula niat pembelian (Das, 2014a). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa perceived quality dapat mempengaruhi purchase intention. Berdasarkan 
uraian diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H6: perceived quality berpengaruh positif terhadap purchase intention 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: (Li, Yang, Wang, & Lei, 2012) &  (Ko, Kim, Claussen, & Kim, 2011) 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kosmetik merek Indonesia. Industri kosmetik di Indonesia saat ini 
banyak diwarnai oleh merek - merek lokal yang tidak kalah bersaing dengan merek asing. Martha 
Tilaar, dan Mustika Ratu merupakan 2 merek kosmetik lokal yang memiliki nilai penjualan tertinggi di 
Indonesia pada tahun 2016-2017. Martha Tilaar dan Mustika Ratu merupakan duo lawas dalam 
industri kosmetik di Indonesia, dengan mengedepankan kecantikan lokal kedua perusahaan ini 
mampu bertahan dalam persaingann yang cukup ketat dengan kosmetik merek asing. Produk utama 
Martha Tilaar Group antara lain: Sariayu,Biokos, Caring Colours, Belia, Professional Artist Makeup 
(PAC), Mirabella, dan Rudy Hadiswarno Cosmetics. Martha Tilaar Group berupaya mengarahkan tren 
kecantikan berbasis alam (back to nature) dan kebudayaan timur (Marthatilaargroup.com, n.d.). 
Mustika Ratu yang memiliki slogan ―Pusaka Indonesia‖ dimana Mustika Ratu sebagai brand dan 
produk yang memberikan perawatan kecantikan luar dan dalam melalui tradisi Indonesia. Selama 
lebih dari 25 tahun berpengalaman dibidang kosmetik, saat ini Mustika Ratu memiliki 7 brand dibawah 
naungannya, yakni: Mustika Ratu, Mustika Puteri, Biocell, Moor’s, Ratu Mas, Taman Sari (Mustika-
ratu.co.id, n.d.).  Kedua perusahaan ini juga selalu aktif terlibat dalam acara berbasih budaya, alam, 
pendidikan dan pemberdayaan perempuan seperti ajang pencarian bakat putri Indonesia serta miss 
Indonesia. 

Desain penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu jenis riset konklusif yang 
mempunya tujuan utama menguraikan karakteristik atau fungsi pasar. Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Penelitian kuantitatif merupakan 
metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data, dan biasanya menerapkan analisis 
statistik tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan 
dilakukan satu kali dalam satu periode (cross sectional design). Cross sectional design meliputi 
pengumpulan data mengenai sampel yang telah ditentukan dari elemen populasi hanya satu kali 
(Malhotra, 2009). 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variable Definisi Measurement Scale 

Country Of 
Origin Image 
(COOI) 

Country of origin Image 
didefinisikan sebagai 
"citra khusus, stereotip 
dan pendirian, yang 
dimiliki konsumen di 
pikiran mereka tentang 
negara tertentu, gambar 
ini dapat dibentuk oleh 
variabel historis, ekonomi 
dan tradisional"  
(Rezvani et al., 2012) 

COOI1: produk kosmetik buatan 
indonesia memiliki tampilan yang 
menarik 
COOI2: produk kosmetik buatan 
indonesia memiliki reputasi yang baik 
COOI3: produk kosmetik buatan 
indonesia dapat diandalkan 
COOI4: produk kosmetik buatan 
indonesia tahan lama 
COOI5: produk kosmetik buatan 
indonesia memiliki kualitas unggul 
(Kabadayi & Lerman, 2011) 

Likert Scale 
(1-6) 
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Variable Definisi Measurement Scale 

Consumer 
Ethnocentrism 
(CE) 

Consumer ethnocentrism 
mengacu pada keyakinan 
mengenai kesesuaian 
pembelian produk buatan 
luar negeri dan 
menyiratkan bahwa 
membeli produk impor 
adalah salah karena itu 
tidak patriotik dan 
merugikan ekonomi 
domestik  dan lapangan 
kerja 
(Akram et al., 2011) 

