
 
 

 

PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN, CONSUMER ETHNOCENTRISM, 

CONSUMER INVOLVEMENT, DAN PERCEIVED QUALITY PADA 

PURCHASE INTENTION 

(PADA INDUSTRI KOSMETIK MEREK LOKAL) 

 

 

 

Oleh: 

NADIAH FITRAH AMANDA 

20141111134 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat Guna  

Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  

Program Studi Manajemen 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2018

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



 
 

ii 

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



 
 

iii                                

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



 
 

iv                                

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



 
 

v                                

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



 
 

vi                                

   

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-

Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun tujuan penulisan 

skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran 

di STIE Indonesia Banking School. Penulis menyadari bahwa baik dalam 

pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan 

tanpa adanya bantuan dukungan, dorongan, bimbingan, nasihat serta doa dari berbagai 

pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada: 

1. Keluarga besar saya terutama kedua Orang Tua dan saudara saya yang selalu 

memberikan doa dan dukungan selama perkuliahan hingga skripsi. 

2. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, S.E., MA selaku Ketua STIE Indonesia 

Banking School dalam mengarahkan dan memberikan dorongan semangat 

kepada seluruh civitas akademi. 

3. Kepada Ibu Santi Rimadias, SP., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang 

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



 
 

vii                                

   

sangat berharga serta yang selalu sabar membimbing penulis selama 

penyusunan Skripsi. 

4. Bapak Deni Wardani, ST., MTI., Ibu Dr. Nuri Wulandari, S.E., M.Sc. dan Ibu 

Ossi Ferli, S.T.,S.E., MSM selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu 

dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Deni Wardani, ST., MTI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

selalu memberikan support pada peningkatan akademik dan selalu 

membimbing perkuliahan dari awal semester hingga akhir. 

6. Seluruh Dosen STIE Indonesia Banking School yang tak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan 

kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik 

hingga akhir. 

7.  , Syadza, Nanan, Enggar, Sadria, Dolla dan Aisha yang selalu memberikan 

semangat, motivasi dan menghibur penulis disaat penulis mengalami kesulitan, 

Semoga kita sukses bersama. 

8. Teman – teman angkatan 2014 baik Prodi Manajemen maupun Prodi 

Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Namanya terima 

kasih atas seluruh pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga. 

9. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu

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



 
 

viii                                

   

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

ix                                

   

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ....................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG AKHIR .................................. iii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ....................................................... iii 

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ............................. v 

KATA PENGANTAR ................................................................................................. vi 

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xiv 

LAMPIRAN ................................................................................................................ xv 

ABSTRAK .................................................................................................................. xvi 

ABSTRACT ............................................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang ...................................................................................................... 1 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................... 7 

1.3 Rumusan Permasalahan ........................................................................................ 8 

1.4 Tujuan Penelitian .................................................................................................. 9 

1.5 Manfaat Penelitian .............................................................................................. 10 

1.6 Sistematika Penulisan ......................................................................................... 10 

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................................... 12 

2.1 Tinjauan Pustaka ................................................................................................. 12 

2.1.1 Quality Signals ............................................................................................. 12 

2.1.2 Country Of Origin ........................................................................................ 13 

2.1.3 Consumer ethnocentrism ............................................................................. 15 

2.1.4 Consumer Involvement ................................................................................ 17 

2.1.5 Perceived quality .......................................................................................... 18 

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



 
 

x                                

   

2.1.6 Purchase decision ......................................................................................... 20 

2.1.7 Purchase intention ........................................................................................ 20 

2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................................... 23 

2.3 Rerangka Konseptual .......................................................................................... 30 

2.3.1 Keterkaitan Antara Country Of Origin Terhadap Perceived Quality .......... 30 

2.3.2 Keterkaitan Country Of Origin image Terhadap Purchase intention ........... 31 

2.3.3 Keterkaitan Consumer Ethnocentrism Terhadap Perceived Quality ........... 31 

2.3.4 Keterkaitan Consumer Ethnocentrism Terhadap Purchase Intention .......... 32 

2.3.5 Keterkaitan Consumer Involvement Terhadap Purchase Intention ............. 33 

2.3.6 Keterkaitan Antara Perceived Quality Terhadap Purchase Intention .......... 33 

2.4 Model Penelitian ................................................................................................. 34 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................................ 35 

3.1 Objek Penelitian ................................................................................................. 35 

3.2 Desain Penelitian ................................................................................................ 36 

3.3 Metode Pengambilan Sampel ............................................................................. 36 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data ................................................................................. 36 

3.3.2 Populasi dan Sampel .................................................................................... 38 

3.4 Operasional Variabel .......................................................................................... 39 

3.5 Metode Pengolahan Data .................................................................................... 43 

3.6 Metode Analisis Data ......................................................................................... 44 

3.6.1 Spesifikasi Model ......................................................................................... 44 

3.6.2 Identifikasi ................................................................................................... 46 

3.6.3 Estimasi ........................................................................................................ 47 

3.7 Uji Kecocokan (Testing Fit) ............................................................................... 47 

3.7.1 Uji Validitas (Pretest) .................................................................................. 49 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pretest) .............................................................................. 50 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis ................................................................................ 52 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ............................................................. 36 

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



 
 

xi                                

   

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .................................................................... 36 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) ............................................................. 54 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) ................................................................................. 54 

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) ............................................................................. 56 

4.3 Profil Responden ................................................................................................ 57 

4.3.1 Pekerjaan Responden ................................................................................... 58 

4.3.2 Pendidikan Terakhir Responden .................................................................. 59 

4.3.3 Umur Responden ......................................................................................... 60 

4.3.4 Pengeluaran per Bulan Responden .............................................................. 61 

4.3.5 Tempat Tinggal Responden ......................................................................... 62 

4.3.6 Kosmetik Lokal Yang Biasa Digunakan Responden ................................... 63 

4.3.7 Presentasi Penggunaan Kosmetik Lokal Responden ................................... 64 

4.3.8 Pertanyaan Screening ................................................................................... 65 

4.4 Hasil Analisis Data ............................................................................................. 66 

4.4.1 Spesifikasi Model ......................................................................................... 66 

4.4.2 Identifikasi Model ........................................................................................ 67 

4.4.3 Uji Model Pengukuran ................................................................................. 68 

4.4.4 Uji Model Keseluruhan ................................................................................ 70 

4.5 Pembahasan ........................................................................................................ 74 

4.5.1 Hasil Uji Pengaruh Country of Origin Image terhadap Perceived Quality . 74 

4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Countryf origin Image terhadap Purchase Intention .... 75 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Consumer Ethnocentrism terhadap Perceived Quality 76 

4.5.4 Hasil Uji Pengaruh Consumer Ethnocentrism terhadap Purchase Intention77 

4.5.5 Hasil Uji Pengaruh Consumer Involvement terhadap Purchase Intention ... 78 

4.5.6 Hasil Uji Pengaruh Perceived Quality terhadap Purchase Intention ........... 79 

4.6 Implikasi Manajerial ........................................................................................... 80 

BAB V KESIMPULAN .............................................................................................. 54 

5.1 Kesimpulan ......................................................................................................... 54 

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



 
 

xii                                

   

5.2 Saran ................................................................................................................... 84 

Daftar Pustaka ............................................................................................................ 86 

LAMPIRAN ................................................................................................................ 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

xiii                                

   

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Penjualan Produk Kosmetik Indonesia Tahun 2017 ........................... 3 

Gambar 2.1 Model Penelitian ................................................................................... 35 

Gambar 3.1 Model Struktural .................................................................................. 45 

Gambar 4.1 Pekerjaan Responden ........................................................................... 58 

Gambar 4.2 Pendidikan Terakhir Responden ........................................................ 59 

Gambar 4.3 Umur Responden .................................................................................. 60 

Gambar 4.4 Pengeluaran per Bulan Responden ..................................................... 61 

Gambar 4.5 Tempat Tinggal Responden ................................................................. 62 

Gambar 4.6 Kosmetik Lokal yang Biasa Digunakan Responden .......................... 63 

Gambar 4.7 Presentase Penggunaan Kosmetik Lokal Responden ........................ 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

xiv                                

   

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Measurement Country of Origin Image .................................................... 15 

Table 2.2 Item CETSCALE ....................................................................................... 16 

Tabel 2.3 Measurement Consumer Involvement ....................................................... 18 

Tabel 2.4 Measurement Perceived Quality ................................................................ 19 

Tabel 2.5 Measurement Purchase Intention ............................................................ 22 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 23 

Tabel 3.1 Operasional Variabel ................................................................................ 40 

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Ukuran-ukuran GOF ............................................ 49 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test ........................................................................ 55 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test ................................................................... 57 

Tabel 4.3 Pertanyaan Screening ............................................................................... 65 

Tabel 4.4 Computation degree of Freedom ............................................................. 67 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas - Measurement ......................................... 69 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit .............................................................. 70 

Tabel 4.7 Output Regression ..................................................................................... 72 

Tabel 4.8 Average Value Indikator Penelitian ........................................................ 81 

 

 

 

 

 

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



 
 

xv                                

   

LAMPIRAN 

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test ............................................................... 101 

Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test ........................................................... 106 

Lampiran 4: Path Diagram Measurement Model ................................................... 107 

Lampiran 5: Output Standardized Regression Weight ........................................... 108 

Lampiran 6: Structural Model ................................................................................. 109 

Lampiran 7: Regression Weight .............................................................................. 110 

Lampiran 8: Model Fit Summary ............................................................................ 111 

Lampiran 9: Hasil Kuesioner Responden………………………………………. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 
 

xvi                               Indonesia Banking School 

   

ABSTRAK 

 

 Country of origin image (COOI), consumer ethnocentrism (CE), dan consumer 

involvement (CI) merupakan faktor yang penting dalam membangun perceived quality 

(PQ) dan purchase intention (PI) pada produk kosmetik merek lokal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran country of origin image, consumer ethnocentrism, 

dan consumer involvement sebagai faktor pendorong perceived quality serta 

implikasinya terhadap purchase intention. Teknik pengumpulan data menggunakan 

online kuesioner dengan sampel sebanyak 115 responden wanita yang berwarga 

Negara Indonesia dan belum pernah melakukan pembelian produk kosmetik Martha 

Tilaar (Sariayu,Biokos, Caring Colours, Belia, Professional Artist Makeup (PAC), 

Mirabella, dan Rudy Hadiswarno Cosmetics) dan Mustika Ratu (Mustika Ratu, 

Mustika Puteri, Biocell, Moor‘s, Ratu Mas, Taman Sari). Analisis data menggunakan 

metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil kesimpulan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Country of origin image memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived quality. 2) Country of origin image memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention. 3)Consumer ethnocentrism tidak memiliki pengaruh terhadap 

perceived quality. 4) Consumer ethnocentrism tidak memiliki pengaruh terhadap 

purchase intention. 5) Consumer involvement tidak memiliki pengaruh terhadap 

purchase intention. 6) Perceived quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention pada hasil penelitian ini.  

