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ABSTRACT
In modern times, consumer ethnocentrism has become an important strategic tool used by
domestic firms in the face of global competition. However, the ability to use this phenomenon and its
practical validity can vary in different industrial and cultural contexts. The main purpose of this study
was to investigate the effects of ethnocentrism on attitudes toward product, attitude toward the brand
and subsequently on brand loyalty (BL). This research is categorized as survey research with
descriptive analysis method by taking sample and using questionnaire as data gathering instrument.
The model was tested using sample of 135 Brodo Footware costumer and can classified as single cross
sectional survey design. The respondents are chosen by using nonprobability sampling i.e. convenience
sampling techniques. The results of analysis in this research was tested using Structural Equation
Modeling (SEM). The results of this research indicate that most of hypotheses are supported and have
significant effects, except two other hypotheses that not supported i.e. didn’t show significant
relationship between variables. The results revealed that the consumer ethnocentrism is positively
correlated with the favorable attitudes towards domestic product and attitudes toward local brands like
Brodo in Indonesia. However, this research indicate that attitude toward foreign product does not related
to consumer ethnocentrism neither attitude toward domestic brand. Finally, the researchers provide
some suggestions for Brodo as domestic firms in the Indonesia to develop appropriate branding
strategies in considering consumer ethnocentrism as a strategic tools.
Keywords: consumer ethnocentrism, brand loyalty, attitude toward domestic and foreign
product, attitude toward the brand.

PENDAHULUAN
Berkembang pesatnya arus pasar persaingan global seperti saat ini membuat produsen lokal di
negara berkembang seperti Indonesia harus mampu bersaing secara efektif terhadap produk impor
yang dihasilkan oleh produsen luar negeri (Lindridge & Wang, 2008). Pada beberapa negara
berkembang memiliki kebijakan konvensional yang membuat konsumen lebih memilih produk merek
impor bedasarkan kualitas yang lebih unggul, namun dalam beberapa kasus, konsumen lebih memilih
merek impor yang kualitas produknya tidak lebih tinggi dari produk merek lokal. Steenkamp, Batra, &
Alden (2003) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa selain karena faktor kualitas produk yang
dapat menjelaskan fenomena tersebut terdapat beberapa faktor yang telah diidentifikasi, salah satunya
adalah dengan membangun merek produk lokal secara konsisten.
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Pembahasan mengenai pilihan terhadap merek produk dapat berkaitan dengan konsep tentang
Consumer Ethnocentrism. Salah satu dari pemilihan produk tersebut adalah produk fashion.
Etnosentrisme dalam hal ini dapat dikatakan suatu kecintaan setiap individu terhadap suatu produk
negara asal yang secara tidak langsung kaitannya dengan kondisi pembangunan ekonomi di negara
tersebut (O’Cass & Lim, 2002). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Bandara & Miloslava (2012)
menyebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang membuat konsumen lebih menyukai merek global,
hal tersebut dibuktikan dengan perilaku konsumen yang memiliki maksud tertentu dalam pembelian
barang merek global seperti untuk menunjukkan status sosial, persepsi terhadap kualitas yang lebih
baik, dan yang paling dominan adalah persepsi bahwa produk global lebih memiliki gengsi (prestige)
dalam menunjang gaya hidup mereka.
Persepsi masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa produk buatan Indonesia berkelas
lebih rendah dibandingkan dengan produk luar negeri merupakan salah satu faktor meningktanya
pemilihan produk luar negri dibandingkan dengan produk lokal. Masyarakat Indonesia umumnya telah
melakukan pengaturan pada pola pikir mereka bahwa produk asal luar negeri selalu atau bahkan
selamanya akan memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produk dalam negeri. Peryataan
tersebut juga terdapat dalam penelitian Schooler (1965) bahwa produk yang dibuat di negara
berkembang dinilai tidak memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan negara lainnya.
Penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di negara berkembang cenderung memiliki
pandangan yang kurang baik terhadap produk-produk yang berasal dari negaranya sendiri. Hal ini
menjadi fenomena yang terjadi pada sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang merujuk beberapa
alasan bahwa faktor utama masyarakat Indonesia lebih memlilih produk luar negeri diantaranya dari
segi mutu produk, layanan purna jual, pengemasan produk hingga memilih segmentasi pasar yang baik
dan tepat.
Dalam menigkatkan loyalitas akan produk lokal Delgado & Luis (2005) menyatakan bahwa
merek yang kuat dimata pelanggan dapat tercermin dari loyalitas pelanggan menggunakan suatu merek
dan loyalitas pada suatu merek itu sendiri. Hal tersebut dapat diraih ketika pelanggan sudah
mempercayai merek, kemudian dimulai dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan ketika
memakai suatu produk. Gecti & Zengin, (2013) menjelaskan ketika seorang pelanggan sangat puas
karena mendapatkan pengalaman yang relevan dengan apa yang diharapkan, tanpa diminta mereka
akan dengan rela dan senang hati untuk memberikan kepercayaannya dengan mengeluarkan uang
yang lebih banyak, membeli lebih sering dan bahkan mereka bersedia berbagi pengalaman positif
kepada orang lain (Lau & Lee, 1999). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa diawali dengan Consumer
Ethnocentrism yang dimiliki oleh setiap konsumen maka akan mengetahui kecenderungan produk
dalam atau luar negri sebagai suatu produk pilihan yang nantinya akan berpengaruh pada sikap
terhadap merek yang dipilih dan kemudian mendorong Brand Loyalty pada setiap individu pelanggan.