CE1: Membeli produk buatan 
Indonesia. Membuat Indonesia terus 
berkerja 
CE2: Membeli produk buatan luar 
negeri adalah tidak nasionalis 
CE3: Saya harus membeli produk 
yang diproduksi di indonesia daripada 
memperkaya negara lain. 
CE4: Membeli produk indonesia selalu 
menjadi  keputusan terbaik 
CE5: Saya lebih suka mendukung 
produk-produk Indonesia. 
CE6: Saya membeli dari luar negeri 
hanya produk-produk yang tidak dapat 
saya peroleh di Negara sendiri 
(Shimp & Sharma, 1987) 

Likert Scale 
(1-6) 

Consumer 
Involvement 
(CI) 

Keterlibatan konsumen 
terkait dengan perilaku 
konsumen, salah satunya 
adalah proses keputusan 
pembelian. Keterlibatan 
dalam proses membawa 
keputusan pembelian 
konsumen pada 
pencarian informasi dan 
meluangkan lebih banyak 
waktu untuk mendapatkan 
pilihan yang tepat  
(Kautsar et al., 2012) 

CI1: kosmetik sangat penting bagi 
saya 
CI2: Membeli kosmetik adalah 
keputusan penting bagi saya 
CI3: Saya memilih kosmetik dengan 
sangat hati-hati (saya menggunakan 
waktu saya untuk memilihnya) 
CI4: Saya senang memilih kosmetik di 
setiap kesempatan 
(Espejel, Fandos, & Flavián, 2009) 

Likert Scale 
(1-6) 

Perceived 
Quality (PQ)  

Kualitas yang dirasakan 
didefinisikan sebagai 
"penilaian konsumen 
tentang keunggulan atau 
keunggulan keseluruhan 
produk". kualitas yang 
dirasakan mengarah pada 
preferensi dan akibatnya 
kepuasan, loyalitas, 
penjualan dan 
profitabilitas 
(Das, 2014b) 

PQ1: Merek ini menawarkan produk 
dengan kualitas sangat bagus 
(Das, 2014b) 
 
PQ2: Kemungkinan bahwa Merek ini 
sangat dapat diandalkan  
PQ3: Merek ini tampaknya memiliki 
kualitas yang sangat baik 
PQ4: Kemungkinan bahwa produk dari 
Merek ini akan sangat berfungsi  
(Jamal, Khan, & Tsesmetzi, 2012) 

Likert Scale 
(1-6) 
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Variable Definisi Measurement Scale 

Consumer 
Involvement 
(CI) 

Keterlibatan konsumen 
terkait dengan perilaku 
konsumen, salah satunya 
adalah proses keputusan 
pembelian. Keterlibatan 
dalam proses membawa 
keputusan pembelian 
konsumen pada 
pencarian informasi dan 
meluangkan lebih banyak 
waktu untuk mendapatkan 
pilihan yang tepat  
(Kautsar et al., 2012) 

CI1: kosmetik sangat penting bagi 
saya 
CI2: Membeli kosmetik adalah 
keputusan penting bagi saya 
CI3: Saya memilih kosmetik dengan 
sangat hati-hati (saya menggunakan 
waktu saya untuk memilihnya) 
CI4: Saya senang memilih kosmetik di 
setiap kesempatan 
 
(Espejel, Fandos, & Flavián, 2009) 

Likert Scale 
(1-6) 

Perceived 
Quality (PQ)  

Kualitas yang dirasakan 
didefinisikan sebagai 
"penilaian konsumen 
tentang keunggulan atau 
keunggulan keseluruhan 
produk". kualitas yang 
dirasakan mengarah pada 
preferensi dan akibatnya 
kepuasan, loyalitas, 
penjualan dan 
profitabilitas 
(Das, 2014b) 

PQ1: Merek ini menawarkan produk 
dengan kualitas sangat bagus 
(Das, 2014b) 
 