Kata Kunci: Country of Origin Image, Consumer Ethnocentrism, Consumer 

Involvement, Perceived Quality, Purchase Intention 
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ABSTRACT 

 

Country of origin image (COOI), consumer ethnocentrism (CE), and consumer 

involvement (CI) are important factors in building perceived quality (PQ) and 

purchase intention (PI) in local brand cosmetic products. This study aims to determine 

the role of the country of origin of image, consumers ethnocentrism, and consumer 

involvement as factors driving perceived quality and its implications for purchase 

intentions. Data collection techniques using an online questionnaire with a sample of 

115 female respondents who are Indonesian citizens and have never purchased 

Martha Tilaar cosmetic products. (Sariayu, Biokos, Caring Colors, Belia, Artist 

Professional Makeup (PAC), Mirabella, and Rudy Hadiswarno Cosmetic) Mustika 

Ratu (Mustika Ratu, Mustika Puteri, Biocell, Moor, Ratu Mas, Taman Sari). Data 

analysis uses Structural Equation Modeling (SEM) method. The results of this study 

are as follows: 1) Country of origin image that has a positive influence on perceived 

quality. 2) Country of origin image which has a positive influence on purchase 

intention. 3) Consumer ethnocentrism has no positive influence on perceived quality. 

4) Consumer ethnocentrism has no positive influence on purchase intention. 5) 

Consumer involvement has no positive influence on purchase intention. 6) The 

perceived quality has a positive influence on purchase intention in the results of this 

study. 

Keywords: Country of Origin Image, Consumer Ethnocentrism, Consumer 

Involvement, Perceived Quality, Purchase Intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini produk kecantikan dan perawatan pribadi menjadi bagian dari gaya hidup 

wanita. Terdapat peningkatan permintaan untuk produk kecantikan dan perawatan 

pribadi di Indonesia. Pertumbuhan pasar ini dikaitkan dengan sejumlah faktor, yaitu: 

pada tahun 2017 populasi wanita Indonesia berjumlah lebih dari 130 juta, semakin 

banyak pria Indonesia, terutama di daerah perkotaan, kini membeli dan memakai 

produk kosmetik dan perawatan kulit, pada saat perlambatan ekonomi, wanita 

Indonesia terus membeli produk kecantikan (www.indonesia-investments.com) 

(Investments, 2017).  

Kemajuan pada industri kecantikan di Indonesia menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2016), pertumbuhan pasar industri ini 

rata-rata mencapai 9,67% per tahun dalam enam tahun terakhir (2009-2015). 

Diperkirakan besar pasar (market size) pasar kosmetik sebesar Rp. 46,4 triliun di tahun 

2017. Dengan jumlah tersebut, Indonesia merupakan potential market bagi para 

pengusaha industri kecantikan baik dari luar maupun dalam negeri. Hal tersebut 

terungkap dari riset oleh Sigma Research. Riset yang diselesaikan pada Mei 2017 

melibatkan responden dengan usia 15-55 tahun, diperoleh data bahwa 85% 
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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 
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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.  

 

Gambar 1.1 Penjualan Produk Kosmetik Indonesia Tahun 2017 

Sumber: http://xsmlfashion.com 

 Di Indonesia kian marak kosmetik asing yang dijual di Indonesia, ditambah 

dengan demam hallyu dari korea selatan yang semakin berkembang dengan 
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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. 
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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, 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 domestik 
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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.  
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian atau bisa disebut juga pembatasan masalah merupakan 

suatu upaya untuk menentukan fokus penelitian yang dilakukan. Yang menjadi 

pembatasan masalah dalam penelitin ini adalah: 

1) Pada penelitian sebelumnya variabel rasa kebencian (animosity) yang 

merupakan sikap bermusuhan terhadap Negara tertentu berdasarkan alasan 

historis atau lainnya turut diperhitungkan sebagai faktor yang 

mempengaruhi perceived quality dan purchase intention. Namun pada 

penelitian ini, Indonesiaa dirasa tidak memiliki rasa kebencian dengan 

Negara lain terutama pada industry kosmetik sehingga penulis tidak 

menggunakan variabel tersebut. Variabel consumer involvement digunakan 

dalam penelitian ini turut diperhitungkan sebagai faktor yang 

mempengaruhi perceived quality. Sehingga penelitian ini terbatas pada 

hubungan country of origin image, consumer ethnocentrism dan consumer 

involvement terhadap perceived quality pada purchase intention, pada 

konsumen kosmetik lokal atau kosmetik buatan Indonesia dengan tidak 

membandingkan kosmetik buatan suatu Negara tertentu. 

2) Penelitian ini dilakukan pada kosumen yang belum pernah melakukan 

pembelian kosmetik Martha Tilaar, dan Mustika Ratu pada kategori 

perawatan kulit (pembersih wajah, masker, dan lain-lain) dan make-up (lip 

make-up, face make-up, loose powder, foundation, dan lain-lain) 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan pada apa yang diuraikan pada latar belakang, terlihat bahwa 

konsumen pada Negara berkembang lebih menyukai merek non lokal karena dianggap 

memiliki kualitas yang lebih baik serta dapat menaikkan status sosial mereka. Hal 

tersebut menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh industry kosmetik 

Indonesia, karena Indonesia sendiri merupakan Negara berkembang.  

Disamping permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti juga menggali lebih 

dalam mengenai peran country of origin image, consumer ethnocentrism dan 

consumer involvement terhadap perceived quality serta efeknya terhadap purchase 

intention. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa rumusan masalah yang di uraikan 

oleh peneliti, yaitu: 

1) Apakah country of origin image memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived quality ? 

2) Apakah country of origin image memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention ? 

3) Apakah consumer ethnocentrism memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived quality ? 

4) Apakah consumer ethnocentrism memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention ? 

5) Apakah consumer involvement memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase intention ? 
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6) Apakah perceived quality memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk menguji apakah country of origin image, consumer 

ethnocentrism, dan consumer involvement pada perceived quality yang akan 

mempengaruhi purchase intention pada produk kosmetik merek lokal Martha Tilaar, 

dan Mustika Ratu. Antara lain dari tujuan tersebut adalah: 

1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif country of origin image 

terhadap perceived quality. 

2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif country of origin image 

terhadap purchase intention. 

3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif consumer ethnocentrism 

terhadap perceived quality. 

4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif consumer ethnocentrism 

terhadap purchase intention. 

5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif consumer involvement 

terhadap purchase intention. 

6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif perceived quality 

terhadap purchase intention. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan pemahaman dari tujuan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, manfaat sendiri terbagi atas manfaat 

akademis dan manfaat praktikal, manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu 

Manajemen Pemasaran untuk menambah pengetahuan, pengertian, 

pemahaman, hubungan antara pengaruh bagaimana country of origin image, 

consumer ethnocentrism, dan consumer involvement pada perceived quality 

yang akan mempengaruhi purchase intention pada produk kosmetik lokal pada 

tahun 2018. Penelitian ini juga diharapkan turut serta memberikan gagasan dan 

wawasan baru pada penelitian selanjutnya.   

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu industri kosmetik lokal agar 

dapat meningkatkan kualitas produk kosmetiknya untuk memberikan kesan 

akan citra kosmetik merek lokal lebih baik lagi, sehingga dapat meningkatkan 

niat pembelian dari kosmetik merek lokal dan mampu bersaing dengan 

kosmetik merek asing.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjadi pembuka dan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang dipilih oleh peneliti. Peneliti juga menjelaskan mengenai 

ruang ligkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berkaitan 

dengan country of origin image, consumer ethnocentrism, dan consumer 

involvement pada perceived quality yang akan mempengaruhi purchase 

intention, serta hipotesis yang melandasi pengaruh–pengaruh antar variabel 

dalam penelitian ini. 

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan simple 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, 

metode penelitian, teknik pengolahan data, teknik pengujian hipotesis dan 

pengolahan data menggunakan analisis faktor.  

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian 

hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengan  teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan mengenai 

hasil dari sampel yang diteliti serta pengaruh dari masing-masing variabel 

dalam penelitian ini, yaitu country of origin image, consumer 

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



12 
 

                            Indonesia Banking School 
 

ethnocentrism, consumer involvement, perceived quality, dan purchase 

intention yang telah dihipotesiskan dalam penelitian. 

5. BAB V: PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan 

yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran- saran bagi pihak 

yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Quality Signals 

 Dalam memberikan penilaian pada suatu produk konsumen memiliki 

kesimpulannya sendiri, sebuah kesimpulan dapat melampaui apa yang sesungguhnya 

dinyatakan oleh produk tersebut. Namun, beberapa kesimpulan yang terkait dengan 

kualitas produk relatif konsisten. Konsumen menggunakan pengalaman dan 

pengetahuan mereka sendiri untuk menarik kesimpulan tentang kualitas produk 

berdasarkan isyarat non-quality. Secara umum, sinyal kualitas akan lebih kuat ketika 

konsumen tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan informasi itu sendiri dan ketika 

informasi terkait kualitas lainnya kurang. Berikut merupakan beberapa faktor yang 

diperhitungkan konsumen dalam membuat kesimpulan mengenai kualitas (Hawkins, 

2012). 

1. Price-perceived quality, konsumen sering menyimpulkan bahwa merek dengan 

harga lebih tinggi memiliki kualitas lebih tinggi daripada merek dengan harga 

yag lebih rendah. Terkadang consumen menilai harga diskon sebagai sinyal 

kualitas yang lebih rendah. 

2. Advertising intensity juga merupakan sinyal kualitas. Konsumen cenderung 

menyimpulkan bahwa merek yang lebih banyak diiklankan memiliki kualitas 
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yang lebih tinggi karena biaya iklan seperti media, penggunaan warna, dan 

pengulangan dapat meningkatkan persepsi kualitas. 