Maksud dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait pengaruh consumer
ethnocentrism terhadap attitude toward foreign product dan attitude toward domestic product. Kemudian
yang kedua untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait pengaruh
attitude toward the foreign product dan attitude toward the domestic product dan terhadap attitude
toward domestic brand. Selanjutnya diakhir tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,
menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait pengaruh attitude toward domestic brand
terhadap attitudinal brand loyalty dan behaviour brand loyalty sebagai dari dimensi brand loyalty
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TINJAUAN PUSTAKA
National Brand
Merek adalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan satu produk dengan produk
lainnya yang memungkinkan konsumen menggunakan merek sebagai pedoman atau acuan tingkat dan
konsistensi kualitas, serta memungkinkan para pemanufaktur untuk mengkomunikasikan citra spesifik
dan aspek produk tertentu kepada para konsumen melalui kampanye periklanan massal. National brand
atau yang dikenal juga dengan nama merek pabrik merupakan produk yang dirancang, diproduksi, dan
dipasarkan oleh penjual dalam konteks nasional (Reierson, 1967). Perusahaan nasional tersebut
bertanggung jawab untuk mengembangkan barang dan menjaga image merek nasional tersebut agar
di menjadi pilihan konsumen negara asal. Dengan membeli merek nasional, konsumen dapat
membantu dalam hal menjaga pesepsi terhadap produsen prosuk nasional dan perekonomian negara
secara tidak langsung.

Theory Plan Behavior
Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasoned
Action (TRA). Teori ini yang awalnya dinamai Theory of Reasoned Action (TRA), yang dikembangkan
pada tahun 1967, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh (Ajzen & Fishbein, 1978).
Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama
yaitu attitude toward the behavior dan subjective norms (Ajzen & Fishbein, 1978), sedangkan dalam
TPB ditambahkan satu faktor lagi yaitu perceived behavioral control. Beberapa tujuan dan manfaat dari
teori ini, antara lain adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasional
terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu sendiri.

Consumer Ethnocentrism
Istilah "Consumer Ethnocentrism“ (etnosentrisme konsumen) diadaptasi dari konsep umum
etnosentrisme yang diperkenalkan di awal abad ke-19 oleh Sumner pada tahun 1906, dan pada
awalnya dianggap sebagai konsep sosiologis yang membedakan antara apa yang disebut in group
(kelompok yang individu diidentifikasi dengan) dan out group (kelompok bahwa individu dianggap
sebagai berlawanan dengan in group) (Shimp & Sharma, 1987). Selanjutnya, consumer ethnocentrism
menurut (Steenkamp et al., 2003) merupakan suatu sikap bangga terhadap merek, simbol, dan budaya
negara mereka. Oleh karna itu apabila dikaitkan dengan pembelian produk asing maka akan timbul
persepsi dan sikap karena hal tersebut dilihat sebagai bentuk tindakan yang tidak bermoral dan tidak
patriotik serta memiliki dampak negatif terhadap perekonomian domestik. Disisi lain hal tersebut dapat
meningkatkan persepsi konsumen agar cenderung membeli produk lokal bahkan jika kualitasnya lebih
rendah dari impor (Wall & Heslop, 1986).

Attitude toward Foreign and Domestic Product
Perasaan konsumen mengenai produk lokal atau global mungkin sama pentingnya dengan sikap
mereka terhadap merek dalam menentukan efektifitas produk. Dalam penelitian lainnya juga yang
dilakukan (Coulter & Punj, 1999) berpendapat bahwa sikap terhadap suatu produk dipengaruhi oleh
kognisi (pikiran dan perasaan), kemudian sikap terhadap suatu negara (country origin) akan
mempengaruhi sikap terhadap merek/produk yang ada akhirnya mempengaruhi pemilihan terhadap
suatu produk. Sikap terhadap produk umumnya didefinisikan sebagai "keseluruhan penilaian secara
evaluatif pada konsumen terhadap atribut suatu produk seperti gaya, merek, dan kualitas, harga yang
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murah atau mahal " (Erdogan & Cevahir, 2010). Menurut (Kaynak & Kara, 2002), bahwa sebagian besar
karakteristik dari sebuah merek yang terkait dengan negara asalnya diakibatkan karena pelanggan
mengevaluasi produk berdasarkan semua informasi yang tersedia untuk mereka, meskipun informasi
tersebut sangat sedikit negara asal menjadi penentu sebuah niat yang penting dari evaluasi produk
konsumen. Niat konsumen untuk membeli domestik / produk asing akan dipengaruhi oleh persepsi
kualitas. Dalam literatur, persepsi kualitas diperlakukan sebagai konsep multi-dimensi termasuk
penampilan, warna dan desain, daya tahan, fashion, fungsi, prestise, kehandalan, kemajuan teknis, nilai
uang, dan pengerjaan (Wang & Chen, 2004).

