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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.  
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ABSTRAK 

 

Pada zaman modern seperti saat ini, etnosentrisme konsumen telah menjadi alat 

strategis yang penting untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan domestik dalam 

menghadapi persaingan global. Namun, kemampuan untuk menaggapi fenomena ini 

memiliki beberapa variasi dalam konteks industri dan budaya yang berbeda. Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah untuk membahas efek dari etnosentrisme serta faktor 

yang menyebabkan konsumen memiliki sikap terhadap produk lokal dan produk asing 

untuk kemudian apakah konsumen menjadi loyal terhadap suatu merek. Penelitian ini 

dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis survey. 

Dalam menghimpun data, peneliti mengambil sampel dan menggunakan kuesioner 

sebagai sumber data. Responden dipilih dengan menggunakan teknik non probability 

sampling dan convenience sampling.  Model penelitian ini diuji dengan menggunakan 

sampel pada 135 pelanggan Brodo Footwear. Hasil analisis dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini 

menunjukkan empat dari enam hipotesis didukung dan memiliki pengaruh yang 

signifikan kemudian selebihnya tidak didukung serta tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. Dalam penelitian ini consumer ethnocentrism berpengaruh positif terhadap 

attitude toward domestic product dan attitude toward domestic brand. Selain itu dalam 

penelitian ini terdapat hasil yang menyatakan bahwa consumer ethnocentrism memiliki 

pengaruh negatif pada attitude toward foreign product dan attitude toward domestic 

brand. Peneliti menyarankan kepada Brodo selaku perusahaan merek lokal agar terus 

melakukan strategi pemasaran melalui pendekatan consumer ethnocentrism.  

 

Kata kunci: consumer ethnocentrism, brand loyalty, attitude toward domestic and 

foreign product, attitude toward the brand.  

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

viii 
Indonesia Banking School 

KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin. segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penguasa bumi dan 

alam semesta yang sangat luar biasa, Shalawat serta salam tidak lupa diberikan kepada 

manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, seorang revolusioner 

terbesar dalam sejarah dunia. Atas nikmat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul Consumer Ethnocentrism Sebagai Penggerak Sikap Terhadap 

Merek Lokal Dalam Membentuk Brand Loyalty 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi 

sebagian dari salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) 

konsentrasi Manajemen Pemasaran di STIE Indonesia Banking School. Saya tidak 

berharap bukan supaya anda membaca skripsi ini tetapi bagaimana anda mengambil 

manfaat darinya. Tentunya banyak orang yang berjasa dalam pembuatan skripsi ini dan 

kehidupan saya di STIE IBS selama ini.  

Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Ayah dan Mama yang tiada 

berhenti memberikan dukungan materil ataupun non-materil. Orang tua yang ingin 

melihat anaknya mempunyai pendidikan dan masa depan yang lebih baik darinya. 

Alhamdulillah, saya berhasil memperoleh gelar sarjana sesuai dengan cinta dan cinta 

Mama dan Ayah yang harapkan. Semoga skripsi ini menjadi kebahagian Mama dan 

Ayah.  

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

ix 
Indonesia Banking School 

Kemudian kepada kakaku tercinta Nina Ardianti, Adrian Dwi Surya serta 

adikku Anissa Ardiana Putri. Terima kasih atas dukungannya selama ini yang tidak 

dapat terbayarkan dengan apapun di dunia ini.  

Teruntuk almarhumah Aprilia Lestari sebagai wanita yang selalu menemani,  

memberikan semangat lahir dan bathin dalam menyelesaikan studi serta membantu 

memberikan inspirasi, kesabaran, ketabahan dan keihlasan khususnya dalam  

menyelesaikan skripsi ini dan juga untuk menatap kehidupan yang lebih baik dimasa 

yang akan datang. Terima kasih karna selalu ada untuk saya dalam suka maupun duka 

dan semoga kamu selalu berada di sisi yang terbaik Allah SWT. 

Kepada Bapak Whony Rofianto, ST., MSi selaku dosen riset pemasaran, 

metodologi penelitian, dan pembimbing dalam membantu proses pembuatan 

terciptanya skripsi yang sangat amat baik ini. Terima kasih atas bantuan dan waktunya 

yang tidak pernah lelah dalam memberikan pengetahuan yang luas sehingga skripsi ini 

selesai. Kemudian kepada Bapak Ahmad Setiawan Nuraya, SE., MBA dan Bapak 

Surachman Surjaatmadja selaku dosen penguji yang memberikan koreksian pada 

skripsi ini sehingga memperoleh hasil yang maksimal, terima kasih atas semua ilmu 

yang diberikan kepada saya. 

Next, I would like to express my happiness to my best friends, Trisuci 

Kamalia dan Zenia Eka Oktavianti karena selama ini selalu menjadi sahabat yang selalu 

ada dalam suka dan duka. My Happiness also goes to IIUM batch 092, Sholahuddin Al 

Ayyubi, Syauzi Bisyara, Fadel Bahir, Arvan Rausyan Fikrie, Muhammad Ilhamsyah, 

Farisan Aufar, Mizan Zano Ramadhan, Firlan Riyandi, Muhammad Z. Adnan, Iqbal 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

x 
Indonesia Banking School 

Wijaya, Ezly Bazliah, Hanifah Amatullah, Sesaria Ray, Aiga Tania Haznah dan Ellida 

Ahmad atas kebersamaan dan suka cita yang dijalain bersama dalam menempuh 

pendidikan dan selalu mencoba mengharumkan nama Indonesia di negri tetangga.  

Kepada teman – teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

dengan penuh semangat yaitu Fahmi Gunawan, Muhamad Fadhil, Yourdy Prasadama, 

Vikaria Salsabila, Debby Sagita, Cut Shafira. Terima kasih atas saran dan kritik yang 

membagun serta selalu memberikan semangat dalam terciptanya skripsi ini. 