3. Warranties juga salah satu sinyal kualitas, dengan jaminan yang lebih lama 

umumnya menandakan kualitas yang lebih tinggi. Konsumen menyimpulkan 

bahwa perusahaan tidak akan menawarkan garansi yang lebih lama jika tidak 

yakin dengan kualitas produknya 

4. Country of origin image juga dianggap sebagai salah satu sinyal kualitas 

dimana konsumen menilai suatu produk lebih positif ketika di produksi di 

negara yang mereka anggap positif.  

2.1.2 Country Of Origin 

Menurut (Bilkey dan Nes, 1982: Prendergast et al., 2010) 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. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa 

konsumen peduli tentang dari negara mana produk tersebut berasal dan di mana 

mereka dibuat (Parkvithee & Miranda, 2012). Untuk efek COOI, konsumen dapat  

mengevaluasi produk yang lebih positif terhadap mobil buatan Jerman, sepatu dari 

Italia, dan elektronik dari Jepang.(Wang & Yang, 2008). 
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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). COOI dapat berkontribusi pada 

peningkatan status / ego yang membuat produk lebih menarik. Meskipun peneliti  

menemukan COOI menjadi penentu yang lemah secara keseluruhan, hal ini 

mendukung gagasan bahwa konsumen lebih mengandalkan  isyarat ekstrinsik 

daripada intrinsik. Peneliti menunjukkan bahwa bias COOI memang ada (baik dalam 

secara positif maupun negatif) dan bahwa itu sering mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk  (Veale & Quester, 2009). Konsumen 

menggunakan COOI untuk mengevaluasi kualitas suatu produk. COOI memiliki 

nilai positif pada evaluasi merek. COOI dikaitkan dengan peningkatan yang kuat 

terhadap perceived quality (Kim, Chun, & Ko, 2017).  

COOI memainkan peran penting dalam persepsi konsumen terhadap produk 

dan merek dari suatu negara tertentu, yang semakin memengaruhi purchase 

intention. (Hsieh 2004: Wang & Yang, 2008) juga menunjukkan bahwa sikap 

konsumen terhadap COOI dapat mempengaruhi purchase intention mereka. Dengan 

memberikan bukti empiris tentang layanan asuransi dan katering di Taiwan. 
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Tabel 2.1 Measurement Country of Origin Image 

No Measurement 

1. Produk yang dibuat di negara ini memiliki tampilan yang menarik 

2. Produk yang dibuat di negara ini memiliki reputasi yang baik 

3. Produk yang dibuat di negara ini dapat diandalkan 

4. Produk yang dibuat di negara ini tahan lama 

5. Produk yang dibuat di negara ini memiliki kualitas unggul 

Sumber : (Kabadayi & Lerman, 2011) 

2.1.3 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 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).  

Menurut (Shimp dan Sharma, 1987; Tong & Li, 2013) pengaruh consumen 

ethnocentrism, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa consumen ethnocentrism 

cenderung untuk menilai produk kelompok sendiri lebih tinggi, sehingga mengarah 

pada bias dalam mengevaluasi niat pembelian untuk produk lokal dan asing. Peneliti 
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sebelumnya telah mengembangkan instrumen, yang disebut CETSCALE, untuk 

mengukur kecenderungan consumen ethnocentrism terkait dengan pembelian 

produk-produk asing versus buatan Amerika. Kami mencirikan skala sebagai ukuran 

"Kecenderungan" daripada "Sikap". "Sikap" digunakan untuk mengacu pada 

perasaan konsumen terhadap objek tertentu, seperti model mobil tertentu. 

"Kecenderungan" adalah menangkap gagasan yang lebih umum tentang disposisi 

untuk bertindak dengan cara yang konsisten terhadap produk-produk asing. (Shimp 

& Sharma, 1987). CETSCALE yang berasal dari penelitian Shimp dan Sharma 

(1987) adalah skala yang paling banyak digunakan untuk mengukur consumer 

ethnocentrism, dan divalidasi di berbagai negara(Li et al., 2012).  

Table 2.2 Item CETSCALE 

No Item 

1. Beli produk buatan Amerika. Terus bekerja di Amerika 

2. Membeli produk buatan luar negeri adalah tidak Amerika. 

3. 
Kita harus membeli produk yang diproduksi di Amerika daripada membiarkan 

negara lain kaya dari kita. 

4. Itu selalu terbaik untuk membeli produk Amerika. 

5. 
Mungkin biaya saya dalam jangka panjang tetapi saya lebih memilih untuk 

mendukung produk-produk Amerika. 

6. 
Kita harus membeli dari luar negeri hanya produk-produk yang tidak dapat 

kita peroleh di negara kita sendiri 

Sumber: (Shimp & Sharma, 1987) 
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2.1.4 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). 

Persepsi konsumen mengenai kualitas produk dan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan yang timbul dari 

kategori produk yang sedang dipertimbangkan. Kategori produk yang berbeda 

menghadirkan beragam resiko pembelian dan motivasi untuk melakukan keterlibatan 

yang berbeda – beda. Country of origin menjadi variabel yang penting ketika 

konsumen tidak melakukan keterlibatan atau low consumer involvement (Parkvithee 

& Miranda, 2012). 

 

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



18 
 

Indonesia Banking School 
 

Tabel 2.3 Measurement Consumer Involvement 

No. Measurement 

1. Hal ini sangat penting bagi saya 

2. Membeli benda ini adalah keputusan penting untukku 

3. Saya memilih benda ini dengan sangat hati-hati (saya menggunakan 

waktu saya untuk memilihnya) 

4. Saya senang memilih benda ini pada setiap kesempatan 

Sumber : (Espejel, Fandos, & Flavián, 2009) 

2.1.5 Perceived quality 

Konsumen merasa perceived quality suatu produk (atau layanan) didasarkan 

pada berbagai isyarat informasi yang mereka kaitkan dengan produk. beberapa 

isyarat ini bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Isyarat intrinsik menjadi perhatian 

karakteristik fisik dari produk itu sendiri, seperti ukuran, warna, dan aroma dalam 

beberapa kasus, konsumen menggunakan karakteristik fisik seperti rasa es krim atau 

kue untuk menilai kualitas produk. Namun, konsumen juga menggunakan 

karakteristik ekstrinsik untuk menilai kualitas. misalnya, meskipun banyak 

konsumen mengklaim bahwa mereka membeli produk suatu merek karena memiliki 

rasanya yang dianggap unggul, mereka sering tidak dapat mengidentifikasi merek 

tersebut dalam blind test (Schiffman & Kanuk, 2010). 

Beberapa peneliti (Oshavsky, 1985; Holbrook dan Corfman, 1985) 

memandang kualitas sebagai bentuk evaluasi keseluruhan dari suatu produk, yang 

menunjukkan bahwa kualitas merupakan penilaian secara global. Dalam 
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mengkonseptualisasikan perceived quality, Zeithaml (1998, p. 3) mendefinisikan 

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. Menurut (Hjorth-Anderson, 1984; Monroe dan Krishnan, 1985) 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) 

Tabel 2.4 Measurement Perceived Quality 

No. Measurment 

1.  Toko ini menawarkan produk dengan kualitas yang sangat baik 

2. Toko menawarkan produk dengan kualitas yang konsisten 

3. Toko ini menawarkan produk yang sangat andal 

4. Toko ini menawarkan produk-produk dengan Fitur-fitur luar biasa 

Sumber : (Das, 2014b) 
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2.1.6 Purchase decision  

Dalam proses pembelian, konsumen harus berhenti mencari dan mengevaluasi 

informasi mengenai alternatif merek dan membuat keputusan pembelian. sebagai 

hasil dari tahap alternatif, konsumen dapat mengembangkan niat pembelian atau 

kecenderungan untuk membeli merek tertentu. niat pembelian umumnya didasarkan 

pada pencocokan motif pembelian dengan atribut atau karakteristik merek yang 

sedang dipertimbangkan.  

Keputusan pembelian tidak sama dengan pembelian yang sebenarnya. sekali 

konsumen membeli suatu merek, dia akan tetap melakukan pembelian yang 

sebenarnya. keputusan tambahan mungkin diperlukan, seperti kapan harus membeli, 

di mana membeli, dan berapa banyak uang untuk dibelanjakan. seringkali, ada jeda 

waktu antara pembentukan niat pembelian atau keputusan dan pembelian yang 

sebenarnya, terutama untuk pembelian yang sangat rumit seperti mobil, komputer 

pribadi, dan barang-barang yang tahan lama (Belch & Belch, 2018). 

2.1.7 Purchase intention 

Menurut (Luo et al., 2011; Schiffman dan Kanuk, 2000; Fournier, 1998) 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 
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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). 

Niat membeli melibatkan penilaian subjektif untuk perilaku masa depan. Niat 

membeli mengacu pada upaya untuk membeli produk atau mengunjungi toko yang 

menawarkan suatu produk atau layanan. Berdasarkan literatur di atas, niat membeli 

mencakup beberapa arti penting: 

1. merujuk pada kemungkinan bagi konsumen untuk ―berkeinginan‖ untuk 

mempertimbangkan pembelian. 

2. mewakili apa yang seseorang ‗‗inginkan‖ untuk dibeli di masa depan. 

3. mengungkapkan keputusan konsumen untuk ―membeli‖ lagi produk suatu 

perusahaan. 
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Tabel 2.5 Measurement Purchase Intention 

No.  Measurement 

1. Saya akan membeli benda ini di toko ini 

2. Saya tidak keberatan membeli benda ini 

3. Kemungkinan saya akan mempertimbangkan untuk membeli benda ini di 

toko ini 

4. Jika saya akan membeli produk mewah, saya akan mempertimbangkan 

untuk membeli merek ini 

Sumber : (Kabadayi & Lerman, 2011) & (Bian & Forsythe, 2012) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

1.  

Kim, Namhoon 

Chun, Eunha 

Ko, Eunju 

 

(Kim et al., 

2017) 

Country of origin 

effects on brand 

image, brand 

evaluation, and 

purchase intention 

National 

stereotype, 

COO image, 

brand’s image, 

perceived 

quality, 

perceived value, 

Brand 

evaluation, 

purchase 

intention 

1. National stereotype 

berpengaruh positif terhadap  

COO image pada koleksi 

busana. 

2. National stereotype 

berpengaruh negatif  terhadap 

brand image pada koleksi 

busana 

3. COO image koleksi fesyen 

berpengaruh positif terhadap 

brand image 

4. COO image berpengaruh 

positif terhadap perceived 

quality 

5. Brand image berpengaruh 

positif terhadap perceived 

quality dan perceived value 

6. Brand evaluation berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

2. 