PQ2: Kemungkinan bahwa Merek ini 
sangat dapat diandalkan  
PQ3: Merek ini tampaknya memiliki 
kualitas yang sangat baik 
PQ4: Kemungkinan bahwa produk dari 
Merek ini akan sangat berfungsi  
(Jamal, Khan, & Tsesmetzi, 2012) 

Likert Scale 
(1-6) 

Purchase 
Intention (PI) 

Niat beli bisa 
dikonseptualisasikan 
sebagai niat individu 
untuk membeli produk 
atau jasa. Niat pembelian 
pada akhirnya dapat 
menyebabkan pembelian 
aktual  
(Das, 2014b) 

PI1: Saya akan membeli kosmetik dari 
merek ini 
PI2: Saya tidak keberatan membeli 
kosmetik dari merek ini 
PI3: Kemungkinan saya akan 
mempertimbangkan untuk membeli 
kosmetik dari merek ini  
(Kabadayi & Lerman, 2011) 
 
PI4: Jika saya akan membeli produk 
kosmetik, saya akan membeli merek 
ini 
(Bian & Forsythe, 2012) 

Likert Scale 
(1-6) 

 

Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam dilakukannya penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah metode Structural 
Equation Modeling (SEM). SEM sendiri merupakan pengaplikasian statistik yang penggunaanya terus 
meningkat setiap tahunnya. Aplikasi yang akan peneliti gunakan untuk melakukan pengolahan data 
serta analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS. Dalam menggunakan metode SEM, langkah-langkah 
utama yang harus dilakukan yaitu, Spesifikasi Model/Spesification Model, Identifikasi/Identification, 
Estimasi/Estimation, dan Uji Kecocokan/Testing Fit.  Tahap berikutnya akan dilakukan pengujian 
validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden dengan menggunakan IBM SPSS. Selanjutnya 
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pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 115 responden dengan menggunakan IBM SPSS AMOS. 
Apabila sudah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan 
pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari hubungan sebab akibat yang ada dalam model 
secara keseluruhan (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 115 responden. Seluruh responden merupakan wanita 
berwarga Negara Indonesia yang belum pernah melakukan pembelian produk kosmetik merek lokal 
Martha Tilaar dan Mustika Ratu. Mayoritas responden adalah pelajar/mahasiswa dengan rentang usia 
15-23 tahun, bertempat tinggal di Jakarta, depok, tangerang, bandung, bogor, bekasi, cimahi, 
karawang dan serang. Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah SMA atau sederajat, serta 
memiliki pengeluaran per bulan 1.000.000 – 3.000.000 juta rupiah. Kosmetik lokal yang biasa 
digunakan responden adalah wardah, make over, purbasari dan mayoritas responden menggunakan 
50% produk lokal dan 50% produk kosmetik merek asing. 

Tabel 4.1 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 276 
Number of distinct parameters to be estimated 52 
Degrees of freedom 224 

 

Tabel 4.1 merupakan tabel yang menunjukkan Computation Degree of Freedom. Berdasarkan tabel 
tersebut dapat diambil kesimpulan kategori model dari data tersebut. Data tersebut memiliki hasil 
Degree of Freedom (DF > 0) sehingga data tersebut termasuk dalam kategori over-identified dan 
positif. Setelah mengetahui hasil analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya perlu dilakukan 
pengujian kembali uji validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang didapatkan 
melalui online kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan 
AMOS, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian terhadap model. 

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (Good Fit) 2.634 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.846 Marginal Fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.120 Poor Fit 

 

Table 4.2 menunjukkan hasil pengujian terhadap Goodness of fit. Berdasarkan tabel tersebut 
menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model good fit karena indeks tersebut memiliki 
cut of value sebesar 2.634 dan nilai tersebut kurang dari standar yang di isyaratkan ≤ 5.0. indeks CFI 
memiliki evaluasi model marginal fit dengan cut of value sebesar 0.846 dan RMSEA memiliki evaluasi 
model poor fit, nilai untuk indeks RMSEA memiliki cut of value sebesar 0.120 lebih tinggi dari standar 
yang diisyaratkan yaitu < 0.08. Pada table diatas terlihat bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari CMIN, 
RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan criteria good fit, lalu ada poor fit, dan marginal fit. 
Jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga model dalam 
penelitian ini dinyatakan fit (Hair et al., 2010). 
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Tabel 4.3 Output Regression Weights 