 Last but not least, terima kasih kepada teman-teman terdekat yang selama 

menempuh pendidikan di IBS selalu bersama dalam berbagi pengalaman, ilmu dan 

suka cita: Abimanyu Dwi, Yudi Diansyah, Brilyan Wicaksoono, Fikrial Andika, 

Ardianto Sapto, Nindita Listya, Raissa Afiandita, Putri Andita Sari, Andita Chaeranti, 

Balgis Harris, Riszkya Slamet. Semoga kalian selalu sukses dimasa yang akan datang 

and still being a humble people. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna 

karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis 

menerima kritik ataupun saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi penulis dan seluruh 

pihak yang berkepentingan yang memanfaatkan skripsi ini untuk kepentingan 

akademik dalam bidang manajemen pemasaran.  

Jakarta, Febuari 2016 

(Andre Rahadian Ramadhan)  

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

xi 
Indonesia Banking School 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................ ii 

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

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ........................................ iv 

PERSEMBAHAN ................................................................................................................... v 

ABSTRACT .............................................................................................................................. vi 

ABSTRAK .............................................................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI............................................................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................. xv 

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................ xvii 

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

PENDAHULUAN ................................................................................................................... 1 

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

1.2 Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................................... 10 

1.3 Rumusan Permasalahan ............................................................................................. 13 

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................................ 14 

1.5 Manfaat Penelitian ...................................................................................................... 16 

1.5.1  Manfaat Akademis ................................................................................................ 16 

1.5.2  Manfaat Praktikal .................................................................................................. 16 

1.6 Sistematika Penulisan ................................................................................................. 17 

BAB II .................................................................................................................................... 19 

LANDASAN TEORI ............................................................................................................ 19 

2.1 Tinjauan Pustaka ........................................................................................................ 19 

2.1.1 National Brand ....................................................................................................... 19 

2.1.2 Theory Plan Behavior ............................................................................................ 21 

2.1.3 Consumer Ethnocentrism ....................................................................................... 25 

2.1.4 Attitude toward Foreign and Domestic Product .................................................... 30 

2.1.5 Attitude toward Domestic Brand ............................................................................ 32 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

xii 
Indonesia Banking School 

2.1.6 Brand Loyalty ......................................................................................................... 36 

2.1.7 Attitudinal Brand Loyalty ....................................................................................... 38 

2.1.8 Behavioral Brand Loyalty ...................................................................................... 39 

2.1.9 Konsep Share Of Wallet ......................................................................................... 40 

2.2 Rerangka Konseptual ................................................................................................. 42 

2.2.1 Keterkaitan antara consumer ethnocentrism terhadap attitude toward foreign 
product. ........................................................................................................................... 42 

2.2.2 Keterkaitan antara consumer ethonecentrism dengan attitude toward domestic 
product. ........................................................................................................................... 43 

2.2.3 Keterkaitan antara Attitude toward foreign product dengan attitude toward 
domestic brand. ............................................................................................................... 44 

2.2.4 Keterkaitan antara attitude toward domestic product dengan attitude toward 
domestic brand. ............................................................................................................... 45 

2.2.5 Keterkaitan antara attitude toward domestic brand terhadap Attitudinal Loyalty 
dan Behavioral Brand Loyalty. ....................................................................................... 46 

2.3 Model Penelitian .......................................................................................................... 49 

BAB III ................................................................................................................................... 50 

METODELOGI PENELITIAN........................................................................................... 50 

3.1 Objek Penelitian .......................................................................................................... 50 

3.2 Desain Penelitian ......................................................................................................... 50 

3.3 Metode Penghimpunan Data...................................................................................... 51 

3.4 Jenis dan sumber data ................................................................................................ 52 

3.5 Populasi dan Sampel ................................................................................................... 54 

3.6 Operasionalisasi Variabel .......................................................................................... 54 

3.7 Metode Analisis Data .................................................................................................. 61 

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) ............................................................... 61 

3.7.2 Identifikasi (Identification) .................................................................................... 64 

3.7.3 Estimasi (Estimation) ............................................................................................. 65 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) .................................................................................. 65 

3.8 Uji validitas dan reliabilitas (pre-test) ....................................................................... 70 

BAB IV ................................................................................................................................... 73 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ....................................................................................... 73 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .............................................................................. 73 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

xiii 
Indonesia Banking School 

4.1.1 Brodo Footware ..................................................................................................... 73 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) .................................................................... 75 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) ................................................................................ 75 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test). ............................................................................ 77 

4.3 Profil Responden ......................................................................................................... 79 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden ...................................................................................... 79 

4.3.2 Usia Responden ..................................................................................................... 80 

4.3.3 Tingkat Pendidikan Responden .............................................................................. 82 

4.3.4 Pekerjaan Responden ............................................................................................. 83 

4.3.5 Jumlah Tingkat Kepemilikan Sepatu Pada Responden .......................................... 84 

4.4 Hasil Analisis Data ...................................................................................................... 85 

4.4.1 Uji Alat ukur Validitas dan Reliabilitas ................................................................. 87 

4.4.2 Uji Hipotesis Penelitian ......................................................................................... 91 

4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model Fit) .......... 93 

4.5 Pembahasan ................................................................................................................. 97 

4.5.1 Hasil Uji Pengaruh Consumer Ethnocentrism Terhadap Attitude Toward Foreign 
Product. ........................................................................................................................... 97 

4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Consumer Ethnocentrism Terhadap Attitude Toward Domestic 
Product. ......................................................................................................................... 101 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Foreign Product Terhadap Attitude Toward 
Domestic Brand. ........................................................................................................... 102 

4.5.4 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Domestic Product Terhadap Attitude Toward 
Domestic Brand. ........................................................................................................... 104 

4.5.5 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Domestic Brand Terhadap Attitudinal Brand 
Loyalty........................................................................................................................... 106 

4.4.6 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Domestic Brand Terhadap Behavioral Brand 
Loyalty........................................................................................................................... 107 

4.6 Implikasi Manajerial ................................................................................................ 109 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk Perusahaan Sepatu Brodo ....................................... 109 

4.6.2 Implikasi Manajerial Untuk Pihak Pemerintah .................................................... 114 

BAB V .................................................................................................................................. 117 

KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................................... 117 