Tong, Xiao 

Li, Chunxiao 

 

(Tong & Li, 

2013) 

Impact of brand 

personality and 

consumer 

ethnocentrism in 

China's sportswear 

market 

Brand 

personality, 

perceived quality, 

purchase 

intention, 

consumer 

ethnocentrism  

1. Brand personality berpengaruh 

positif terhadap perceived quality 

terhadap merek domestik dan 

asing 

2. Brand personality berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention terhadap merek domestik 

dan asing 

3. Consumer ethnocentrism 

berpengaruh positif terhadap 

perceived quality terhadap merek 

domestik 

4. Consumer ethnocentrism tidak 

berpengaruh pada purchase 

intention terhadap merek domestik 

5. Consumer ethnocentrism tidak 

berpengaruh pada perceived 

quality terhadap merek asing 

6. Consumer ethnocentrism tidak 

berpengaruh pada purchase 

intention terhadap merek asing 

7. Perceived quality tidak 

berpengaruh pada purchase 

intention dari merek domestik dan 

asing 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

3. 

Li, Xianguo 

Yang, Jing 

Wang, Xia 

Lei, Da 

 

(Li et al., 2012) 

The Impact of 

Country-of-Origin 

Image, Consumer 

Ethnocentrism and 

Animosity on 

Purchase Intention 

Country of origin 

image, 

ethnocentrism, 

animosity, 

perceived quality, 

purchase 

intention  

1. Country of origin berpengaruh 

positif terhadap perceived quality 

2. Country of origin berpengaruh 

positif tehadap purchase intention 

3. Consumer ethnocentrism 

berpengaruh positif terhadap 

perceived quality 

4. Consumer Ethnocentrism 

berpengaruh positif terhadap 

purchase intention 

5. Animosity berpengaruh negative 

terhadap perceived quality 

6. Animosity berpengaruh positif 

terhadap purchase intention 

7. Perceived quality berpengaruh 

positif terhadap purchase 

intention 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

4.  

Gatti, Lucia 

Caruana, Albert 

Snehota, Ivan 

 

(Gatti, Caruana, 

& Snehota, 2012) 

The role of 

corporate social 

responsibility, 

perceived quality 

and corporate 

reputation on 

purchase intention: 

Implications for 

brand management 

Reputation, 

purchase 

intention, 

perceived CSR, 

corporate 

reputation, 

perceived quality 

1. Reputation berpengaruh positif 

terhadap purchase intention 

pelanggan untuk produk-produk 

perusahaan tersebut. 

2. Semakin kuat perceived CSR 

perusahaan berpengaruh positif 

terhadap reputation perusahaan 

3. Semakin tinggi perceived quality 

suatu produk maka semakin tinggi 

pula purchase intention untuk 

produk tersebut 

4. Semakin tinggi perceived quality 

suatu produk tidak berpengaruh 

terhadap reputation suatu 

perusahaan  
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

5. 

Ko, Yong Jae 

Kim, Kyoungtae 

Claussen, 

Cathryn L 

Kim, Tae Hee 

 

(Ko, Kim, 

Claussen, & 

Kim, 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 

Involvement, 

awareness,image, 

purchase 

intention 

1. Consumer involvement 

berpengaruh positif terhadap 

sponsorship awareness 

2. Consumer involvement 

berpengaruh positif terhadap 

persepsi corporate image 

3. Consumer involvement 

berpengaruh positif terhadap 

purchase intention  produk 

sponsor 

4. Sponsorship awareness 

berpengaruh positif terhadap 

corporate image 

5. Sponsorship awareness 

berpengaruh negative terhadap 

niat pembelian produk sponsor  

6. Corporate image berpengaruh 

positif terhadap intention to 

purchase 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

6. 

Prendergast, 

Gerard P. 

Tsang, Alex S.L. 

Chan, Cherry 

N.W. 

 

(Prendergast et 

al., 2010) 

The interactive 

influence of country 

of origin of brand 

and product 

involvement on 

purchase intention 

Country of 

origin, purchase 

intention, 

consumer 

involvement 

1. Country of origin memiliki 

dampak positif pada purchase 

intention 

2. COO berpengaruh positif pada 

purchase intention konsumen 

dengan low involvement 

7. 

Veale, Roberta 

Quester, Pascale 

 

(Veale & 

Quester, 2009) 

Do consumer 

expectations match 

experience? 

Predicting the 

influence of price 

and country of 

origin on 

perceptions of 

product quality 

Country of 

origin, extrinsic 

cues, intrinsic 

cues, price, 

quality 

perception 

1. Intrinsic cues berpengaruh negatif 

daripada COO dan price terhadap 

quality perception  

2. Extrinsic cues COO dan price 

berpengaruh positif terhadap 

perceived quality 

 

 

8. 

Wang, Xuehua 

Yang, Zhilin 

 

(Wang & Yang, 

2008) 

Does country‐of‐

origin matter in the 

relationship between 

brand personality 

and purchase 

intention in 

emerging 

economies? 

Brand 

personality, 

purchase 

intention, country 

of origin image 

1. Brand personality memberikan 

dampak positif yang signifikan 

terhadap purchase intention 

2. COO image memberikan 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap purchase intention 

3. COO image secara positif 

memoderasi hubungan antara 

Brand personality dan purchase 

intention 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

9. 

Nguyen, tho d 

Nguyen, trang 

t.m Barrett, nigel 

j. 

 

(Nguyen et al., 

2008) 

Consumer 

ethnocentrism, 

cultural sensitivity, 

and intention to 

purchase local 

products—evidence 

from Vietnam 

Consumer 

ethnocentrism,  

purchase 

intention, 

imported product 

judgement, 

cultural 

sensitivity 

1. Consumer ethnocentrism 

berpengaruh positif terhadap 

purchase intention produk lokal  

2. Consumer ethnocentrism 

berpengaruh negatif terhadap 

purchase intention produk impor  

3. Imported product judgment 

berpengaruh negatif terhadap 

purchase intention produk lokal  

4. Cultural sensitivity berpengaruh 

positif terhadap imported product 

judgment 

5. Cultural sensitivity tidak 

berpengaruh terhadap consumer 

ethnocentrism 

6. Dampak consumer ethnocentrism 

pada purchase intention produk 

lokal dan imported product 

judgment tidak berpengaruh untuk 

kategori produk dengan 

keterlibatan tinggi,  untuk kategori 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

penghasilan, usia  

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018; Ms. Word 2010 
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2.3 Rerangka Konseptual 

2.3.1 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 et al., 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 
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2.3.2 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 

2.3.3 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 
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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 

2.3.4 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: 
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H4: consumer ethnocentrism berpengaruh positif terhadap purchase intention 

2.3.5 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 et al., 2011).  

H5: consumer involvement berpengaruh positif terhadap purchase intention 

2.3.6 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 et al., 2012). Pada penelitian lain 
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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 

2.4 Model Penelitian 

Pada penelitian sebelumnya variabel rasa kebencian (animosity) yang 

merupakan sikap bermusuhan terhadap Negara tertentu berdasarkan alasan historis 

atau lainnya turut diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi perceived 

quality dan purchase intention. Namun pada penelitian ini, Indonesiaa dirasa tidak 

memiliki rasa kebencian dengan Negara lain terutama pada industry kosmetik 

sehingga penulis tidak menggunakan variabel tersebut. Variabel consumer 

involvement digunakan dalam penelitian ini turut diperhitungkan sebagai faktor 

yang mempengaruhi perceived quality. Sehingga penelitian ini terbatas pada 

hubungan country of origin image, consumer ethnocentrism dan consumer 

involvement terhadap perceived quality pada purchase intention, pada konsumen 

kosmetik lokal atau kosmetik buatan Indonesia dengan tidak membandingkan 

kosmetik buatan suatu Negara tertentu. 
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Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dirumuskan mengenai pengaruh 

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, maka hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: (Li, Yang, Wang, & Lei, 2012) &  (Ko, Kim, Claussen, & Kim, 2011) 
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Hipotesis penelitian: 

Ho1: country of origin image tidak berpengaruh positif terhadap perceived quality 

H1: country of origin image berpengaruh positif terhadap perceived quality 

Ho2: country of origin image tidak berpengruh positif terhadap purchase intention 

H2: country of origin image berpengaruh positif terhadap purchase intention 

Ho3: consumer ethnocentrism tidak berpengaruh positif terhadap perceived quality 

H3: consumer ethnocentrism berpengaruh positif terhadap perceived quality 

Ho4: consumer ethnocentrism tidak berpengaruh positif terhadap purchase intention 

H4: consumer ethnocentrism berpengaruh positif terhadap purchase intention 

Ho5: consumer involvement tidak berpengaruh positif terhadap purchase intention 

H5: consumer involvement berpengaruh positif terhadap purchase intention 

Ho6: perceived quality tidak berpengaruh positif terhadap purchase intention 

H6: perceived quality berpengaruh positif terhadap purchase intention 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 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.  

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari perceived quality, dan 

purchase intention (variabel endogen) dan country of origin image, consumer 

ethnocentrism, dan consumer involvement (variabel eksogen). Penelitian ini dilakukan 

dengan survey online kepada responden. Target responden untuk penelitian ini adalah 

wanita yang berwarganegara indonesia dan mengetahui namun belum pernah membeli 

produk kosmetik Martha Tilaar, dan Mustika Ratu.  
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3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu 

jenis riset konklusif yang mempunya tujuan utama menguraikan karakteristik atau 

fungsi pasar. Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran nyata 

bagaimana country of origin image, consumer ethnocentrism, dan consumer 

involvement mempengaruhi purchase intention. 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). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dalam penyelesaian penelitian 

bersumber dari data primer dan sekunder, pengertian data primer dan data sekunder 

adalah sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, data primer dikumpulkan 

peneiti langsung dari sumber utamanya (Malhotra, 2009). Pada penelitian ini 

peneliti memperoleh data primer melalui metode survey menggunkan Google 

Form yang disebarkan secara online, survey tersebut berisikan beberapa 

pertanyaan yang dapat dijawab oleh reponden menggunakan skala likert. Skala 

likert merupakan skala pengukuran dengan lima atau tujuh kategori respon 

yang berkisar antara ―sangat setuju‖ hingga ―sangat tidak setuju‖ yang 

mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidak 

setujuan mereka terhadap masing–masing dari serangkaian pernyataan 

mengenai objek stimulus (Malhotra, 2009).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud 

selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data sekunder biasanya 

lebih mudah dan cepat di dapat serta tidak terlalu membutuhkan banyak biaya 

untuk mendapatkannya. Pada data sekunder berisikan informasi dan teori–teori 

yang dibunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

(Malhotra, 2009). Data sekunder tersebut didapat dari buku, jurnal ilmiah, web 

pages, dan sumber lainnya guna mendukung penelitian ini.  
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3.3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan gabungan seluruh elemen, yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa, yang mencangkup semesta untuk kepentingan masalah riset 

pemasaran atau penelitian (Malhotra, 2009). Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan untuk melakukan uji terhadap niat pembelian konsumen kosmetik 

Indonesia yaitu, seluruh responden wanita yang berada di wilayah Indonesia dan 

mengetahui namun belum pernah membeli produk kosmetik Martha Tilaar, dan 

Mustika Ratu. 