Hipotesis Estimasi C.R p Kesimpulan 

PQ  COOI 0.682 8.472 *** H1 didukung oleh data 

PQ  CE 0.058 0.933 0.351 H3 tidak didukung oleh data 

PI  COOI 0.266 2.783 0.005 H2 didukung oleh data 

PI  PQ 0.896 7.615 *** H6 didukung oleh data 

PI  CE -0.068 -1.230 0.219 H4 tidak didukung oleh data 

PI  CI -0.026 -0.468 0.640 H5 tidak didukung oleh data 

 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil output regression model secara keseluruhan. Berdasarkan tabel tersebut 
maka dapat disimpulkan analisis setiap hipotesis sebagai berikut: 

Pengaruh Country of Origin Image terhadap Perceived Quality 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Country Of Origin Image memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Perceived quality. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen menggunakan citra 
Negara asal suatu produk mendorong persepsi terhadap kualitas produk tersebut. Pernyataan 
tersebut juga dibuktikan oleh (Kim et al., 2017) yang menyatakan bahwa konsumen yang 
menggunakan citra Negara asal untuk mengevaluasi kualitas produk kosmetik, yang secara khusus 
dikaitkan dengan peningkatan yang kuat dalam kualitas yang dirasakan. citra Negara asal sendiri 
mencerminkan karakteristik Negara asal serta keunggulan kompetitif Negara tersebut yang dapat 
mempengaruhi niat pembelian melalui penilaian konsumen terhadap kualitas barang yang berasal dari 
Negara tersebut. 

Country Of Origin Image yang merupakan isyarat ekstrinsik pada suatu produk dalam hal ini 
yaitu produk kosmetik merek lokal, dimana konsumen menggunakan isyarat ekstrinsik dalam 
mengevaluasi kualitas produk. Komsumen yang menganggap citra Negara asal suatu negara tersebut 
baik maka akan menilai kualitas produk yang berasal dari Negara tersebut baik (Veale & Quester, 
2009). Dalam hal ini produk kosmetik merek lokal dianggap memiliki kualitas yang baik karna 
Indonesia dianggap memiliki teknologi yang baik dalam pembuatan kosmetik.  

Pengaruh Countryf origin Image terhadap Purchase Intention 

Penelitian ini menunjukkan bahwa country of origin image memiliki pengaruh positif terhadap 
purchase intention. Hal ini berarti menunjukkan bahwa konsumen yang menilai citra Negara asal 
produk baik maka akan mendorong niat konsumen untuk membeli produk tersebut. Hasil tersebut 
sejalan dengan penelitian (Wang & Yang, 2008) yang menyatakan bahwa citra Negara asal 
ditemukan memiliki hubungan positif dengan niat pembelian, dimana Negara yang memiliki citra positif 
dimata konsumen  pada dimensi produk tertentu, sangat penting untuk klasifikasi produk tersebut 
sehingga konsumen akan melihat produk tersebut lebih menguntungkan untuk dikonsumsi.  

Selain itu Martha Tilaar dan Mustika Ratu merupakan dua perusahaan yang bergerak dalam 
bidang kosmetik yang menekankan nilai budaya serta tetap menggunakan bahan-bahan tradisional 
namun tetap inovatif untuk wanita modern. Indonesia merupakan Negara yang memiliki ratusan etnik 
serta budaya, dengan citra Indonesia yang dikenal memiliki beragam budaya tersebut dapat 
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mendorong konsumen untuk meningkatkan niat mereka dalam melakukan pembelian produk kosmetik 
merek lokal Martha Tilaar dan Mustika Ratu. 