Attitude toward Domestic Brand
Attitude toward Domestic Brand “sikap terhadap merek” meliputi satu komponen afektif yang
berkaitan dengan elemen merek yaitu nama merek, logo, dan simbol, karakter dan kemasan dalam
negri. Sikap (afeksi) yaitu emosi dan perasaan seperti pernyataan sangat menyenangkan/sangat tidak
menyenangkan, sangat menarik atau sangat tidak menarik, sangat berkesan/sangat tidak berkesan.
Selanjutnya mengatakan bahwa sikap merek (brand attitude) atau sikap terhadap merek adalah
evaluasi keseluruhan konsumen terhadap merek, dalam model ekuitas merek ditemukan bahwa
peningkatan pangsa pasar terjadi ketika sikap terhadap merek semakin positif, sikap merek (brand
attitude) akan berpengaruh terhadap intensi loyalitas terhadap suatu merek (Chaudhuri & Holbrook,
2001). Sikap merek dikatakan mendapat nilai positif apabila merek tersebut lebih disukai, merek lebih
diingat dan merek tersebut lebih dipilih dibandingkan merek pesaing (Jin, 2003). Sikap terhadap merek
menurut (Ajzen & Fishbein, 1978) adalah kecenderungan yang dipelajari oleh konsumen untuk
mengevaluasi merek dengan cara mendukung (positif) atau tidak mendukung (negatif) secara
konsisten.

Attitudinal Brand Loyalty
Dari beberapa hasil penelitian dengan konsep loyalitas merek menyatakan bahwa loyalitas merek
adalah sebuah konsep yang cukup penting dalam sebuah konteks teoritis tertentu. attitudinal brand
loyalty sebagian besar merupakan pendekatan suatu sikap loyalitas terhadap merek dan berfokus pada
komitmen psikologis konsumen (Odin, Odin, & Valette, 2001). Selain itu, dalam penelitian (Dick & Basu,
1994) attiudinal brand loyalty merupakan suatu sikap yang disebut dengan komitmen secara psikologis
dengan meneliti suatu pikiran serta perasaan konsumen dalam mengungkapkan suatu penyedia
layanan tertentu. Konsep sikap loyalitas mengacu pada kesepakatan konsumen dengan pemecahan
masalah perilaku yang intensif dan mencakup suatu merek, fitur perbandingan namun mengarah ke
preferensi merek yang kuat (Bennett & Rundle, 2002). Dalam konteks ini, sikap loyalitas terhadap merek
merupakan suatu analisis sikap pada konsumen yang mencakup loyalitas psikologis konsumen untuk
pemahaman sebuah merek (Quester & Lim, 2003).

Behavioral Brand Loyalty
Behavioral Brand Loyalty merupakan suatu dimensi dari brand loyalty. Orang yang membeli
merek tertentu akan terus setia kepada sebuah merek dengan menunjukan suatu prilaku secara positif
terhadap merek tersebut (Odin et al., 2001). Behavioral Brand Loyalty dapat didefinisikan sebagai
bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen pada suatu merek dalam bentuk pembelian berulang
(Gecti & Zengin, 2013). Namun demikian pengukuran perilaku tidak cukup untuk menjelaskan
bagaimana dan mengapa loyalitas merek berkembang pada konsumen (Bohner & Dickel, 2011) dan
penelitian yang telah dilakukan tidak memungkinkan untuk mengungkapkan apakah pembelian
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berulang timbul dari alasan situasional atau penyebab perbedaan psikologis yang rumit selain tindakan
kebiasaan yang dilakukan konsumen (Odin et al., 2001). Selain itu behavioral brand loyalty dapat
digambarkan sebagai suatu bentuk dari loyalitas pembelian terhadap suatu merek produk.

Share of Wallet Concept
Dalam beberapa penelitian yang menjelaskan mengenai konsep dari share of wallet dapat
dijelaskan bahwa adanya suatu persentase biaya yang dimiliki oleh suatu individu untuk dialokasikan
pada suatu kategori dengan kategori yang lebih cukup luas.(Cooil, Keiningham, Aksoy, & Hsu, 2007).
Penelitian yang dilakukan oleh (Cooil et al., 2007) dalam menguji keterkitan share of wallet dengan
intensi loyalitas didapatkan hasil dari penelitian tersebut yang menjelaskan bahwa memang terbukti
adanya hubungan antara share of wallet, intensitas, dan loyalitas, namun hal tersebut merupakan
konstruksi yang berbeda dalam literatur. Suatu loyalitas prilaku pada suatu produk yang ditunjukkan
oleh konsumen dengan share of wallet terlihat memiliki suatu hubungan meskipun tidak identik namun
cukup erat kaitannya (Tanford, 2013). Share of wallet bisa dihitung dengan mengukur seberapa banyak
pengeluaran konsumen untuk kategori sebuah brand secara individu dibandingkan dengan
pengeluaran konsumen total pada kategori tersebut. Dengan mengukur share of wallet, maka dapat
mengidentifikasi konsumen mana saja yang paling loyal dan memiliki potensi pertumbuhannya paling
tinggi.

Keterkaitan antara consumer ethnocentrism terhadap attitude toward foreign product.
Dampak etnosentrisme konsumen pada sikap terhadap produk asing telah banyak diteliti dan
hubungan yang signifikan antara mereka ditemukan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa semakin
tinggi etnosentrisme konsumen, maka akan cenderung semakin enggan untuk mengkonsumsi barangbarang impor (Kaynak & Kara, 2002; Lindridge & Wang, 2008; Rittenburg; Sharma et al., 1995; Shimp
& Sharma, 1987). Begitu juga sebaliknya, jika tingkat etnosentrisme konsumen rendah, maka akan
cenderung untuk lebih menyukai produk-produk asing (Erdogan & Cevahir, 2010). Orang-orang dengan
etnosentrisme yang tinggi akan lebih fokus pada produk domestik dan mengabaikan karakteristik dari
produk-produk asing serta memiliki kecenderungan untuk membeli barang-barang domestik (Lindridge
& Wang, 2008; Rittenburg.). Hubungan antara etnosentrisme dan sikap terhadap produk asing adalah
negatif, karena sebagai pelanggan dengan etnosentrisme yang tinggi tidak akan menerima barang asal
luar negeri (Bandara & Miloslava, 2012; Erdogan & Cevahir, 2010).
H1: Consumer ethonecentrism memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward foreign product.