Informasi mengenai parameter populasi bisa diperoleh dengan mengambil 

sensus atau sampel. Sampel merupakan subkelompik elemen populasi ayng terpilih 

untuk berpartisipasi dalam studi, data yang terkumpul dari sampel dilakukan analisis 

dan hasil akhirnya merupakan gambaran keadaan populasi yang ada (Malhotra, 2009).  

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah wanita yang berada di wilayah Indonesia 

dan mengetahui namun belum pernah membeli produk kosmetik Martha Tilaar, dan 

Mustika Ratu.  

Prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan sampling method. Peneliti 

menggunakan metode non probability sampling yang merupakan teknik sampling 

yang tidak menggunkan prosedur pemilihan peluang melainkan mengandalkan 

judgement pribadi peneliti. Dalam non probability sampling, convenience sampling 

digunakan untuk memperoleh sampel elemen yang mudah, pemilihan unit sampling 

diserahkan terutama ke pewawancara (Malhotra, 2009). Pedoman ukuran sampel 
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tergantung pada jumlah indikator dikalikan 5 sampai 10 (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Dalma penelitian ini jumlah sampelnya adalah sebagi berikut: 

Jumlah Sampel =  jumlah indikator x 5 sampai 10 

Jumlah Sampel = 23 x 5 = 115 sampel 

3.4 Operasional Variabel 

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh country of origin image (COOI), 

consumer ethnocentrism (CE), dan consumer involvement (CI) terhadap perceived 

quality (PQ) dan purchase intention (PI) maka dibuat indikator skala pengukuran dari 

beberapa peneliti terdahulu. Untuk menghindari kecenderungan responden menjawab 

netral, responden dapat menjawab setiap pernyataan dengan enam poin likert scale 

yang berkisar dari ―1=sangat tidak setuju‖ sampai ―6=sangat setuju‖ (Huang, Yang, & 

Wang, 2014). Indikator–indikator tersebut akan dijadikan sebuah survei untuk 

mendapatkan data primer dari responden di wilayah Indonesia. Berikut tabel 

operasional variabel: 
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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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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

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) 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

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 et al., 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) 

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



43 
 

                             Indonesia Banking School 
 

 

Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variable Definisi Measurement  Scale 

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) 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018; Ms. Word 2010 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data penelitian 

dengan menggunakan metode SEM atau Structural Equation Modeling. Metode ini 

digunakan untuk melakukan analisis struktur kovarians dan menjelaskan kasualitas 

diantara konstruk.konstruk eksogen adalah variabel laten, konstruk eksogen ditentukan 

dari factor diluar dari model dan tidak bisa dijelaskan oleh kostruk atau variabel dalam 

model. Secara grafis eksogen anya mempunyai jalur ke variabel lain. Sebaliknya 

konstruk endogen ditentukan oleh konstruk atau variabel dalam model dan membuat 
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endogen menjadi dependen pada konstruk lain (Cooper & Schindler, 2011). Aplikasi 

yang akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS 

AMOS.  

3.6 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (Structural 

Equation Models). Menurut  (Setyo Hari Wijayanto, 2008) terdapat beberapa tahapan 

pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model 

 SEM dimulai dengan memspesifikasi model yang akan  diestimasi. Dalam 

penelitian ini terdapat variabel  laten eksogen dan endogen, yaitu Country of Origin 

image, Consumer Ethnocentrism, dan Consumer involvement (variabel eksogen), 

Perceived Quality (variabel eksogen dan endogen), dan Purchase Intention (variabel 

endogen). Variabel indikator merupakan variabel teramati atau variabel terukur yang 

dapat diamati. Variabel terukur merupakan indikator dari variabel eksogen dan 

endogen. Pada metode survei kuesioner ini terdapat 20 indikator pertanyaan pada 

metode survei kuesioner yang juga merupakan variabel teramati. 
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 Hubungan antar variabel dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel 

country of origin, consumer ethnocentrism, dan consumer involvement mempengaruhi 

perceived quality dan purchase intention, sedangkan variabel perceived quality 

mempengaruhi purchase intention.berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat 

digambarkan path diagram penelitian ini adalah sebagi berikut: 

 

Gambar 3.1 Model Struktural 

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti; Amos Graphics 22 
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Keterangan: COOI : Country of Origin Image 

  CE : Consumer Ethnocentrism 

  CI : Consumer Involvement 

  PQ : Perceived Quality 

  PI : Purchase Intention 

3.6.2 Identifikasi 

 Proses identifikasi sederhana secara garis besar terdiri dari 3 kategori 

identifikasi dalam persamaan stimultan, yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di 

estimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui  (data tersebut merupakan 

variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model 

dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi 

under-identifed maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, Model yang just-identified 

mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminologi SEM dinamakan 

saturated. Pada model yang just identified, penilaian model tidak perlu 

dilakukan. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over 
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identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over-identified 

maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.6.3 Estimasi 

Setelah melakukan proses identifikasi pada model, tahap berikutnya adalah 

melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di 

dalam model. Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan ditentukan 

berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis.  

3.7 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Pada tahap ini akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikasi koefisien-koefisien dari 

model struktural. Menurut (Hair et al., 2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data 

dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

3. Kecocokan model structural (structural model fit) 

Secara bertahap dan berurutan perlu dilakukan uji kecocokan. Tahap pertama 

dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan 

atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. 
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1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan 

absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM 

adalah sebagai berikut:  

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

b. CMIN/DF (Normed Chi Square) 

2. Ukuran kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model 

atau indendence model. 

a. Comparative Fit Index (CFI)  
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Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Ukuran-ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang Bisa Diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan dalam 

sampel. RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedangkan 

RMSEA < 0,05 adalah close fit 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit 

Incremantal Fit Measures Comparative 

Comparative Fit Index 

(CFI) 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah good fit, sedang 

0,80 ≤ CFI 0,90 adalah marginal fit. 

Sumber: (Setyo Hari Wijayanto, 2008) 

3.7.1 Uji Validitas (Pretest) 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis factor pada hasil pre-test untuk melihat Kaiser Meyer-Okin 

Measure of Sampling Adequacy (KMO), Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image 

Matrix (MSA), dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari setiap nilai 

tersebut adalah sebagai berikut (Hair et al., 2010). 

1. Kaiser Meyer-Okin Measure of Sampling Adequacy adalah statistik yang 

mengindikasikan proporsi variasi dalam variabel yang merupakan variasi 
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umum (common variance), yakni variasi dalam penelitian. Nilai KMO > 0,5 

menunjukkan bahwa faktor analisis dapat digunakan. 

2. Bartlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa matriks korelasi adalah 

matriks identitas yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam faktor 

bersifat related atau unrelated. Nilai signifikansi adalah hasil uji, jika nilai 

hasil uji < 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan antara variabel dan 

merupakan nilai yang diharapkan. 

3. Anti Image Matrix, setiap nilai pada kolom diagonal anti-image correlation 

matrix menunjukkan measure of sampling adequacy dari masing-masing 

indikator. Nilai diagonal anti-image correlation matrix > 0,5 menunjukkan 

variabel cocok atau sesuai dengan struktur variabel lainnya di dalam faktor 

tersebut. 

4. Component Matrix, nilai factor loading dari variabel-variabel komponen 

faktor. Nilai factor loading ≥ 0,5 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Pretest) 

 Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk laten (Hair et al., 2010). Terdapat beberapa metode dalam 

pengujian reliabilitas diantaranya adalah Cronbach’s Alpha, metode ini memiliki nilai 

0,6 - 0,7 atau diatas nilai tersebut. Setelah melakukan pengujian validitas, item yang 
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gugur dan item yang tidak gugur akan dilakukan uji reliabilitas. Pengukuran 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance 

extracted measure. Konstruk yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan 

reliabilitas dengan menggunakan rumus composited reliability (CR) dapat dijelaskan 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 Pengukuran lain untuk menguji reliabilitas adalah average variance extracted 

(AVE). AVE merupakan varians dalam indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh konstruk laten. Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika 

nilai average variance extracted (AVE) lebih besar atau sama dengan 0,50. Jika suatu 

AVE adalah 0,5 atau lebih dapat dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika AVE 

dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat dipertanyakan. Rumus dari AVE adalah 

sebagai berikut: 
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3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu dengan cara mengetahui 

signifikansi dengan melihat nilai   dari hubungan sebab akibat yang ada dalam model 

secara keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan 

nilai   < 0,05 pada hasil analisis, maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh 

data (Ho ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai   > 0,05 

maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data (Ho diterima). 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 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.  

Martha Tilaar group yang merupakan perusahaan kosmetik terkemuka di 

Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1970, dengan omset tahunan sekitar Rp 600 

miliyar dan menguasai sekitar 11% pasar produk perawatan wajah di Indonesia. 

Cakupan produk-produk kosmetik dan perawatan diri (produk dekoratif, make-up 

dasar, perawatan wajah, perawatan tubuh, dan perawatan rambut). 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.).  
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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.  