Pengaruh Consumer Ethnocentrism terhadap Perceived Quality 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
consumer ethnocentrism tidak memiliki pengaruh positif terhadap perceived quality. Hal tersebut 
menyatakan bahwa tingkat ethnocentris konsumen tidak dapat mempengaruhi persepsi konsumen 
terhadap kualitas produk kosmetik merek lokal Martha Tilaar dan Mustika Ratu. Hasil penelitian ini 
tidak mendukung teori (Li et al., 2012) yang menyatakan bahwa consumer ethnocentrism akan 
mempengaruhi keputusan pembelian produk lokal dari persepsi kualitas produk secara tidak 
langsung. Karena konsumen dengan ethnocentrism tinggi akan menganggap produk buatan lokal 
lebih baik dan memiliki kualitas diatas produk asing. 

Sikap ethnocentris pada produk kosmetik merek lokal masih dirasa kurang dalam 
mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk kosmetik merek lokal. Dalam hal ini 
Martha Tilaar dan Mustika Ratu yang merupakan dua perusahaan kosmetik asli Indonesia yang sudah 
cukup lama berada di industri kosmetik Indonesia masih belum bisa meningkatkan persepsi 
konsumen terhadap kualitas produknya, konsumen Indonesia memiliki kecenderungan terhadap 
merek asing karena adanya persepsi maupun pengetahuan mengenai kualitas produk asing yang 
dianggap baik tanpa memperhatikan merek lokal, namun hal tersebut tidak menjadikan sikap terhadap 
produk kosmetik merek lokal menjadi buruk. 

Pengaruh Consumer Ethnocentrism terhadap Purchase Intention 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa consumer ethnocentrism tidak memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap purchase intention dalam hal ini adalah produk kosmetik merek lokal. Hasil 
tersebut sejalan dengan penelitian (Tong & Li, 2013) yang menyatakan bahwa tidak ada efek 
langsung dari ethnocentris pada niat pembelian konsumen pada produk lokal karena pada masa 
globalisasi saat ini pemrosesan informasi bergeser pada isyarat yang lebih spesifik yaitu, kualitas 
produk, harga, dan gaya. Sehingga semakin kecil kemungkinan konsumen dipengaruhi oleh 
ethnocentrism ketika mereka membeli produk lokal.  

Disamping itu, peranan teknologi yang dimiliki produk luar negri juga dapat mempengaruhi 
minat konsumen untuk membeli produk merek lokal. Dalam hal ini terlihat dengan produk kosmetik 
merek asing yang memiliki nilai penjualan cukup tinggi di Indonesia, beberapa merek asing yang 
cukup popular di Indonesia seperti Revlon, Maybelline, Ponds yang sudah memiliki banyak peminat di 
Indonesia karena konsumen memiliki persepsi dibenak masyarakat Indonesia dengan kualitas dan 
teknologi yang dimilikinya, maka konsumen Indonesia akan lebih memilih membeli produk asing 
daripada membeli produk lokal. 

Pengaruh Consumer Involvement terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel output regression membuktikan bahwa hipotesis 
consumer involvement tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention dalam hal ini kosmetik 
merek lokal. Hasil estimasi yang didapat tidak sesuai dengan model penelitian, sehingga dapat 
dikatakan hipotesis tersebut tidak memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori 
(Kautsar et al., 2012) yang menyatakan keterlibatan konsumen memiliki efek positif pada niat 
pembelian, penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa pengambilan keputusan pembelian 
konsumen dapat dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang. 

Consumer involvement atau keterlibatan konsumen yang merupakan motivasi untuk 
melakukan pencarian informasi sebelum melakukan pembelian dalam hal ini produk kosmetik merek 
lokal, konsumen kosmetik termasuk dalam low involvement atau keterlibatan rendah sehingga country 
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of origin image menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan untuk meingkatkan pembelian 
kosmetik merek loka Martha Tilaar dan Mustika Ratu. 