Keterkaitan antara consumer ethonecentrism dengan attitude toward domestic product.
Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu yang mengarah
kepada suatu sikap yang pada saatnya menyebabkan perilaku yang disengaja dan actual (Ruyter et al.,
1998). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa etnosentrisme secara positif berhubungan
dengan sikap terhadap produk dalam negeri dan berhubungan negatif dengan sikap terhadap produk
asing. Dengan kata lain, semakin tinggi etnosentrisme konsumen maka akan semakin besar
kemungkinan konsumen akan memilih barang atau jasa domestik dan lebih menghindari barang-barang
asing. (Hamin, 2006) juga menjelaskan dalam penelitiaanya penerapkan logika pada masyarakat
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Indonesia lebih memerhatikan negara country of origin dan tertarik pada promosi dan pesan-pesan
tentang menggunakan produk lokal yang sama. Etnosentrisme yang tinggi juga akan menimbulkan efek
penilaian berlebih (overestimation) terhadap suatu atribut yang spesifik dan kualitas dari produk-produk
lokal (Sharma et al., 1995).
H2: Consumer ethonecentrism memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward domestic product.

Keterkaitan antara Attitude toward foreign product dengan attitude toward domestic
brand.
Sikap terhadap pemilihan produk asing merupakan implikasi dari karateristik konsumen dalam
memilih merek suatu produk yang bukan dari negara asal konsumen. Suatu studi menjelaskan bahwa
orang yang menikmati suatu produk dari sebuah merek lokal atau global lebih dari dua kali mak akan
merasa menjadi yakin bahwa merek yang mereka lihat merupakan merek yang baik (Reierson, 1967).
Artinya jika konsumen telah cenderung menggunakan produk lokal dibandingan dengan produk global
selain karena faktor negara asal (country of origin) maka dampak negative yang ditimbulkan adalah
persepsi yang buruk terhadap merek produk global (Hamin, 2006). Hal tersebut akan mempengaruhi
persepsi konsumen produk global yang memiliki respon minim terhadap produk merek lokal.
(Boonghee, Donthu, 2005) menyimpulkan bahwa kurangnya minat dan sikap konsumen terhadap
produk global berepengaruh pada minimnya tanggapan terhadap sikap merek lokal.
H3: Attitude toward foreign product memiliki pengaruh negatif terhadap attitude toward domestic brand.

Keterkaitan antara attitude toward domestic product dengan attitude toward domestic
brand.
Beberapa penelitian menunjukan bahwa sikap terhadap produk lokal berdampak yang cukup
signifikan terhadap sikap pada merek lokal. (Boonghee, Donthu, 2005; Vida et al., 2008). Hal ini
dikarenakan apabila consumer etnosentrisme yang tinggi mempengaruhi sikap terhadap produk lokal
dan akan secara berkesinambungan memberikan dampak yang positif pada persepsi konsumen
mengenai produk merek lokal. Hal ini berkaitan dengan penelitian (Schooler, 1965) yang menyatakan
bahwa tingginya level consumer ethnocentrism akan berdampak pada bersarnya kecenderungan
konsumen dalam memilih produk merek lokal sebagai pilihan utama. Persepsi yang ditimbulkan oleh
konsumen terhadap produk lokal yang baik adalah dengan semakin kompetitifnya pasar produk lokal
ditengah kebutuhan masyarakat. (Kumar, Fairhurst, & Kim, 2011) Dengan demikian jika seseorang
memiliki sikap yang cukup baik pada produk lokal maka hal tersebut akan mempengaruhi sikap
seseorang secara individual terhadap merek lokal semakin baik.
H4: Attitude toward domestic product memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward domestic brand.
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Keterkaitan antara attitude toward domestic brand terhadap Attitudinal Loyalty dan
Behavioral Brand Loyalty.
Beberapa penelitian telah menunjukan bahwa attitude toward domestic brand memiliki dampak
yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan yaitu attitudinal loyalty dan behavioral brand loyalty pada
produk lokal. (Dick & Basu, 1994) menjelaskan attiudinal brand loyalty merupakan suatu sikap yang
disebut dengan komitmen secara psikologis dengan meneliti suatu pikiran serta perasaan konsumen
dalam mengungkapkan suatu penyedia layanan tertentu. Behavioral Brand Loyalty merupakan suatu
dimensi dari brand loyalty. Orang yang membeli merek tertentu akan terus setia kepada sebuah merek
dengan menunjukan suatu prilaku secara positif terhadap merek tersebut (Odin et al., 2001).
Tanggapan positif dan negatif akan menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen sebelum
menentukan sikap terhadap produk untuk bertransformasi menjadi sikap dan prilaku loyalitas. (Mitchell
& Olso, 1981; Shimp & Gresham, 1985; Phelps & Hoy, 1996). Dalam hal ini keputusan pemilihan,
perasaan konsumen untuk penggunaan produk merek lokal, serta keinginan untuk menggunakan
kembali produk lokal turut serta menjadi beban pikiran dalam benak konsumen. Pengetahuan serta
perasaan yang baik akan mengacu kepada keinginan konsumen untuk selalu menggunakan kembali
produk merek lokal.
H5: Attitude toward domestic brand memiliki pengaruh positif terhadap attitudinal brand loyalty.
H6: Attitude toward domestic brand memiliki pengaruh positif terhadap behavioral brand loyalty.