5.2 Saran ........................................................................................................................... 117 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

xiv 
Indonesia Banking School 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................................. 121 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 122 

LAMPIRAN......................................................................................................................... 127 

 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

xv 
Indonesia Banking School 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 1. 1 Perbandingan Proses Pemasaran Antara Foreign dan Domestic Product ..... 7 

Gambar 1. 2 Produk dan Bentuk Strategi Pemasaran Brodo Footware ........................... 12 

Gambar 2. 1 Theory of Reasoned Action (TRA) berdasarkan dari Fishbein dan Ajzen     

(1975) ............................................................................................................................... 22 

Gambar 2. 2 Model Penelitian .......................................................................................... 49 

Gambar 4. 1  Jenis Kelamin Responden ........................................................................... 79 

Gambar 4. 2 Usia Responden ........................................................................................... 80 

Gambar 4. 3 Tingkat Pendidikan Responden ................................................................... 82 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden ................................................................................... 83 

Gambar 4. 5 Jumlah Tingkat Kepemilikan Sepatu Responden ........................................ 84 

Gambar 4. 6 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Model Struktural Dengan Output 

Regression Weight ............................................................................................................ 94 

 
  

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114786
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114787
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114788
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114788
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114789
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114800
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114800
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114801
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114801
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114802
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114802
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114803
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114803
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114805
file:///C:/Users/ASUS/Desktop/SKRIPSI%20ANDRE%20SIDANG%20%201-5%20REVISI.docx%23_Toc443114805


 
 

xvi 
Indonesia Banking School 

 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. 1 Top Brand Indeks Fashion Product dan Sport Shoes Product .......................... 3 

Tabel 2. 1 Tujuh Belas Indikator CET Scale (Shimp & Sharma, 1987) ........................... 29 

Tabel 3. 1 Oprasionalisasi Variabel ................................................................................. 55 

Tabel 3. 2 Perbandingan Ukuran-Ukuran Goodness of Fit (GOF) .................................. 70 

Tabel 3. 3 Uji Validitas ..................................................................................................... 71 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data Pre-Test ............................................ 78 

Tabel 4. 2 Computation of Degrees of Freedom .............................................................. 86 

Tabel 4. 3 Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas (Estimasi I) ......................................... 88 

Tabel 4. 4 Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas (Estimasi II) ....................................... 90 

Tabel 4. 5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit.......................................................... 92 

Tabel 4. 6 Output Regression Weight ............................................................................... 95 

 

  

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

xvii 
Indonesia Banking School 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1: Questinare Penelitian ....................................................................................... 128 

Profil Objek Penelitian ......................................................................................................... 128 

Profil Responden .................................................................................................................. 129 

Persepsi Konsumen .............................................................................................................. 131 

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Tes .................................................... 136 

Uji Validitas & Analisis Faktor ........................................................................................... 136 

Uji Reabilitas ....................................................................................................................... 141 

Lampiran 3: Path Diagram Measurement Model Fit Estimasi I .......................................... 142 

Lampiran 4: Path Diagram Measurement Model Fit Estimasi II ......................................... 143 

Lampiran 5: Path Diagram Overall Fit Estimasi I ............................................................... 144 

Lampiran 6: Path Diagram Overall Fit Estimasi II .............................................................. 144 

Lampiran 7: Standardize Regression Weights Estimasi I .................................................... 146 

Lampiran 8: Standardize Regression Weights Estimasi II ................................................... 147 

Lampiran 9: Model Fit Summary (Overall Model Fit) Estimasi I ....................................... 148 

Lampiran 10: Model Fit Summary (Overall Model Fit) Estimasi II .................................... 149 

Lampiran 11: Regression Weight Estimasi I ........................................................................ 150 

Lampiran 12: Regression Weight Estimasi II ...................................................................... 151

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

1 
Indonesia Banking School 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 

Globalisasi pasar perdagangan di dunia telah berkembang sangat cepat 

khususnya perdagangan produk lokal dan produk luar negeri yang semakin bersaing di 

pasar internasional. Dalam menghadapi pasar global yang kompetitif maka setiap 

negara harus meningkatkan potensi termasuk sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang ada pada negara tersebut. Berkembang pesatnya arus pasar persaingan 

global seperti saat ini maka produsen lokal di negara berkembang seperti Indonesia 

harus mampu bersaing secara efektif terhadap produk impor yang dihasilkan oleh 

produsen luar negri (Lindridge & Wang, 2008). Banyak cara untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan memaksimalkan potensi yang ada pada 

negara tersebut, salah satu contohnya adalah meningkatkan kredibilitas dan 

mengembangkan potensi usaha kecil dan menengah. 

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 bahwa selain faktor kualitas produk yang dapat 

menjelaskan fenomena tersebut terdapat beberapa faktor yang telah diidentifikasi, 
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salah satunya adalah dengan membangun merek produk lokal secara konsisten. 

Dalam membangun sebuah merek di Indonesia memang tidak cukup mudah, namun 

bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tingkat permintaan barang atau jasa 

yang cukup tinggi, maka bukan hal yang tidak mungkin peran pemerintah dan 

masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan produk dan merek lokal di Indonesia 

dapat tercapai. 

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. Berawal dari faktor inilah negara - negara berkembang 

seperti Indonesia menyatakan bahwa faktor tersebut telah menjadi sebuah tantangan 

yang harus dihadapi produk merek lokal ketika bersaing dengan merek global. 
Kurangnya minat masyarakat Indonesia dalam membeli produk lokal bukan semata-

mata disebabkan oleh kecintaan pada merek luar negeri melainkan karena kurangnya 

perhatian produsen terhadap keinginan konsumen, tidak memberikan barang yang 

bermutu, tidak menyediakan layanan purna jual, serta kurang mampu mengemas, 

menjual, produk yang baik (Hamin, 2006). Produk buatan lokal yang dijual di dalam 

negeri sering bermutu rendah dibandingkan dengan yang dijual di luar negeri, 

walaupun demikian, kemampuan mengatasi faktor permasalahan tersebut tampaknya 
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saat ini sudah mulai mendapat jawaban dari para praktisi bisnis lokal. Salah satu bukti 

bahwa local brand dapat bersaing dengan global brand adalah dengan memaksimalkan 

bahan baku lokal yang berkualitas sama baiknya dengan bahan baku global serta 

kemampuan SDM yang terbilang cukup kompetitif. Selain itu juga banyak produsen 

lokal telah mulai meningkatkan pelayanan purna jual dan mendesain ulang kemasan 

produk agar dapat terlihat lebih menarik dimata konsumen. Lain halnya dengan 

fenomena yang terjadi menyangkut perilaku konsumen di Indonesia berupa gengsi dan 

status sosial dalam penggunaan produk global maka hal tersebut merupakan suatu 

tantangan yang harus dihadapi dan perlu kerja keras untuk mengatasinya. 