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

Pada sub bab ini dilakukan pengukuran validitas dengan cara melakukan 

analisis terhadap 30 responden. Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji validitas pretest 

berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 21. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pretest untuk melihat nilai 

Kaiser Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Barletts Test of Sphericity, Anti-

Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Adapun tabel hasil uji 

validitas pretest sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.5 

 

 

Country of Origin Image 

COOI1 

 

0.807 

 

0.000 

0.813 0.855 Valid 

COOI2 0.794 0.948 Valid 

COOI3 0.744 0.969 Valid 

COOI4 0.828 0.936 Valid 

COOI5 0.887 0.871 Valid 

Consumer Ethnocentrism CE1 

0.813 0.000 

0.954 0.645 Valid 

CE2 0.812 0.774 Valid 

CE3 0.864 0.892 Valid 

CE4 0.753 0.912 Valid 

CE5 0.770 0.899 Valid 

CE6 0.843 0.568 Valid 

Consumer Involvement CI1 

0.761 0.000 

0.788 0.820 Valid 

CI2 0.780 0.803 Valid 

CI3 0.750 0.773 Valid 

CI4 0.732 0.873 Valid 

Perceived Quality PQ1 

0.772 0.000 

0.763 0.946 Valid 

PQ2 0.793 0.918 Valid 

PQ3 0.782 0.921 Valid 

PQ4 0.755 0.949 Valid 

Purchase Intention PI1 

0.720 0.000 

0.707 0.889 Valid 

PI2 0.707 0.826 Valid 

PI3 0.725 0.764 Valid 

PI4 0.741 0.881 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21, Ms. Excel 2010 
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 Pada table 4.1 menunjukkan hasil analisis uji validitas dengan menggunakan 

SPSS 21. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam 

penelitian ini terbukti valid. Seluruh hasil alat ukur memenuhi standar yang 

diisyaratkan yaitu KMO > 0.5, SIG < 0.05, MSA > 0.5, dan Factor Loading ≥ 0.5. 

setiap indikator penelitian memiliki hasil rata-rata lebih dari atau kurang dari standar 

yang diisyaratkan sehingga peneliti menggunakan seluruh indikator tersebut sebagai 

tahap penelititian selanjutnya. 

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Pengukuran tahap uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengukuran 

terhadap 30 responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan 

reliabilitas indikator terhadap variabelnya. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai croanbach’s 

alpha ≥ 0.60. Apabila didapatkan hasil croanbach’s alpha ≥ 0.60 maka indikator 

tersebut dapat dikatakan reliabel, konsisten, dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 

2010). Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji reliabilitas pretest yang dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 21. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cranbach’s Alpha Kriteria 

Country of Origin Image 0.950 Reliabel 

Consumer Ethnocentrism 0.852 Reliabel 

Consumer Involvement 0.834 Reliabel 

Perceived Quality 0.951 Reliabel 

Purchase Intention 0.856 Reliabel 

Sumber: Hasil Penglahan Data dengan SPSS 21, Ms. Excel 2010 

Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis uji reliabilitas dengan menggunakan 

SPPS 21. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator dalam 

penelitian ini terbukti reliabel. Seluruh indikator memiliki nilai croanbach’s alpha ≥ 

0.60 sehingga dapat dikatakan reliabel, konsisten, dan relevan terhadap variabel. 

4.3 Profil Responden 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tentang profil responden secara keseluruhan. 

Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online 

dengan menggunakan google form kepada para responden yang pernah maupun tidak 

pernah melakukan pembelian produk Martha Tilaar (Sariayu,Biokos, Caring Colours, 

Belia, Professional Artist Makeup (PAC), Mirabella, dan Rudy Hadiswarno 

Cosmetics) dan Martha Tilaar (Mustika Ratu, Mustika Puteri, Biocell, Moor‘s, Ratu 

Mas, Taman Sari). Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi dalam 

beberapa kategori yaitu pekerjaan, pendidikan terakhir, umur, pengeluaran perbulan, 

tempat tinggal, kosmetik lokal yang biasa digunakan dan presentase penggunaan 
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kosmetik lokal, dan pertanyaan saringan Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan 

190 responden. Dari 190 responden yang mengisi kuesioner online, terdapat 115 

responden yang belum pernah membeli dan menggunakan produk dari Martha Tilaar 

dan Mustika Ratu atau sekitar 61% responden. Karakteristik profil responden akan 

dijelaskan melalui grafik dibawah ini sebagai berikut:  

4.3.1 Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4.1 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Ms. Office 2010 

Gambar 4.1 menunjukkan hasil dari pekerjaan responden. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa 67% atau 77 responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Selain 

itu, sebanyak 25% atau 29 responden memiliki pekerjaan sebagai pekerja/karyawan , 

8% atau 9 responden bekerja sebagai wirausaha. Berdasarkan gambar tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa kalangan pelajar/mahasiswa memiliki ketertarikan pada produk 

kosmetik namun masih banyak yang belum menggunakan merek Martha Tilaar dan 

Mustika Ratu. 

4.3.2 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Gambar 4.2 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.2 menunjukkan grafik pendidikan terakhir responden. Gambar tersebut 

menunjukkan mayoritas responden telah menempuh pendidikan terakhir paling 

banyak pada tingkat SMA atau sederajat sebanyak 64% atau 74 responden. Selain itu, 

sebanyak 14% atau 16 responden telah menempuh pendidikan terakhir pada tingkat 

D1-D3, dan sebanyak 22% atau 25 responden dengan pendidikan terakhir S1. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 
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memilki pendidikan terakhir SMA atau sederajat dimana saat ini termasuk kalangan 

pelajar/mahasiswa. 

4.3.3 Umur Responden 

 

Gambar 4.3 Umur Responden 

Sumber: Hasil pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.3 merupakan hasil dari umur responden. Pada gambar tersebut didapatkan 

hasil mayoritas umur responden adalah pada umur 15-23 tahun dengan persentase 

sebesar 87% atau sebanyak 1  00 responden. Adapun responden yang memiliki umur 

24-32 tahun memiliki persentase sebesar 11% atau 13 responden, dan responden yang 

memiliki umur 33 - 41 tahun dengan persentase 2% atau 2 responden. Berdasarkan 

hasil tersebut menunjukkan bahwa responden yang yang belum pernah melakukan 
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pembelian kosmetik merek lokal Martha Tilaar dan Mustika Ratu rata-rata berumur 

15-23 tahun.  

4.3.4 Pengeluaran per Bulan Responden 

 

Gambar 4.4 Pengeluaran per Bulan Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.4 menunjukkan jumlah pengeluaran responden setiap bulannya. 

Berdasarkan grafik ditunjukkan hasil bahwa responden yang memiliki pengeluaran 

kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 31 responden dengan persentase sebesar 27%. 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran responden per bulan 

adalah sebesar Rp.1.000.000 – Rp. 3.000.000 per bulan dengan persentase sebesar 

54% atau sebanyak 62 responden. Terdapat 22 responden atau persentase sebesar 19% 
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yang memiliki pengeluaran lebih dari Rp. 3.000.000 per bulan. Dapat disimpulkan 

bahwa pengeluaran responden per bulan didominasi sebesar Rp. 1.000.000-Rp. 

3.000.000 dimana mayoritas merupakan kalangan pelajar atau mahasiswa yang 

memiliki pengeluaran tidak lebih dari Rp.3.000.000 setiap bulannya. 

4.3.5 Tempat Tinggal Responden 

 

Gambar 4.5 Tempat Tinggal Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.5 menunjukkan daerah tempat tinggal responden. Berdasarkan gambar 

tersebut ditunjukkan bahwa mayoritas dari responden bertempat tinggal wilayah 

Jabodetabek. Adapun sebanyak 37 responden atau dengan persentase sebesar 32% 

yang memiliki tempat tinggal di Depok. Selain itu, sebanyak 36 responden atau 31% 

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



63 
 

                             Indonesia Banking School 
 

 

responden bertempat tinggal di Jakarta, 12 responden atau 10% berada di Tangerang, 

11 responden atau 10% berada di Bandung, 10 responden atau 9% memiliki tempat 

tinggal di Bogor dan 5 responden atau 4% bertempat tinggal di Bekasi. Sedangkan 

untuk responden yang berada di wilayah Cimahi, Karawang, dan Serang sebanyak 4 

responden atau 4%.  

4.3.6 Kosmetik Lokal Yang Biasa Digunakan Responden 

 

Gambar 4.6 Kosmetik Lokal yang Biasa Digunakan Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.6 menunjukkan merek-merek kosmetik lokal yang biasa di gunakan oleh 

responden, untuk merek kosmetik yang paling banyak digunakan oleh responden 
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adalah Wardah dengan presentase sebesar 49% atau 67 responden, sedangkan Make 

Over memiliki presentase sebesar 12% atau 16 responden, Purbasari dan Emina 

memiliki nilai presentase yang sama yaitu 9% atau 12 responden. Untuk merek lain 

memiliki presentase sebesar 21% dengan 30 responden. 

4.3.7 Presentasi Penggunaan Kosmetik Lokal Responden 

 

Gambar 4.7 Presentase Penggunaan Kosmetik Lokal Responden 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.7 menunjukkan presentase penggunaan kosmetik lokal dari reponden. 

Berdasarkan gambar tersebut sebanyak 62 responden menggunakan 50% kosmetik 
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merek lokal serta 50% merek asing, selanjutnya sebanyak 41 responden menggunakan 

80% kosmetik merek lokal serta 20% kosmetik merek asing, selain itu 5 responden 

menggunakan kosmetik 100% berasal dari merek lokal, dan sebanyak 7 responden 

menggunakan kosmetik merek lokal dibawah 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

mayoritas responden lebih menyukai menggunakan kosmetik merek lokal. 

4.3.8 Pertanyaan Screening 

Tabel 4.3 Pertanyaan Screening 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 190 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 75 

Kuesioner yang digunakan 115 

Tingkat presentase kuesioner yang digugurkan 39% 

Tingkat presentase kuesioner yang digunakan 61% 

Jumlah 100% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Table 4.3 menunjukkan tabel pertanyaan screening untuk mengetahui jumlah 

responden yang belum pernah melakukan pembelian produk kosmetik merek Mustika 

Ratu dan Martha Tilaar dan yang sudah pernah melakukan pembelian produk 

kosmetik Martha Tilaar dan Mustika Ratu. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahu 

bahwa jumlah responden yang belum pernah melakukan pembelian produk Martha 
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Tilaar dan Mustika Ratu sebanyak 115 responden atau 61%, sedangkan sebanyak 75 

responden atau 39% responden sudah pernah melakukan pembelian produk kosmetik 

Martha Tilaar dan Mustika Ratu, serta tidak konsisten dalam menjawab kosmetik 

merek lokal yang biasa digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak 

responden yang menggunakan kosmetik merek lokal namun belum pernah melakukan 

pembelian produk kosmetik Martha Tilaar dan Mustika Ratu. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS dan sebagai 

aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation Model (SEM). Aplikasi 

AMOS digunakan peneliti untuk mengolah data yang terdiri dari dua bagian yaitu 

Measurement Model dan Structural Model. Hasil Measurement Model dan Structural 

Model yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS selanjutnya dapat 

dianalisis dengan Structural Model Equation (SEM) untuk menguji kecocokan model 

dengan data yang diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari analisis data maka akan 

diinterpretasikan dan akan disimpulkan melalui interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS. Spesifikasi model dan path 

diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Model penelitian terdiri dari 5 variabel 

yang terdiri dari country of origin image, consumer ethnocentrism, consumer 
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involvement, perceived quality, dan purchase intention. Setiap variabel memiliki 

hubungan satu sama lain yang membentuk 6 hipotesis. Selain itu, penelitian ini 

memiliki 22 indikator. 