Pengaruh Perceived Quality terhadap Purchase Intention 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceived quality memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap purchase intention. Hal ini menyatakan bahwa jika persepsi terhadap kualitas produk baik 
maka hal tersebut dapat meningkatkan purchase intention. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian 
(Das, 2014a) yang menyatakan semakin tinggi persepsi kualitas suatu produk maka semakin tinggi 
kecenderungan untuk membeli produk tersebut, kualitas yang dirasakan berasal dari perspektif 
konsumen dan bersifat subjektif. 

Martha Tilaar dan Mustika Ratu memproduksi dan menyediakan produk dan pelayanan 
kecantikan yang inovatif dan berkualitas tinggi dengan terus mengedepankan kecantikan luar dan 
dalam melalui tradisi Indonesia. Kedua perusahaan tersebut juga aktif dalam berbagai acara berbasis 
budaya, alam, pendidikan dan pemberdayaan perempuan seperti, ajang pemilihan puteri Indonesia 
dan miss Indonesia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap kualitas 
produk kosmetik merek lokal sehingga dapat meningkatkan minat pembelian konsumen. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang telah 
dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan variabel country of 
origin image, consumer ethnocentrism, consumer involvement terhadap perceived quality yang 
berdampak pada purchase intention. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa 3 hipotesis terbukti 
berpengaruh signifikan dan 3 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh. Dalam pengujian hipotesis, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Country of origin image memiliki pengaruh positif terhadap 
perceived quality pada hasil penelitian ini. 2) Country of origin image memiliki pengaruh positif 
terhadap purchase intention pada hasil penelitian ini. 3) Consumer ethnocentrism tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap perceived quality pada hasil penelitian ini. 4) Consumer ethnocentrism tidak 
memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention pada hasil penelitian ini. 5) Consumer 
involvement tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention pada hasil penelitian ini. 6) 
Perceived quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention pada hasil penelitian ini. 

saran yang dapat diberikan kepada perusahaan Martha Tilaar dan  Mustika Ratu serta perusahaan – 
perusahaan kosmetik lokal lainnya dan untuk peneliti selajutnya adalah sebagai berikut: 

1) Bagi perusahaan Martha Tilaar dan  Mustika Ratu 
a. Persepsi konsumen terhadap kualitas produk kosmetik lokal harus ditingkatkan lagi. Hal ini 

dapat dilakukan dengan meningkatkan atau berkerja sama dengan beautyvlogger, ataupun 
influencer dalam hal memberikan review atau gambaran mengenai kualitas produk pada  
platform lain seperti youtube atau website komunitas seperti femaledaily.com. Dengan 
banyaknya review di berbagai platform, hal ini dapat mendorong persepsi konsumen 
terhadap kualitas produk kosmetik merek lokal dan meingkatkan niat untuk melakukan 
pembelian 

b. Citra Negara asal suatu produk, pada hal ini adalah Indonesia dimana Indonesia memiliki 
citra Negara yang memiliki beragam budaya dan tradisi namun harus tetap memperhatikan 
kualitas yang unggul serta dapat diandalkan. Perusahaan Martha Tilaar dan Mustika Ratu 
serta perusahaan-perusahaan kosmetik lokal lainnya dapat terus meningkatkan inovasi 
produknya, dan terus mengikuti perkembangan tren kosmetik dari masa ke masa. 
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2) Bagi peneliti selanjutnya 
a. Menambahkan variabel atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi 

terhadap kualitas produk serta niat pembelian seperti harga (price). Hal ini dilakukan untuk 
memperluas penelitian dimasa mendatang. 

b. Pada penelitian ini variabel consumer ethnocentrism dan consumer involvement tidak 
berpengaruh signifikan terhadap perceived quality serta purchase intention, maka pada 
penelitian selanjutnya dengan penelitian serupa namun ada baiknya jika mengganti objek 
yang berbeda seperti industri fashion dalam negeri, saat ini banyak designer lokal yang 
sudah sukses go international, serta banyak diapresiasi karyanya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