Tabel 1. 1 Top Brand Indeks Fashion Product dan Sport Shoes Product. 

Produk Fashion  TBI 
2014 

TBI 
2015  Sport Shoes TBI 

2014 
TBI 
2015 

The Executive  
Zara 

Guess 
Charles & Keith 

Gucci 
 Kate Spade 

21,4% 
19,5% 
9,3% 
6,8% 
4,7% 
2,8% 

21,7% 
20,3% 
10,2% 
5,9% 
5,1% 
3,6% 

 

Adidas 

Nike 

Converse  

Reebok 

Fila 

League 

 

20,1% 
18,5% 
10,3% 
8,8% 
4,1% 
3,7% 

21,5% 
19,0% 
11,2% 
7,9% 
5,2% 
4,3% 

 
Sumber: Frontier Consulting Group 2014-2015 
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Tabel 1.1 dapat memberikan gambaran ukuran barometer kesuksesan dan 

kekuatan suatu merek yang menggunakan tiga parameter variabel, yaitu (1) top of mind 

(yaitu didasarkan atas merek yang pertama kali disebut oleh responden ketika kategori 

produknya disebutkan), (2) last used (yaitu didasarkan atas merek yang terakhir kali 

digunakan atau dikonsumsi oleh responden), (3) future intention (yaitu didasarkan atas 

merek yang ingin digunakan atau dikonsumsi dimasa mendatang). Dari tabel 1.1 dapat 

dikatakan hampir sebagian besar produk fashion yang digunakan oleh sebagian 

masyarakat adalah produk dengan merek global dan hanya ada beberapa merek fashion 

lokal yang jadi pilihan konsumen di Indonesia.   

Bedasarkan data yang diperoleh dari perusahaan riset nasional Frontier 

Consulting Group (2014) menunjukkan bahwa brand produk sepatu khususnya sepatu 

olahraga (sports wear) dan brand produk yang lebih general seperti fashion memang 

tergolong produk yang lebih disukai konsumen jika menggunakan merek global. Hal 

tersebut yang menjadikan beberapa merek global sebagai top brand indeks dalam 

beberapa waktu. Selain itu produk fashion merek global (Zara, Guess, Charles & 

Keith,) lebih disukai sekitar 52% oleh konsumen sedangkan produk sports wear 

(Adidas, Nike, Reebok, Puma) sebesar 59% konsumen di Indonesia memilih produk 

global tersebut. Walaupun demikian, menurut perusahaan riset nasional Ac Nielsen 

masih terdapat sekitar 45% konsumen Indonesia lebih menyukai merek lokal 

dibandingkan dengan 55% yang menyukai merek global . Artinya membuat dan 

membangun merek lokal yang bertujuan untuk membagun persepsi dan pola pikir 

masyarakat Indonesia terhadap produk dan merek dalam negri masih terdapat peluang 
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meskipun kecenderungan persepsi produk luar negri lebih dominan pada masyarakat 

Indonesia. 

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 diabandingkan 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. Berbeda dengan fenomena yang terjadi, penelitian yang 

dilakukan oleh Hamin, (2006) berpendapat bahwa tingginya level consumer 

ethnocentrism pada negara berkembang seperti Indonesia, bertentangan dengan 

beberapa teori yang menyatakan bahwa negara berkembang memiliki pandangan yang 

kurang baik terhadap produk-produk yang berasal dari negaranya sendiri. Peryataan 

tersebut sedikit berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Acharya & Elliott 
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(2003) bahwa masyarakat Indonesia  lebih memerhatikan country of origin atau negara 

asal suatu produk dan tertarik pada promosi dan pesan-pesan tentang menggunakan 

produk lokal. Selain itu terdapat beberapa penelitian yang mendukung bahwa tingkat 

Consumer Ethnocentrism Tendency (CET) masyarakat Indonesia tergolong tinggi 

seperti yang dilakukan oleh (Hamin, 2006). 

Fashion merupakan istilah umum yang popular dimasyarakat luas. Produk-

produk fashion, yang sering disebut dengan apparel, terdiri dari pakaian, sepatu, 

aksesoris, dan lain sebagainya menjadi kebutuhan masyarakat umum untuk digunakan 

dalam sehari - hari. Perkembangan produk fashion lokal khususnya produk sepatu di 

Indonesia terbilang cukup sukses. Sejumlah merek-merek sepatu berbahan kulit asli 

buatan Indonesia mulai berkembang terutama di daerah Garut dan Bandung, Jawa 

Barat. Berawal dari kota seperti inilah muncul banyak pelaku bisnis lokal untuk mulai 

mengembangkan dan memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia. Seiring 

berjalannya waktu, kota seperti Bandung menjadi salah satu kota pengrajin sepatu dan 

pengasil bahan baku untuk beberapa jenis fashion di Indonesia. Kesuksesan merek-

merek produk lokal inilah yang mampu menginspirasi pihak-pihak yang juga ingin 

terjun di dalam bisnis ini. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya merek lokal yang 

beredar di pasar domestik namun untuk kategori fashion seperti Peter Says Denim, 

Brodo Footware, Edward Forrer, Yongki Komaladi, Donnatello. Berbeda pada 

beberapa periode sebelumnya banyak produsen lokal lebih memilih untuk 

memproduksi produk menggunakan konsep sama degan merek asing yang sudah cukup 

terkenal dipasar global atau dengan kata lain lebih memilih untuk meniru produk yang 
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akan diproduksi. Hal ini dilakukan karna produk barang yang memiliki bentuk dan 

merek yang sama seperti merek global atau lebih dikenal dikalangan masyarakat 

dengan produk ‘KW’ lebih memiliki pangsa pasar yang tinggi di Indonesia.  