Gambar 1. Model Penelitian
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METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Yaitu, jenis penelitian yang memiliki tujuan
utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik atau fungsi pasar (Malhotra, 2010). Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan satu kali dalam satu
periode (cross sectional design). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
survey cara menyebarkan kuisioner kepada pelanggan yang menggunakan produk Brodo Footware
tersebut dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data kuisioner kemudian diolah dengan menggunakan
metode analisis Structural Equation Modeling (SEM).

Objek Penelitian
Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah produk sepatu Brodo, sehingga sasaran
responden dari penelitian ini adalah pelanggan yang memiliki dan menggunakan sepatu Brodo. Proses
penyebaran serta pengumpulan data penelitian ini berupa kuesioner secara online maupun hardcopy
yang dilakukan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengetahui ketertarikan antara beberapa
variabel sesuai dengan model penelitian.

Metode Penghimpunan Data
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik
convenience sampling. Non-probability sampling merupakan teknik sampling yang tidak menggunakan
pemilihan peluang dan tergantung pada keputusan personal peneliti, sedangkan convenience sampling
berarti sampel penelitian dipilih berdasarkan penilaian peneliti, yaitu masyarakat yang membeli dan
menggunakan produk Brodo Footware khususnya di Jakarta (Malhotra, 2010).

Populasi dan Sampel
Sampel yang akan diteliti adalah para pelanggan produk Brodo Footware. Skala yang dipakai
dalam measurement pada penelitian ini terdiri dari tujuh point skala likert. Skala ini dipakai karena dapat
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang suatu fenomena
sosial (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2010) Menurut (Hair, Black, Babin, Anderson, &
Tatham, 2010) pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indicator dikali 5 sampai 10. Dalam
penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah total indikator dikalikan lima.

Metode Analisis Data
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (Structural Equation Models).
Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari Measurement Models dan Overall Model.
Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikatorindikator empirisnya. Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk
atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut (Wijayanto, 2008) ada beberapa tahapan pokok dalam
menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian diantaranya spesifikasi model (model
specification), Identifikasi (identification), Estimasi (estimation), Uji kecocokan (testing fit).
Tabel 1. Alat ukur yang dipergunakan pada kuesioner penelitian.
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Variabel
Consumer
Ethnocentrism
(CE)

Alat Ukur
CE1.
CE2.
CE3.

CE4.
CE5.
CE6.
CE7.
Attitude toward
Foreign Product
(Att FP)

Att FP 1.
Att FP 2.

Att FP 3.
Att FP 4.
Att FP 5.
Attitude toward
Domestic Product
(Att DP)

Att DP 1.
Att DP 2.

Att DP 3.
Att DP 4.
Att DP 5.
Attitude toward
Domestic Brand
(Att DB)

Att DB 1.
Att DB 2.
Att DB 3.
Att DB 4.
Att DB 5.

Membeli produk sepatu buatan dalam negeri merupakan suatu
hal yang tidak mencerminkan sikap patriotik.
Membeli produk sepatu asing merupakan suatu hal yang tidak
benar.
Membeli produk sepatu yang dibuat di dalam negri adalah suatu
keharusan dan bukan membiarkan membeli produk sepatu butan
negara lain.
Membeli produk sepatu luar negri adalah hal yang tidak
Indonesia.
Orang Indonesia yang sebenarnya harus selalu membeli produk
sepatu buatan dalam negri.
Produk sepatu buatan lokal adalah pilihan yang pertama, terakhir
dan yang terpenting.
Seharusnya hanya pruduk sepatu yang tidak tersedia di dalam
negri yang diperbolehkan di impor dan diperdagangkan.
Produk sepatu impor lebih berkualitas daripada produk sepatu
lokal.
Teknologi yang digunakan untuk memproduksi sepatu impor
lebih maju daripada yang digunakan untuk memproduksi sepatu
buatan lokal.
Sepatu impor lebih dapat diandalkan daripada sepatu buatan
lokal.
Sepatu impor memiliki nilai uang lebih baik daripada sepatu
buatan lokal.
Membeli produk sepatu impor lebih meguntungkan dibandingkan
dengan membeli produk sepatu lokal.
Produk sepatu buatan lokal lebih berkualitas daripada produk
sepatu impor.
Teknologi yang digunakan untuk memproduksi sepatu lokal
lebih maju daripada yang digunakan untuk memproduksi sepatu
buatan luar negri.
Sepatu lokal lebih dapat diandalkan daripada buatan luar negri.
Sepatu lokal memiliki nilai uang lebih baik daripada sepatu
buatan luar negri.
Membeli produk sepatu buatan lokal lebih meguntungkan
dibandingkan dengan produk sepatu impor.
Menggunakan sepatu merek Brodo merupakan suatu
kebanggan.
Saya percaya bahwa sepatu merek Brodo adalah yang terbaik
diabandingkan dengan merek yang lain
Menggunakan sepatu merek Brodo merupakan suatu hal yang
menarik.
Saya merasa senang Menggunakan produk sepatu merek
Brodo.
Brodo merupakan merek sepatu favorit saya.
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Variabel
Attitudinal Brand
Loyalty
(Attd Loy)

Behavioral Brand
Loyalty
(BBL)

Alat Ukur
Attd Loy 1.
Attd Loy 2.