(x)sml, I. (2017). Manfaatkan Peluang, Industri Kosmetik Indonesia Siap Bersaing. Retrieved from 
http://xsmlfashion.com/tab/480/manfaatkan-peluang-industri-kosmetik-indonesia-siap-bersaing 

Akram, A., Merunka, D., & Shakaib Akram, M. (2011). Perceived brand globalness in emerging 
markets and the moderating role of consumer ethnocentrism. International Journal of Emerging 
Markets, 6(4), 291–303. https://doi.org/10.1108/17468801111170329 

Ares, G., Besio, M., Giménez, A., & Deliza, R. (2010). Relationship between involvement and 
functional milk desserts intention to purchase. Influence on attitude towards packaging 
characteristics. Appetite, 55(2), 298–304. https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.06.016 

Bian, Q., & Forsythe, S. (2012). Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison. 
Journal of Business Research, 65(10), 1443–1451. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.010 

Chen, J., & Lobo, A. (2009). Organic food products in China: determinants of consumers’ purchase 
intentions. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 22(3), 293–314. 
https://doi.org/10.1080/09593969.2012.682596 

Das, G. (2014a). Linkages of retailer awareness, retailer association, retailer perceived quality and 
retailer loyalty with purchase intention: A study of Indian food retail brands. Journal of Retailing 
and Consumer Services, 21(3), 284–292. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.02.005 

Das, G. (2014b). Linkages of retailer personality, perceived quality and purchase intention with retailer 
loyalty: A study of Indian non-food retailing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(3), 
407–414. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.11.001 

detik.com. (n.d.). Tren Kecantikan Korea Populer karena Banyak Wanita Malas Pakai Makeup. 
Retrieved from https://wolipop.detik.com/read/2016/10/10/161049/3317070/234/tren-kecantikan-
korea-populer-karena-banyak-wanita-malas-pakai-makeup 

Espejel, J., Fandos, C., & Flavián, C. (2009). The influence of consumer involvement on quality 
signals perception. British Food Journal, 111(11), 1212–1236. 
https://doi.org/10.1108/00070700911001040 

Gatti, L., Caruana, A., & Snehota, I. (2012). The role of corporate social responsibility, perceived 
quality and corporate reputation on purchase intention: Implications for brand management. 
Journal of Brand Management, 20(1), 65–76. https://doi.org/10.1057/bm.2012.2 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (6th ed.). 

Hee Kwak, D., & Kang, J. (2009). Symbolic purchase in sport: the roles of self‐image congruence and 
perceived quality. Management Decision, 47(1), 85–99. 

Pengaruh Country of Origin..., Nadiah Fitrah Amanda, Ma.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School | 15  
 

https://doi.org/10.1108/00251740910929713 

Indonesia, S. R. (2017). Tren dan Perilaku Pasar Kosmetik Indonesia Tahun 2017. Retrieved from 
http://sigmaresearch.co.id/tren-dan-perilaku-pasar-kosmetik-indonesia-tahun-2017/ 

Investments, I. (2017). Cosmetics Indonesia: Rising Demand for Beauty & Personal Care Products. 
Retrieved from https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/cosmetics-
indonesia-rising-demand-for-beauty-personal-care-products/item8181? 

Jae Ko, Y., Kyoum Kim, Y., Kil Kim, M., & Hak Lee, J. (2010). The role of involvement and 
identification on event quality perceptions and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics, 22(1), 25–39. https://doi.org/10.1108/13555851011013137 

Jamal, A., Khan, M. S., & Tsesmetzi, M. S. (2012). Information cues roles in product evaluations: The 
case of the UK cosmetics market. Journal of Strategic Marketing, 20(3), 249–265. 
https://doi.org/10.1080/0965254X.2011.643919 

Kabadayi, S., & Lerman, D. (2011). Made in China but sold at FAO Schwarz: country‐of‐origin effect 
and trusting beliefs. International Marketing Review, 28(1), 102–126. 
https://doi.org/10.1108/02651331111107125 