Sumber: www.bro.do/jurnal 

Pembahasan mengenai pilihan terhadap merek produk fashion dapat berkaitan 

dengan konsep tentang Consumer Ethnocentrism yang merupakan 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). 

Gambar 1. 1 Perbandingan Proses Pemasaran Antara Foreign dan Domestic 
Product 
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Consumer Ethnocentrism didefinisikan sebagai kecenderungan melihat produk-produk 

yang diproduksi di negara sendiri lebih baik dibandingkan dengan dengan yang 

diproduksi di negara lain ( Shimp & Sharma, 1987). Salah satu merek fashion lokal 

yang berkembang ditengah permasalahan dalam pembahasan ini adalah merek sepatu 

pria Brodo. Merek ini merupakan sebuah brand fashion lokal asli Indonesia yang bisa 

bersaing dengan merek global yang terlahir dari permasalahan dialami oleh industri 

brand lokal di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah bagaimana produsen merek 

lokal bisa menyakinkan dan mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa produk “made 

by Indonesia” sama kualitasnya dengan merek global disamping prilaku dan pola pikir 

masyarakat di Indonesia yang kini mayoritas lebih cenderung memilih produk barang 

buatan luar negri dibandingkan dengan buatan asli Indonesia. Faktanya, Indonesia 

memiliki kemampuan untuk memproduksi barang-barang bermutu yang kualitasnya 

diakui dunia, sayangnya kualitas tersebut diakui di bawah merek global, bukan di atas 

nama merek lokal. Belum lagi, industri retail yang dengan buruk dengan memainkan 

harga sekitar 3-5 kali lipat menjadikan masyarakat memiliki persepsi bahwa kualitas 

bagus harus sebanding dengan harga yang mahal.  

Schooler, (1965) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efek negara asal 

suatu produk diproduksi berhubungan dengan level pembangunan ekonomi suatu 

negara. Kemudian membangun merek produk fashion lokal adalah salah satu cara 

untuk merubah pandangan konsumen akan buruknya persepsi dari produk lokal 

khususnya dalam ruang lingkup produk fashion. Setelah persepsi terhadap merek 

produk lokal terbangun maka dapat dilanjutkan pada peningkatan faktor lainnya, salah 
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satunya adalah mengembangkan tingkat loyalitas konsumen terhadap produk lokal. 

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.  

Maka dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang 

Consumer Ethnocentrism sebagai penggerak terhadap Attitude toward Foreign and 

Domestic Product, serta dimensi dari Brand Loyalty yang terbentuk akibat pengaruh 

Attitude toward Domestic Brand yang sebelumnya juga dipengaruhi oleh Attitude 

toward Foreign and Domestic Product pada pelanggan produk Brodo Footware.   
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian   

Suatu loyalitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat digambarkan 

dengan cara bagaimana pelanggan menaggapi produk mereka dilihat dari sikap 

terhadap merek. Dengan demikian pembelian produk yang konsisten dapat menjadi 

indikator loyalitas ketika konsumen mengalami sikap dan fase tertentu menggunakan 

produk tersebut (Oliver, 1999). Consumer Ethnocentrism dalam penelitian ini sebagai 

penggerak sikap terhadap merek lokal maupun global yang dimiliki oleh konsumen. 

Oleh karna itu consumer ethnocentrism dapat dijadikan titik awal untuk mengukur 

tingkat kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negri. Hal tersebut 

diperkuat dengan adanya fenomena masyarakat yang cenderung lebih memilih produk 

atau jasa impor. Dalam memahami tingkat etnosnetris yang dimiliki pelanggan di 

Indonesia khususnya, maka akan sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila 

menyadari dan memiliki strategi tersendiri tentang kecenderungan pelanggan untuk 

lebih memilih produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri  (Watson & 

Wright, 2000).  

Consumer Ethnocentrism mempengaruhi beberapa variabel lainnya 

bedasarkan penelitian (Kumar, Fairhurst, & Kim, 2011), yaitu Attitude toward Foreign 

Product dan Attitude toward Domestic Product. Kedua variabel tersebut mengarah 

pada suatu perbandingan consumer ethnocentrism yang berfokus pada tanggung jawab 

dan moralitas konsumen dalam membeli produk asing serta pembelian dan penggunaan 

produk yang diproduksi di negara asal mereka ( Shimp & Sharma, 1987). Merujuk pada 

(Reardon, Miller, Vida, & Kim, 2005) Attitude toward Domestic Brand dipilih sebagai 
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variabel yang dipengaruhi dari kedua variabel sebelumnya. Dalam konteks penelitian 

sikap terhadap produk lokal dapat dikaitkan dengan salah satu produk fashion lokal 

yaitu Brodo Footware. Pada produk ini menggambarkan adanya suatu tanggapan yang 

berkaitan dengan elemen merek yaitu nama merek, logo, simbol, karakter dan kemasan 

yang terbentuk dari sikap pelanggan terhadap produk luar negri atau dalam negeri 

(Shapiro, 2001). Kemudian Attitude toward Domestic Brand merupakan pendorong 

terjadinya Brand Loyalty yang sebelumnya juga dipengaruhi oleh kedua variable 

Attitude toward Foreign dan Domestic Product. Brand Loyalty pada produk dalam 

negri merupakan tujuan yang ingin diketahui oleh penulis dengan menyertakan objek 

penelitian produk Brodo Footware sebagai media yang dapat diimplikasikan pada 

responden sesuai dengan batasan penelitian. Brodo Footware sebagai brand fashion 

berbasis teknologi yang dikelola oleh PT Harlanda Putra Indonesia yang memiliki 

kualitas dan desain tergolong baik serta dapat besaing dengan produk global yang 

sejenis. Merek lokal yang berfokus pada produk sepatu pria ini mampu menjadi local 