Produk sepatu Brodo adalah pilihan pertama saya.
Saya akan terus menggunakan produk sepatu Brodo dimasa yang
akan datang.
Attd Loy 3. Saya lebih cenderung untuk membeli kembali produk sepatu
Brodo di masa yang akan datang.
Attd Loy 4. Saya akan mengajak teman-teman dan kerabat untuk
menggunakan produk sepatu Brodo.
Attd Loy 5. Saya bersedia untuk merekomendasikan produk sepatu Brodo ke
teman-teman saya.
BBL 1.
Berapa jumlah pasang sepatu merek lokal yang anda miliki saat
ini?
BBL 2.
Berapa jumlah pasang sepatu Brodo yang anda miliki saat ini?
BBL 3.
Berapa jumlah pasang sepatu merek asing yang anda miliki saat
ini?

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Profil Responden
Seluruh responden yang berjumlah 135 orang, dengan mayoritas responden dalam penelitian ini
adalah responden pria sebesar 82% atau 111 orang. Selain itu responden berusia antara 21-25 tahun
yang berjumlah 93 orang atau sebesar 67% dari total responden. Kemudian mayoritas tingkat
pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 74 atau 54% orang. Pelajar/mahasiswa
menjadi mayoritas pekerjaan responden saat ini yang berjumlah 60 orang atau sebesar 44% dari total
responden. Selanjutnya untuk jumlah kepemilikan sepatu lokal memiliki tingkat presentase sebesar
31.08% diikuti sepatu Brodo sebesar 17.03% dan presentase terbesar dimiliki oleh sepatu asing
sebesar 52% dengan presentase ini terihat jelas bahwa sebagian besar responden memiliki produk
sepatu merek asing jauh lebih banyak diabandingakan dengan produk sepatu lokal.

Hasil Analisis Data
Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel memenuhi kriteria yang
ditentukan (Factor Loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥ 0,70; Construct Realibility≥ 0,70;
Variance Extracted ≥ 0,50). Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa nilai factor loading
dan Construct Realibility tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, oleh karna itu peneliti tidak
mengikutsertakan indikator ke satu dan ke tiga pada variabel attitude toward foreign product dengan
tujuan variabel tersebut mendapatkan hasil untuk kriteria yang telah ditetapkan.Hasil pengolahan data
output regression weights yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan didukung data atau tidak
dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Hasil menunjukkan 4 (empat) hipotesis memenuhi syarat nilai yang
diinginkan sehingga mendukung data dan 2 (dua) hipotesis tidak memenuhi syarat nilai yang diinginkan
sehingga tidak mendukung data.
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Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted (AVE) dan Composite Reability (CR) variabel pengukuran.
Variabel
Consumer Ethnocentrism
Attitude toward Foreign Product
Attitude toward Domestic Product
Attitude toward Domestic Brand
Attitudinal Brand Loyalty

AVE

0.585
0.582
0.586
0.700
0.639

CR

Kesimpulan

0.908
0.802
0.875
0.921
0.897

Reliable
Reliable
Reliable
Reliable
Reliable

Pembahasan
Consumer Ethnocentrism Tidak memiliki pengaruh secara negatif terhadap Attitude Toward
Foreign Product. Merujuk pada hasil dari pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0,098 dengan
nilai P-Value sebesar 0,089. Nilai estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif namun dengan nilai
probabilitas > 0.05. Maka dari itu, Consumer Ethnocentrism memiliki hubungan yang negatif dan tidak
signifikan terhadap Attitude toward Foreign Product dan hipotesis tidak didukung data.
Consumer Ethnocentrism memiliki pengaruh positif terhadap Attitude Toward Domestic Product.
Bedasarakan hasil pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0,674 dengan P-Value ***. Nilai
estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan
demikian Consumer Ethnocentrism memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap Attitude
Toward Domestic Product dan hipotesis didukung data.
Attitude Toward Foreign Product Tidak memiliki pengaruh terhadap Attitude Toward Domestic
Brand. Bedasarakan hasil dari pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0,113 dengan nilai PValue 0,212. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih besar
dari 0.05. Oleh karna itu Attitude Toward Foreign Product dapat dinyatakan memiliki hubungan secara
negatif dan tidak signifikan terhadap Attitude Toward Domestic Brand dan hipotesis tidak didukung data.
Attitude Toward Domestic Product memiliki pengaruh positif terhadap Attitude Toward Domestic
Brand. Bedasarkan hasil uji data dengan output regression weight maka diperoleh nilai estimasi sebesar
0,692 dengan nilai P-Value ***. Nilai estimasi tersebut menyatakan bahwa hasil yang positif dengan
nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian Attitude Toward Domestic Product
memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Attitude Toward Domestic Brand dan hipotesis
didukung data.
Attitude Toward Domestic Brand memiliki pengaruh positif terhadap Attitudinal Brand Loyalty.
Bedasarakan hasil pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0,983 dengan P-Value 0,028. Nilai
estimasi tersebut menunjukan hasil yang positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan
demikian Attitude Toward Domestic Brand memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap
Attitudinal Loyalty Product dan hipotesis didukung data.
Attitude Toward Domestic Brand memiliki pengaruh positif terhadap Behavioural Brand Loyalty.
Bedasarakan hasil pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0,048 dengan P-Value ***. Nilai
estimasi tersebut menunjukan hasil positif dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian
Attitude Toward Domestic Brand memiliki hubungan yang secara positif dan signifikan terhadap
Behaviour Brand Loyalty dan hipotesis didukung data.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis
Jalur