Kautsar, A. P., Widianto, S., Abdulah, R., & Amalia, H. (2012). Relationship of Consumer Involvement, 
Credibility of the Source of Information and Consumer Satisfaction on Purchase Decision of Non-
Prescription Drugs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65(ICIBSoS), 449–454. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.147 

Kim, N., Chun, E., & Ko, E. (2017). Countracy of origin effects on brand image, brand evaluation, and 
purchase intention. International Marketing Review, 34(2), 254–271. https://doi.org/10.1108/IMR-
03-2015-0071 

Ko, Y. J., Kim, K., Claussen, C. L., & Kim, T. H. (2011). The effects of sports involvement , 
sponsorship awareness and corporate image on the intention to purchase sponsor products – 
The case of the FIFA World Cup 2010. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 
(December). 

Li, X., Yang, J., Wang, X., & Lei, D. (2012). The impact of country-of-origin image, consumer 
ethnocentrism and animosity on purchase intention. Journal of Software, 7(10), 2263–2268. 
https://doi.org/10.4304/jsw.7.10.2263-2268 

Łopaciuk, A., & Łoboda, M. (2013). Global Beauty Industry Trends in the 21st Century. Knowledge 
Management & Innovation Knowledge and Learning, 1079–1087. Retrieved from 
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-365.pdf 

Malhotra, N. K. (2009). Marketing Research: An Applied Orientation (4th ed.). pearson. 

Marthatilaargroup.com. (n.d.). Martha Tilaar. Retrieved from http://www.marthatilaargroup.com/id/ 

Mustika-ratu.co.id. (n.d.). Mustika Ratu. Retrieved from http://mustika-ratu.co.id/id_ID/ 

Nguyen,  tho d, Nguyen,  trang t. ., & Barrett,  nigel j. (2008). Consumer ethnocentrism, cultural 
sensitivity, and intention to purchase local products—evidence from Vietnam. Journal of 
Consumer Behaviour, 7(2), 253–266. https://doi.org/10.1002/cb 

Parkvithee, N., & Miranda, M. J. (2012). The interaction effect of country‐of‐origin, brand equity and 
purchase involvement on consumer purchase intentions of clothing labels. Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics, 24(1), 7–22. https://doi.org/10.1108/13555851211192678 

Pengaruh Country of Origin..., Nadiah Fitrah Amanda, Ma.-Ibs, 2018



Indonesia Banking School | 16  
 

Prendergast, G. P., Tsang, A. S. L., & Chan, C. N. W. (2010). The interactive influence of country of 
origin of brand and product involvement on purchase intention. Journal of Consumer Marketing, 
27(2), 180–188. https://doi.org/10.1108/07363761011027277 

Rezvani, S., Dehkordi, G. J., Rahman, M. S., Fouladivanda, F., Habibi, M., & Eghtebasi, S. (2012). A 
conceptual study on the country of origin effect on consumer purchase intention. Asian Social 
Science, 8(12), 205–215. https://doi.org/10.5539/ass.v8n12p205 

Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the 
CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280. https://doi.org/10.2307/3151638 

Tong, X., & Li, C. (2013). Impact of brand personality and consumer ethnocentrism in China’s 
sportswear market. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(3), 491–509. 
https://doi.org/10.1108/APJML-08-2012-0081 

Veale, R., & Quester, P. (2009). Do consumer expectations match experience? Predicting the 
influence of price and country of origin on perceptions of product quality. International Business 
Review, 18(2), 134–144. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2009.01.004 

Wang, X., & Yang, Z. (2008). Does country‐of‐origin matter in the relationship between brand 
personality and purchase intention in emerging economies? International Marketing Review, 
25(4), 458–474. https://doi.org/10.1108/02651330810887495 

Wei, Y. (2008). Does consumer ethnocentrism affect purchase intentionsof Chinese consumers? 
Mediating effect of brand sensitivity andmoderating effect of product cues. Journal of Asia 
Business Studies, 3(1). Retrieved from http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-Asia-
Business-Studies/201495081.html 

 

Pengaruh Country of Origin..., Nadiah Fitrah Amanda, Ma.-Ibs, 2018