brand secara kompetitif dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dalam menjalankan 

bisnisnya Brodo mengedepankan sisi etnosentrisme pada beberapa produknya seperti 

sepatu bermotif batik dan peta Indonesia dengan tujuan sebagai suatu identitas 

nasionalisme. Selain itu dari segi kemasan serta media pemasarannya juga 

memaksimalkan moment nasional diantaranya seperti peringatan hari pahlawan, hari 

guru nasioanal dan hari batik nasional. Dalam menjaga loyalitas konsumen yang telah 

di peroleh, Brodo selalu menjaga kualitas produk dan meningkatkan layanan purna jual 

dengan cara membentuk pelayanan customer service selama 24 jam melalui berbagai 
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media komunikasi. Selain itu, Brodo juga menyediakan fitur refund, repair, dan free 

return tanpa batas waktu disebabkan karena perusahaan sadar bahwa sistem bisnis 

online memerlukan strategi khusus, utamanya bagaimana membuat konsumen puas 

dan terus percaya pada produk Brodo. (www.bro.do/jurnal). 

Sumber: www.Bro.do/jurnal 

Gambar 1. 2 Produk dan Bentuk Strategi Pemasaran Brodo Footware 
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 Pada penelitian ini dibataskan bahwa yang menjadi objek penelitian adalah 

pelanggan Brodo Footware. Konteks pelanggan dalam penelitian ini adalah yang 

memiliki dan menggunakan sepatu Brodo. Pelanggan Brodo Footware yang menjadi 

sample penelitian ini adalah mayoritas kaum pria, namun seiring berkembangnya 

produk Brodo lainnya terutama jenis apparel maka tidak menutup kemungkinan 

konteks penelitian ini akan diperluas pada kaum wanita sebagai responden. Disamping 

itu dari beberapa strategi pemasaran yang telah dilakukan, terutama dengan cara lebih 

mengedepankan dan memprioritaskan kepuasan konsumen. Kemudian konsep yang 

diteliti menjadikan intesi loyalitas pada produk Brodo Footware cukup berkaitan 

dengan tingkat Consumer Ethnocentrism yang ada pada masyarakat Indonesia 

khususnya pelanggan Brodo itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memilih 

Brodo Footware ini sebagai objek penelitian. Metode penelitian ini bersifat deskriptif 

kuantitatif, dan pengambilan data dilakukan melalui kuesioner. 

1.3  Rumusan Permasalahan  

Negara Indonesia sebagai sebuah negara berkembang membuat mayoritas 

masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan dan mengkonsumsi produk merek 

(brand) luar negeri daripada produk dari dalam negri dengan anggapan bahwa produk 

tersebut memiliki kualitas yang baik dilihat dari negara asalnya, oleh karna itu hal 

tersebut menjadi permasalahan yang dikaji untuk mengetahui tingkat kecintaan 

masyarakat Indonesia pada saat ini apakah cenderung mengidikasikan meningkat atau 

sebaliknya serta loyalitas  terhadap sebuah produk dan sebuah merek (brand) domestik. 
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Disamping permasalahan yang telah dikemukakan tersebut penelitian ini juga 

menggali lebih dalam mengenai peran Consumer Ethnocentrism terhadap Attitude  

Toward Foreign Product, Attitude Toward Domestic Product dan Attitude Toward 

Domestic Brand serta implikasinya terhadap Attitudinal Loyalty the Brand dan 

Behaviour Brand Loyalty. Bedasarkan hal tersebut ada beberapa rumusan masalah 

diuraikan oleh peneliti, yaitu :  

1. Apakah Consumer Ethnocentrism memiliki pengaruh negatif terhadap 

Attitude Toward  Foreign Product?, 

2. Apakah Consumer Ethnocentrism memiliki pengaruh positif terhadap 

Attitude Toward  Domestic Product?, 

3. Apakah Attitude Toward Foreign Product memiliki pengaruh negatif 

terhadap Attitude Toward Domestic Brand?, 

4. Apakah Attitude Toward Domestic Product memiliki pengaruh positif 

Terhadap Attitude Toward Domestic Brand?, 

5. Apakah Attitude Toward Domestic Brand memiliki pengaruh positif 

Terhadap Attitudinal Brand Loyalty?, 

6. Apakah Attitude Toward Domestic Brand memiliki pengaruh positif 

Terhadap Behavior Brand Loyalty?. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah Brand Loyalty yang 

memiliki dimensi Attitudional Brand Loyalty dan Behavioral Brand Loyalty pada 
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sepatu merek lokal Brodo dipengaruhi oleh variable Attitude Toward Domestic Brand, 

Attitude Toward Foreign Product, Attitude Toward Domestic Product yang 

sebelumnya dipengaruhi oleh tingkat Consumer Ethnocentrism pada pelanggan yang 

dimiliki oleh produk sepatu Brodo. Antara lain dari tujuan tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait 

pengaruh Consumer Ethnocentrism terhadap Attitude Toward Foreign 

Product. 

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait 

pengaruh Consumer Ethnocentrism terhadap Attitude Toward  Domestic 

Product. 

3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait 

pengaruh Attitude Toward The Foreign Product terhadap Attitude Toward 

Domestic Brand. 

4. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait 

pengaruh Attitude Toward The Domestic Product terhadap Attitude Toward 

Domestic Brand. 

5. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait 

pengaruh Attitude Toward Domestic Brand terhadap Attitudinal Brand 

Loyalty  

6. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi implikasi manajerial terkait 

pengaruh Attitude Toward Domestic Brand terhadap Behaviour Brand 

Loyalty. 
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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 terbagi atas manfaat 

akademis dan manfaat praktikal, manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.5.1  Manfaat Akademis  
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

disiplin ilmu Manajemen Pemasaran dan sebagai bahan wacana untuk 

menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, hubungan antara pengaruh 

bagaimana suatu Consumer Ethnocentrism, Attitude toward Foreign Product, 

Attitude Toward Domestic Product, dapat mempengaruhi Attitude Toward 

Domestic Brand yang kemudian akhirnya memberikan pengaruh terhadap 

Attitudinal Brand Loyalty dan Behaviour Brand Loyalty pada pelanggan produk 

lokal Brodo Footware tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan turut serta 

memberikan gagasan dan wawasan baru pada penelitian selanjutnya. 