Koefesien

P-Value

Kesimpulan

ATT FP «««« CE
ATT DP «««« CE
ATT DB «««« ATT FP
ATT DB «««« ATT DP
ATTD LOY «««« ATT DB
BBL ««««ATT DB

0,098
0,674
0,113
0,692
0,983
0,048

0,089
***
0,212
***
***
0,028

Hipotesis 1 Tidak Didukung Data
Hipotesis 2 Didukung Data
Hipotesis 3 Tidak Didukung Data
Hipotesis 4 Didukung Data
Hipotesis 5 Didukung Data
Hipotesis 6 Didukung Data

Gambar 2: Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Model Struktural Dengan Output Regression Weight

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan implikasi manajerial untuk pihak Wardah. Beberapa
saran manajerial yang dapat diberikan kepada pihak manajemen Wardah adalah sebagai berikut:
A. Implikasi Manajerial Untuk Perusahaan Sepatu Brodo.
Sebagai perusahaan produk fashion lokal PT. Harlanda Putra selaku pemilik merek sepatu
Brodo sebaiknya tetap konsisten dalam mendorong peningkatan etnosentrisme dengan membuat
produk-produk yang lebih menggambarkan sisi nasionalisme dan patriotnisme mengenai Indonesia.
Kemudian Brodo juga harus berfokus pada isu patriotism yang berkembang dimasyarakat dengan
memasukkan pesan-pesan patriotisme dalam setiap produk dan kegiatan strategi pemasaran
produknya atau dengan mengikuti pameran-pameran fashion lokal.
Pada saat ini Brodo mulai mengembangkan produk fashionnya selain sepatu. Produk
tersebut lebih mengarah pada produk apparel namun pengembangan produk ini Brodo juga bisa
menggunakan merek, logo untuk produk baru mereka yang biasanya berhubungan dengan
Indonesia namun bukan hanya batik dan peta Indonesia saja tetapi seperti nama pulau-pulau, sukusuku, binatang endemik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan budaya Indonesia lalu dikemas
dengan baik sesuai kondisi pasar. Selain itu pemasaran juga bisa menampilkan bendera Indonesia
pada setiap packaging atau pada label produk untuk mendorong rasa patriotisme.Dalam tahap
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perkembangannya Brodo harus dapat tetap konsisten dengan konsep awal yaitu produk dengan
kharateristik yang mengedepankan harga sesuai dengan kualitas dan desain yang baik serta
menghasilkan produk dengan mengedepankan unsur nasionalitas dan pratriotnisme.
Disamping itu pada in-store display setiap outlet Brodo juga bisa digunakan untuk
menginformasikan kepada konsumen bahwa barang-barang diproduksi langsung di Indonesia.
Slogan seperti "Dengan membeli dan memiliki rasa bangga terhadap produk Indonesia menjadikan
kami semakin terus bekarya untuk bangsa," dapat digunakan untuk mendorong konsumen dalam
membeli produk serta meningkatkan rasa bangga terhadap produk Brodo sebagai produk lokal
berkualitas setara dengan produk asing. Selanjutnya yang menjadikan semakin menarik adalah
ketika Brodo dapat menjadi local brand fashion hadir sebagai solusi ditengah masyarakat dengan
konsisten menyajikan produk sepatu lokal dengan harga yang relatif terjangkau dan tetap dengan
kualitas serta desain yang bagus. Apabila hal tersebut dapat terus dilakukan oleh Brodo maka bukan
tidak mungkin Brodo menjadi suatu merek yang mendorong masyarakat Indonesia lebih gemar
menggunakan produk dalam negeri terutama produk fashion dan sepatu.
B. Implikasi Manajerial Untuk Pihak Pemerintah
Pemerintah disisi lain sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan
consumer ethnocentrism yang mulai berekembang dengan baik pada masyarakat Indonesia. Salah
satu cara untuk mendorong consumer ethnocentrism dengan tidak hanya dalam sisi pengembangan
produk lokal namun sebaiknya juga pada sektor pariwisata. Contohnya lebih menggalakan program
‘Wonderfull Indonesia’ untuk dapat menarik turis asing datang ke Indonesia.
Kemudian hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yaitu menanggapi respon
masyarakat yang semakin lambat tahun semakin positif terhadap perkembangan produk dalam
negeri khususnya dalam hal ini produk fashion. Salah satu caranya adalah dengan senantiasa
mengedukasi masyarakat melalui media seperti iklan telivisi, internet, media cetak atau lainnya agar
masyarakat Indonesia semakin terdorong menggunakan produk dalam negeri. Disisi lain
pemerintah seharusnya membuat regulasi terkait peredaran barang impor di Indonesia. Tujuannya
adalah melindungi para pengusaha dalam negeri yang sedang mengembangkan produk asli
Indonesia seperti produk sepatu Brodo. Karena apabila dukungan pemerintah cukup kuat terhadap
produksi barang dan jasa lokal serta membatasi produk impor maka akan berdampak semakin
tingginya masyarakat Indonesia memiliki keiginan dan bangga akan produk buatan negaranya
sendiri.
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PENUTUP
Kesimpulan
Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa
empat dari enam hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan dua hipotesis terbukti
memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa consumer
ethnocentrism tidak berpengaruh signifikan terhadap attitude toward foreign product namun
berpengaruh secara positif terhadap attitude toward domestic product. Selanjutya kesimpulan yang
diperoleh adalah attitude toward foreign product tidak berpengaruh signifikan terhadap atitude toward
domestic brand. Berbeda dengan attitude toward domestic product yang berpengaruh secara positif
terhadap atitude toward domestic brand. Kemudian pada kesimpulan yang terakhir memaparkan bahwa
atitude toward domestic brand berpengaruh secara positif terhadap dimensi dari brand loyalty yaitu
attitudinal brand loyalty dan Behavior Brand Loyalty.