4.4.2 Identifikasi Model 

Untuk mengidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor penentu yaitu 

under-identified, just-identified, dan over-identified. Untuk menentukan kategori dari 

data yang dimiliki, dapat dilakukan dengan melihat Degree of Freedom. Berdasarkan 

hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisis Degree of Freedom pada tabel 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Computation degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 276 

Number of distinct parameters to be estimated 52 

Degrees of freedom 224 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.4 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 
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online kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan 

menggunakan AMOS, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian terhadap 

model. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Hair et al., (2010), variabel mempunyai validitas yang baik jika 

variabel tersebut memiliki standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5. Namun, SLF 

memiliki ideal nilai sebesar ≥ 0.7. Apabila suatu variabel memiliki standardized factor 

loading ≥ 0.5 maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang baik. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Average Variance Extended (AVE) dan 

Construct Reliability (CR). Masing-masing nilai memiliki reliabilitas yang baik 

apabila AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas 

(measurement) maka dapat dilakukan analisis terhadap data yang ditunjukkan pada 

tabel 4.5: 
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Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas - Measurement 

Varibel Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

CR ≥ 

0.7 
Kesimpulan 

 

 

Country of 

Origin Image 

COOI1 0.807 Valid 0.743 0.935 Reliabel  

COOI2 0.909 Valid 

COOI3 0.868 Valid 

COOI4 0.858 Valid 

COOI5 0.865 Valid 

Consumer 

Ethnocentrism 

CE1 0.726 Valid 0.561 0.880 Reliabel 

CE2 0.666 Valid 

CE3 0.819 Valid 

CE4 0.927 Valid 

CE5 0.829 Valid 

CE6 0.422 Valid 

Consumer 

Involvement 

CI1 0.900 Valid 0.642 0.873 Reliabel 

CI2 0.947 Valid 

CI3 0.554 Valid 

CI4 0.744 Valid 

Perceived 

Quality 

PQ1 0.881 Valid 0.779 0.934 Reliabel 

PQ2 0.905 Valid 

PQ3 0.875 Valid 

PQ4 0.868 Valid 

Purchase 

Intention 

PI1 0.894 Valid 0.727 0.914 Reliabel 

PI2 0.800 Valid 

PI3 0.746 Valid 

PI4 0.892 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada measurement model. 

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil bahwa semua indikator dari setiap variabel 

dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi standar yang diisyaratkan. Adapun 

nilai yang diisyaratkan untuk validitas adalah memiliki factor loading ≥ 0.5. 
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Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk reliabilitas adalah memiliki nilai AVE ≥ 0.5 

dan CR ≥ 0.7 

4.4.4 Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pada subbab ini, peneliti melakukan pengujian terhadap Goodness of Fit. Pengujian 

Goodness of Fit memiliki tujuan untuk melihat spesfikasi model dengan data sampel. 

Dari pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi model penelitian dengan 

data sampel atau teramati. Evaluasi model dapat dikatakan good fit apabila memiliki 

nilai CMIN/DF ≤ 5.0, CFI ≥ 0.90, dan RMSEA < 0.08. Tabel berikut menjelaskan 

hasil analisis dari beberapa indeks GOF: 

Tabel 4.6 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 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS, Ms. Excel 2010 

Table 4.6 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 
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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). 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikan dengan melihat 

nilai p dari model secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang mempunyai 

sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Hasil kesimpulan hipotesis 

dapat ditentukan dengan melihat nilai estimasi dan p. Jika nilai estimasi dalam hasil 

analisis menunjukkan nilai positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan 

dan didukung oleh data. Namun, apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan 

nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. 

Pada tabel berikut dijelaskan hasil analisis data dari model secara keseluruhan: 
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Tabel 4.7 Output Regression 

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 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS, Ms Excel 2010 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil output regression model secara keseluruhan. 

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan analisis setiap hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Variabel Country of Origin Image berpengaruh positif terhdap perceived 

quality karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.682, 

nilai critical ratio > 1.96 yaitu sebesar 8.472, dan nilai p *** dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari standard yang di isyaratkan yaitu p < 0.05. berdasarkan 

hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis country of 

origin image berpengaruh positif terhadap perceived quality dan didukung oleh 

data. 

2. Variabel consumer ethnocentrism tidak berpengaruh positif terhadap perceived 

quality karena memiliki nilai estimasi sebesar 0.058, nilai critical ration <1.96 
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yaitu sebesar 0.933, dan nilai p sebesar 0.351 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari standar yang di isyaratkan yaitu p > 0.05. berdasarka hasil analisis tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis consumer ethnocentrism tidak 

berpengaruh terhadap perceived quality. 

3. Variabel country of origin image berpengaruh positif  terhadap purchase 

intention karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.266, 

nilai critical ratio > 1.96 yaitu sebesar 2.783, dan nilai p 0.005 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari standard yang di isyaratkan yaitu p < 0.05. berdasarkan 

hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis country of 

origin Image berpengaruh positif terhadap purchase intention dan didukung 

oleh data. 

4. Variabel perceived quality berpengaruh positif terhadap purchase intention 

karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 0.896, nilai 

critical ratio > 1.96 yaitu sebesar7.615, dan nilai p *** dimana nilai tersebut 

lebih kecil dari standard yang di isyaratkan yaitu p < 0.05. berdasarkan hasil 

analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis perceived quality 

berpengaruh positif terhadap purchase intention dan didukung oleh data. 

5. Variabel consumer ethnocentrism tidak berpengaruh positif terhadap purchase 

intention karena memiliki nilai estimasi sebesar -0.068, nilai critical ratio 

<1.96 yaitu sebesar -1,230 dan nilai p sebesar 0.219 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari standar yang di isyaratkan yaitu p > 0.05. berdasarka hasil analisis 
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tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis consumer ethnocentrism 

tidak berpengaruh terhadap purchase intention. 

6. Variabel consumer involvement tidak berpengaruh positif terhadap purchase 

intention karena memiliki nilai estimasi sebesar -0.026, nilai critical ratio 

<1.96 yaitu sebesar -0,468 dan nilai p sebesar 0.640 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari standar yang di isyaratkan yaitu p > 0.05. berdasarka hasil analisis 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis consumer involvement tidak 

berpengaruh terhadap purchase intention. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data model struktural menunjukkan bahwa 

seluruh variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta 

model pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode SEM. Pembahasan dari hasil 

pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab dibawah ini. 

4.5.1 Hasil Uji 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 
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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.  

H1: country of origin image berpengaruh positif terhadap perceived quality 

4.5.2 Hasil Uji 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 
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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 mendorong 

konsumen untuk meningkatkan niat mereka dalam melakukan pembelian produk 

kosmetik merek lokal Martha Tilaar dan Mustika Ratu.  

H2: country of origin image berpengaruh positif terhadap purchase intention 

4.5.3 Hasil Uji 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. 
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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. 

H3: consumer ethnocentrism tidak berpengaruh positif terhadap perceived quality 

4.5.4 Hasil Uji 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.  

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



78 
 

                             Indonesia Banking School 
 

 

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. 

H4: consumer ethnocentrism tidak berpengaruh positif terhadap purchase intention 

4.5.5 Hasil Uji 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 
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produk kosmetik merek lokal, konsumen kosmetik termasuk dalam low involvement 

atau keterlibatan rendah sehingga country of origin image menjadi salah satu variabel 

yang diperhitungkan untuk meingkatkan pembelian kosmetik merek loka Martha 

Tilaar dan Mustika Ratu. 

H5: consumer involvement tidak berpengaruh positif terhadap purchase intention 

4.5.6 Hasil Uji 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 

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



80 
 

                             Indonesia Banking School 
 

 

produk kosmetik merek lokal sehingga dapat meningkatkan minat pembelian 

konsumen. 

H6: perceived quality berpengaruh positif terhadap purchase intention 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik implikasi 

manajerial. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang membuat 

niat konsumen untuk membeli suatu produk adalah Negara asal dan persepsi 

konsumen terhadap kualitas produk tersebut. Nilai estimasi yang tertinggi sebesar 

0.896 dihasilkan dari perceived quality terhadap purchase intention. Pengaruh country 

of origin Image terhadap perceived quality dengan nilai estimasi sebesar 0.682. 

pengaruh country of origin image terhadap purchase intention dengan nilai estimasi 

sebesar 0.266. berdasarkan hasil penelitian dan estimasi diatas, berikut ini adalah 

average value dari masing – masing indikator yang digunakan untuk analisis indikator 

dalam penelitian ini:  
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Tabel 4.8 Average Value Indikator Penelitian 

Variabel  Indikator  Mean  

 

 

Country Of Origin Image 

COOI1 4.5 

COOI2 4.5 

COOI3 4.3 

COOI4 4.4 

COOI5 4.3 

Perceived Quality 

PQ1 4.4 

PQ2 4.4 

PQ3 4.5 

PQ4 4.2 

 

Purchase Intention 

PI1 4.2 

PI2 4.4 

PI3 4.4 

PI4 4.2 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Ms. Excel 2010  

1. Perceived quality atau  kualitas yang dirasakan terhadap konsumen produk 

kosmetik merek lokal memiliki pengaruh paling besar terhadap niat pembelian. 

Hal tersebut ditunjukkan bahwa perceived quality memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase intention, selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 

(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. Nilai 

estimasi sebesar 0.896, hasil pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh  

indikator PQ memiliki average value diatas nilai rata-rata (Nilai rata-rata 

responden dari skala 6 (nilai tengah=3)). Hal tersebut perlu dipertahankan oleh 
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para manajer perusahaan kosmetik lokal agar dapat terus mempertahankan 

kualitas produknya pada persepsi konsumen.  