1.5.2  Manfaat Praktikal  
 

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan 

objek peneliti yaitu Brodo Footware untuk meningkatkan loyalitas pada 

pelanggan produk Brodo secara berkesinambungan dengan pengembangan dan 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang kualitas sepatu merek lokal yang sudah semakin bersaing 

dengan produk-produk luar negeri. Diharapkan juga setelah penelitian ini 
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dilaksanakan, akan ada kesadaran akan kecintaan masyarakat Indonesia 

terhadap merek-merek lokal khususnya produk sepatu. 

 

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: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang munculnya 

etnosnetrisme akibat pengaruh dari semakin berkembangnya globalisasi 

dan perkembangan industri fashion khususnya produk sepatu di 

Indonesia. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan 

Consumer Ethnocentrism, Attitude Toward Foreign product, Attitude 

Toward Domestic Product, Attitude Toward Domestic Brand dan Brand 

Loyalty serta hipotesis yang melandasi pengaruh-pengaruh antar 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, 
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operasionalisasi variabel, model penelitian teknik pengolahan data, 

teknik pengujian hipotesis dan  pengolahan data menggunakan analisis 

faktor dan structural equation model.  

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian 

hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang 

dikaitkan dengam teori yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan 

mengenai hasil dari tingkat consumer ethnocentrism pada sampel yang 

diteliti serta pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, 

yaitu consumer ethnocentrism, attitude toward foreign product, attitude 

toward domestic product, attitude toward domestic brand dan brand 

loyalty 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 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. Merek juga membantu agar konsumen lebih mudah 

mengingatnya sehingga mempermudah pengambilan keputusan ketika 

melakukan pembelian. Merek berguna bagi produsen dan konsumen. Bagi 

produsen, merek berperan sebagai (Kotler & Keller, 2009). 

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau 

pelacakan produk bagi perusahaan. 

2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang 

unik. 

3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga 

mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di 

lain waktu. 

4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang 

membedakan produk dari pesaing. 
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5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan 

hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk 

dalam benak konsumen. 

6. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan 

masa datang merek. 

Merek nasional 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.  
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2.1.2 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. Selain 

itu juga untuk mengidentifikasi bagaimana dan kemana mengarahkan 

strategi-strategi perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap 

aspek penting beberapa perilaku manusia. Theory of Planned 

Behavior menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap 

perilaku. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang 

adalah intensi untuk berperilaku yang menampilkan suatu perilaku sebagai 

kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma 

subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai 

suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, 
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kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Malhotra & 

Galletta, 1999). 

Sumber: (Malhotra & Galletta, 1999). 

Theory of Planned Behavior didasarkan pada asumsi bahwa manusia 

adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin 

baginya, secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka 

sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku- 

Gambar 2. 1 Theory of Reasoned Action (TRA) berdasarkan dari 
Fishbein dan Ajzen (1975) 
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perilaku tertentu.(Ajzen & Fishbein, 2000; Ajzen, 1991; Chiou, 1998; 

Kolvereid, 1996). TRA/TPB dimulai dengan melihat intensi berperilaku 

sebagai anteseden terdekat dari suatu perilaku. Dipercaya bahwa semakin kuat 

intensi seseorang untuk menampilkan suatu perilaku tertentu, diharapkan 

semakin berhasil dilakukan. Intensi adalah suatu fungsi dari beliefs dan atau 

informasi yang penting mengenai kecenderungan bahwa menampilkan suatu 

perilaku tertentu akan mangarahkan pada suatu hasil yang spesifik (Netemeyer, 

Ryn, & Ajzen, 1991). Intensi bisa berubah karena waktu, selain itu semakin 

lama jarak antara intensi dan perilaku, semakin besar kecenderungan terjadinya 

perubahan intensi. (Ajzen, 1988) berteori bahwa intensi adalah suatu fungsi dari 

dua penentu utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif dari 

perilaku. 

Sikap dianggap sebagai anteseden pertama dari intensi perilaku. Sikap 

adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku 

tertentu. Kepercayaan-kepercayaan atau beliefs ini disebut dengan behavioral 

beliefs. (Ajzen & Fishbein, 2000) berpendapat bahwa sikap ditentukan oleh 

kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan 

suatu perilaku (behavioral beliefs), ditimbang berdasarkan hasil evaluasi 

terhadap konsekuensinya (outcome evaluation). Kemudian norma subjektif 

diasumsikan sebagai suatu fungsi dari beliefs yang secara spesifik seseorang 

setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku. Kepercayaan-
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kepercayaan yang termasuk dalam norma-norma subjektif disebut juga 

kepercayaan normatif (normative beliefs). 

Theory of Reasoned Action sangat baik ketika diaplikasikan pada 

perilaku yang di bawah kendali individu sendiri. Jika perilaku tersebut tidak 

sepenuhnya di bawah kendali atau kemauan individu, meskipun sangat 

termotivasi oleh sikap dan norma subjektifnya, seseorang mungkin tidak akan 

secara nyata menampilkan perilaku tersebut. Sebaliknya, Theory of Planned 

Behavior dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku yang 

sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. (Netemeyer et al., 1991) 

menjelasakan bahwa perbedaan utama antara TRA dan TPB adalah tambahan 

penentu intensi berperilaku yang ke tiga, yaitu perceived behavioral control 

(PBC). PBC ditentukan oleh dua faktor yaitu control beliefs (kepercayaan 

mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan perceived power (persepsi 

mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku). Perceived 

behavioral control mengindikasikan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi 

oleh bagaimana individu tersebut mempersepsi tingkat kesulitan atau 

kemudahan untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Jika seseorang 

memiliki control beliefs yang kuat mengenai faktor-faktor yang ada yang akan 

memfasilitasi suatu perilaku, maka seseorang tersebut memiliki persepsi yang 

tinggi untuk mampu mengendalikan suatu perilaku. Sebaliknya, seseorang 

tersebut akan memiliki persepsi yang rendah dalam mengendalikan suatu 

perilaku jika ia memiliki control beliefs yang kuat mengenai faktor-faktor yang 
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menghambat perilaku (Ajzen & Fishbein, 2000). Persepsi ini dapat 

mencerminkan pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap situasi yang akan 

datang, dan sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh di sekitar individu. 