Saran
Saran hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pegaruh yang positif dan signifikan pada
empat hipotesis dan dua hipotesis selanjutnya menunjukan pengaruh yang tidak signifikan. Tentunya,
penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian
di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk
perusahaan dan pemerintahan terkait untuk penelitian selanjutnya.
A. Untuk Perusahaan Brodo Footware
Akan jauh lebih baik apabila Brodo tetap konsisten untuk kedepannya dengan konsep awal
yaitu produk dengan kharateristik yang mengedepankan kualitas dan desain yang baik serta
menghasilkan produk dengan mengedepankan unsur nasionalitas dan pratriotnisme. Disamping
itu Brodo harus tetap konsisten dengan perusahaan fashion yang hadir sebagai solusi ditengah
masyarakat dalm menyajikan produk sepatu lokal dengan harga yang relatif terjangkau. Disamping
itu Brodo juga dapat bersaing dengan produk asing dan tetap menghadirkan kualitas serta desain
yang bagus dimata konsumen.
Sebagai perusahaan produk lokal Brodo harus lebih mengamati perkembangan fashion
sepatu lokal maupun asing ataupun isu terbaru tentang patriotnism dan nasionalism, sehingga
Brodo dapat menciptakan produk yang sedang diminati oleh masyarakat luas. Menanggapi hal
tersebut Brodo dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kualitas yang sama baiknya atau
bahkan lebih bagus dibandingkan dengan produk merek asing. Selanjutya dalam mendukung
program pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang cinta akan produk lokal, Brodo dapat
melakukan kegiatan aksi sosial atau CSR (Corporate Social Responsibility) dengan cara
memberikan sepatu kepada anak sekolah. Dengan begitu masyarakat akan lebih sadar akan
produk lokal bahwa kualitas yang dimiliki sama baiknya dengan produk asing.
Sepatu Brodo sebaiknya menambahkan unsur-unsur budaya lainnya mengenai Indonesia.
Kemudian pada produk barunya seperti berupa logo, tag line produk ataupun desain produknya
tidak hanya motif batik serta peta Indonesia namun seperti nama pulau, hewan endemik asli
Indonesia juga dapat digunakan sebagai symbol produk Brodo. Hal tersebut dirasa perlu karena
akan menjadikan produk Brodo semakin memiliki karakteristik nasionalism dan patriotnisme.
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B. Untuk Pemerintah.
Pemerintah sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan consumer
ethnocentrism yang mulai berekembang dengan baik pada masyarakat Indonesia dengan cara
senantiasa mengedukasi masyarakat melalui media seperti iklan telivisi, internet, media cetak atau
lainnya agar masyarakat Indonesia semakin terdorong menggunakan produk dalam negeri.
Kemudian sebaiknya dengan adanya regulasi terkait peredaran barang impor di Indonesia
merupakan suatu kebijakan yang harus dibentuk oleh pemerintah. Tujuannya adalah melindungi
para pengusaha dalam negeri yang sedang mengembangkan produk asli Indonesia seperti produk
sepatu Brodo.
Disamping hal yang telah dikemukan pemerintah dapat mengedepankan program seperti
‘Wonderfull Indonesia, Visit Indonesia’ untuk dapat menarik turis asing datang ke Indonesia.
Dengan semakin meningkatnya turis asing yang datang, maka produk buatan asli Indonesia akan
lebih dikenal secara global. Tidak hanya program promosi negara namun lebih mementingkan
adanya dukungan nyata baik itu secara materi maupun non materi dari pemerintah dalam
mempromosikan Indonesia pada setiap cultural event yang biasanya diadakan di negara-negara
yang masih minim pengetahuannya mengenai Indonesia. Promosi tersebut bisa dengan
memperkenalkan produk asli dan kebudayaan khas yang berasal dari Indonesia.
C. Untuk Peneliti Selanjutnya.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengganti objek yang diteliti dengan objek yang memiliki
pengaruh besar terhadap faktor keterkaitan pada etnosentrisme layaknya patriotnisme,
nasionalisme dan budaya asal. Salah satu objek penelitian yang dapat dipilih berkait dengan hal
tersebut yaitu seperti perusahaan minyak Petoronas asal Malaysia atau produk teknologi semacam
Apple dan Samsung. Objek penelitian tersebut pasti lebih memiliki faktor pendukung lainnya yang
harus dianalisa lebih lanjut dalam hal keterkaitannya dengan consumer ethnocentrism. Selain itu
aspek yang mempengaruhi consumer ethnocentrism pada penelitian ini juga bisa lebih diperluas
dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi.
Dalam penelitian ini terdapat kecenderungan hal yang hampir sama dalam pemilihan indikator
pada variabel attitudinal brand loyaty dan behavioral brand loyalty sebagai alat ukur. Oleh karena
itu peneliti selanjutnya sebaiknya lebih memperdalami indikator pada variabel tersebut untuk lebih
mendapatkan hasil data yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, nantinya diharapkan penelitian
mengenai consumer ethnocentrism dapat mengukur dan menganalisa segala aspek yang
berhubungan secara akademisi sehingga dapat mehasilkan penelitian yang lebih kaya dan
bermanfaat.
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