2. Country of origin image atau citra Negara asal suatu produk kosmetik memiliki 

pengaruh positif terhadap perceived quality, hasil ini sejalan dengan penelitian 

(Kim et al., 2017) yang menyatakan bahwa konsumen menggunakan citra 

Negara asal untuk mengevaluasi kualitas produk kosmetik dan signifikan 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut. Nilai 

estimasi sebesar 0.682, serta pada table 4.8 menunjukkan bahwa indikator 

COOI memiliki average value diatas nilai rata-rata. Dalam hal ini kosmetik 

lokal harus terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan 

kosmetik asing serta dapat meingkatkan persepsi konsumen mengenai 

kosmetik lokal yang memiliki kualitas unggul serta dapat diandalkan. 

3. Citra Negara asal produk pada hasil penelitian ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap niat pembelian konsumen. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa country of origin image memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap purchase intention. Dengan nilai estimasi sebesar 0.266, perusahaan-

perusahaan kosmetik merek lokal dalam hal ini Martha Tilaar dan Mustika 

Ratu harus meningkatkan niat beli konsumen dengan terus membangun citra 

bahwa produk buatan Indonesia sesuai dengan kondisi kulit wanita asia serta 

memberikan kecantikan luar dan dalam melalui tradisi Indonesia. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada sub bab ini, 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 
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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 

5.2 Saran 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerian, dan kesimpulan penelitian ini 

dapat dijadikan saran untuk perusahaan Martha Tilaar dan  Mustika Ratu serta 

perusahaan – perusahaan kosmetik lokal lainnya. Saran tersebut diharapkan dapat 

meingkatkan persepsi akan kualitas kosmetik lokal serta menigkatkan niat pembelian 

konsumen. Berikut 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 
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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. 

2) Bagi peneliti selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

tema tentang industri kosmetik lokal di Indonesia adalah sebagi berikut: 

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. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Kuesioner 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test 

1. Country of Origin Image 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .807 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 168.554 

df 10 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 COOI1 COOI2 COOI3 COOI4 COOI5 

Anti-image Covariance 

COOI1 .263 -.062 .019 -.112 .042 

COOI2 -.062 .100 -.056 .025 .011 

COOI3 .019 -.056 .059 -.044 -.060 

COOI4 -.112 .025 -.044 .156 -.015 

COOI5 .042 .011 -.060 -.015 .238 

Anti-image Correlation 

COOI1 .813a -.385 .151 -.551 .167 

COOI2 -.385 .794a -.729 .204 .073 

COOI3 .151 -.729 .744a -.462 -.502 

COOI4 -.551 .204 -.462 .828a -.076 

COOI5 .167 .073 -.502 -.076 .887a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

COOI1 .855 

COOI2 .948 

COOI3 .969 

COOI4 .936 

COOI5 .871 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

2. Consumer ethnocentrism 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .813 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 103.254 

df 15 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

Anti-image Covariance 

CE1 .673 .031 -.016 -.057 -.036 -.020 

CE2 .031 .492 -.172 .037 -.049 -.134 

CE3 -.016 -.172 .289 -.062 -.031 -.044 

CE4 -.057 .037 -.062 .159 -.122 -.073 

CE5 -.036 -.049 -.031 -.122 .174 .062 

CE6 -.020 -.134 -.044 -.073 .062 .740 

Anti-image Correlation 

CE1 .954a .054 -.035 -.173 -.107 -.028 
CE2 .054 .812a -.458 .134 -.169 -.222 
CE3 -.035 -.458 .864a -.287 -.138 -.096 
CE4 -.173 .134 -.287 .753a -.733 -.212 
CE5 -.107 -.169 -.138 -.733 .770a .173 
CE6 -.028 -.222 -.096 -.212 .173 .843a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 Component 
1 

CE1 .645 

CE2 .744 

CE3 .892 

CE4 .912 

CE5 .899 

CE6 .568 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

3. Consumer involvement 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .761 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 43.826 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 CI1 CI2 CI3 CI4 

Anti-image Covariance 

CI1 .526 -.227 -.050 -.122 

CI2 -.227 .541 -.012 -.131 

CI3 -.050 -.012 .555 -.251 

CI4 -.122 -.131 -.251 .423 

Anti-image Correlation 

CI1 .788a -.425 -.092 -.260 

CI2 -.425 .780a -.022 -.274 

CI3 -.092 -.022 .750a -.518 

CI4 -.260 -.274 -.518 .732a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

CI1 .820 

CI2 .803 

CI3 .773 

CI4 .873 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

4. Perceived Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .772 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 125.552 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PQ1 PQ2 PQ3 PQ4 

Anti-image Covariance 

PQ1 .138 -.114 .009 -.054 

PQ2 -.114 .189 -.026 .006 

PQ3 .009 -.026 .175 -.109 

PQ4 -.054 .006 -.109 .128 

Anti-image Correlation 

PQ1 .763a -.704 .059 -.408 

PQ2 -.704 .793a -.143 .041 

PQ3 .059 -.143 .782a -.730 

PQ4 -.408 .041 -.730 .755a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PQ1 .946 

PQ2 .918 

PQ3 .921 

PQ4 .949 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pre-Test (Lanjutan) 

5. Purchase intention 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .720 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 61.578 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PI1 PI2 PI3 PI4 

Anti-image Covariance 

PI1 .302 -.224 -.027 -.104 

PI2 -.224 .371 .024 -.039 

PI3 -.027 .024 .496 -.245 

PI4 -.104 -.039 -.245 .358 

Anti-image Correlation 

PI1 .707a -.668 -.070 -.315 

PI2 -.668 .707a .056 -.107 

PI3 -.070 .056 .725a -.582 

PI4 -.315 -.107 -.582 .741a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PI1 .889 

PI2 .826 

PI3 .764 

PI4 .881 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test  

1. Country of origin image 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.950 5 

 

2. Consumer ethnocentrism 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.852 6 

 

3. Consumer Involvement 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.834 4 

 

4. Perceived quality 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.951 4 

 

5. Purchase intention 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.856 4 
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Lampiran 4: Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 5: Output Standardized Regression Weight 

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

   
Estimate 

CI4 <--- Consumer_Involvement .744 

CI3 <--- Consumer_Involvement .554 

CI2 <--- Consumer_Involvement .947 

CI1 <--- Consumer_Involvement .900 

CE5 <--- Consumer_Ethnocentrism .829 

CE4 <--- Consumer_Ethnocentrism .927 

CE3 <--- Consumer_Ethnocentrism .819 

CE2 <--- Consumer_Ethnocentrism .666 

CE1 <--- Consumer_Ethnocentrism .726 

CE6 <--- Consumer_Ethnocentrism .422 

COOI4 <--- Country_of_Origin .858 

COOI3 <--- Country_of_Origin .868 

COOI2 <--- Country_of_Origin .909 

COOI1 <--- Country_of_Origin .807 

PQ4 <--- Perceived_Quality .868 

PQ3 <--- Perceived_Quality .875 

PQ2 <--- Perceived_Quality .905 

PQ1 <--- Perceived_Quality .881 

PI4 <--- Purchase_Intention .892 

PI3 <--- Purchase_Intention .746 

PI2 <--- Purchase_Intention .880 

PI1 <--- Purchase_Intention .884 

COOI5 <--- Country_of_Origin .865 
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Lampiran 6: Structural Model 
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Lampiran 7: Regression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Perceived_Quality <--- Country_of_Origin_Image .682 .081 8.472 *** 
 

Perceived_Quality <--- Consumer_Ethnocentrism .058 .062 .933 .351 
 

Purchase_Intention <--- Country_of_Origin_Image .266 .096 2.783 .005 
 

Purchase_Intention <--- Perceived_Quality .896 .118 7.615 *** 
 

Purchase_Intention <--- Consumer_Ethnocentrism -.068 .055 -1.230 .219 
 

Purchase_Intention <--- Consumer_involvement -.026 .056 -.468 .640 
 

COOI5 <--- Country_of_Origin_Image 1.000 
    

COOI4 <--- Country_of_Origin_Image .978 .080 12.267 *** 
 

COOI3 <--- Country_of_Origin_Image .947 .075 12.537 *** 
 

COOI2 <--- Country_of_Origin_Image 1.003 .073 13.702 *** 
 

COOI1 <--- Country_of_Origin_Image 1.020 .093 10.978 *** 
 

CE5 <--- Consumer_Ethnocentrism 1.000 
    

CE4 <--- Consumer_Ethnocentrism 1.337 .109 12.295 *** 
 

CE3 <--- Consumer_Ethnocentrism 1.267 .122 10.363 *** 
 

CE2 <--- Consumer_Ethnocentrism 1.083 .139 7.785 *** 
 

CE1 <--- Consumer_Ethnocentrism 1.010 .116 8.732 *** 
 

CE6 <--- Consumer_Ethnocentrism .558 .123 4.548 *** 
 

CI4 <--- Consumer_involvement 1.000 
    

CI3 <--- Consumer_involvement .721 .123 5.882 *** 
 

CI2 <--- Consumer_involvement 1.293 .127 10.218 *** 
 

CI1 <--- Consumer_involvement 1.212 .122 9.968 *** 
 

PQ1 <--- Perceived_Quality 1.000 
    

PQ2 <--- Perceived_Quality 1.011 .071 14.231 *** 
 

PQ4 <--- Perceived_Quality .984 .076 13.030 *** 
 

PQ3 <--- Perceived_Quality .956 .072 13.246 *** 
 

PI4 <--- Purchase_Intention 1.000 
    

PI3 <--- Purchase_Intention .680 .068 9.998 *** 
 

PI1 <--- Purchase_Intention .935 .068 13.839 *** 
 

PI2 <--- Purchase_Intention .868 .063 13.676 *** 
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Lampiran 8: Model Fit Summary 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 276 

Number of distinct parameters to be estimated: 52 

Degrees of freedom (276 - 52): 224 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 589.971 

Degrees of freedom = 224 

Probability level = .000 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 52 589.971 224 .000 2.634 

Saturated model 276 .000 0 
  

Independence model 23 2632.088 253 .000 10.404 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .776 .747 .848 .826 .846 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .120 .108 .132 .000 

Independence model .287 .277 .297 .000 
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Lampiran 9: Hasil Kuesioner Responden 
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Lampiran 9: Hasil Kuesioner Responden (Lanjutan) 
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Lampiran 9: Hasil Kuesioner Responden (Lanjutan) 
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Lampiran 9: Hasil Kuesioner Responden (Lanjutan) 
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