Pada berbagai penelitian yang menggunakan Theory of Planned 

Behavior sebagai dasar teori, menunjukkan bahwa fleksibelnya teori tersebut 

untuk digunakan dalam berbagai bidang kajian. Artinya, meskipun awalnya 

teori tersebut dicetuskan untuk memprediksi perilaku-perilaku sosial, dalam 

kajian psikologi sosial, ternyata bisa diaplikasikan secara luas. Dalam 

penelitian-penelitian sebelumnya, pada umumnya hanya menggunakan TPB 

sebagai landasan teori, sebagai kerangka kerja dan atau memverifikasi teori 

tersebut dalam setting yang berbeda dan di tempat yang berbeda, untuk 

kemudian menyatakan bahwa teori tersebut benar. Penelitian tersebut juga 

menggunakan TPB untuk memprediksi intensi perilaku tertentu (Chiou, 1998; 

Kolvereid, 1996). 

2.1.3 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-kelompok 

(kelompok yang individu diidentifikasi dengan) dan kelompok luar (kelompok 

bahwa individu dianggap sebagai berlawanan dengan in-group) (Shimp & 
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Sharma, 1987). Sumner berpendapat bahwa etnosentrisme bermanfaat bagi 

upaya untuk menjaga keberlangsungan kelompok dan budaya mereka melalui 

solidaritas kelompok, kesesuaian perilaku, kerja sama, loyalitas dan efetivitas 

dalam kelompok (Semner 1906) dalam penelitian (Sharma, Shimp, & Shin, 

1995). Pada konsep yang lebih luas, etnosentrisme dapat diartikan sebagai 

sebuah keyakinan pada keunggulan budaya dan produk negara sendiri (Wall, 

Liefeld, & Heslop, 1991).   

 Dalam model etnosentrisme dapat diindikasikan sebagai moderator 

yang mempengaruhi antara variabel satu dengan yang lainnya oleh sikap 

konsumen terhadap produk dalam negeri. Peryataan bahwa sikap konsumen 

berpengaruh terhadap merek asing yang konsisten seperti yang menjelaskan 

bahwa kenyataan etnosentrisme konsumen bergantung tidak hanya pada produk 

negara dalam negeri, namun lebih kearah pemilihan kualitas produk dalam 

negeri yang dimiliki (Kumar et al., 2011). Consumer ethnocentrism  merupakan 

sikap yang memungkinkan konsumen bersedia untuk mengorbankan 

keuntungan, tujuan dalam menikmati manfaat psikologis dan menghindari 

kontak pihak luar dengan cara membeli produk merek lokal (Maheswaran, 

2000). Pada penelitian sebelumnya mendukung bahwa adanya pengaruh rasa 

nasionalisme sebagai moderasi antara persepsi kualitas dan persepsi kewajaran 

pada harga terhadap preferensi konsumen diantara produk asing dan domestik 

(De Ruyter, Van Birgelen, & Wetzels, 1998). Menurut (Wang & Chen, 2004) 

etnosentrisme tidak hanya mendukung suatu negara dalam meningkatkan 
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perekonomiannya, akan tetapi dengan adanya consumer ethnocentrism maka 

konsumen cenderung memiliki preferensi yang cukup kuat untuk produk-

produk yang berasal dari negara mereka sendiri. Disamping itu mereka juga 

setuju dengan peryataan bahwa konsumen juga cenderung memiliki preferensi 

kuat untuk produk dari negara-negara di wilayah geografis yang sama. 

Akibatnya, gambaran dari negara asing yang dibentuk oleh konsumen berasal 

dari suatu kognitif, afektif dan komponen perilaku (Kaynak & Kara, 2002). 

(Hamin, 2006) mengemukan bahwa persepsi konsumen di negara maju 

cenderung memilih barang-barang mereka sendiri yang diproduksi secara lokal, 

kemudian diikuti oleh produk yang diproduksi dari negara-negara maju lainnya, 

setelah itu barulah memilih produk dari negara-negara berkembang layaknya 

Indonesia. 

 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).  

(Shimp & Sharma, 1987) adalah yang pertama kali menggunakan 

pandangan etnosentrisme ini dalam konsep pemasaran yang kemudian dikenal 
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dengan istilah”consumer ethnocentrism”. Istilah ini digunakan oleh (Shimp & 

Sharma, 1987) untuk mewakili keyakinan yang dipegang oleh konsumen 

Amerika tentang kepantasan dan moralitas, terhadap pembelian produk buatan 

luar negeri. Konsep”ethnocentrism” oleh (Shimp, 1981) diformulasikan 

sebagai konsep untuk mempelajari perilaku pelanggan dan implikasi 

pemasarannya. (Shimp & Sharma, 1987) mengemukakan bahwa beberapa 

pelanggan umumnya percaya bahwa pembelian produk yang diproduksi secara 

lokal merupakan kepantasan secara moral dalam suatu kesadaran normatif. 

Selanjutnya (Shimp & Sharma, 1987) mengembangkan skala pengukuran 

kecendrungan tingkat etnosentris pelanggan yang dikenal  dengan istilah 

Customer Ethnosentrism Scale (CETSCALE). Tujuh belas item CETSCALE 

telah banyak diadopsi diberbagai negara sebagai pengukuran tingkat etnosentris 

pelanggan yang valid dan reliabel (Acharya & Elliott, 2003) CETSCALE 

digunakan untuk mengidentifikasi para konsumen yang mempunyai 

kecendrungan menerima (atau menolak) produk buatan luar negeri.  
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Tabel 2. 1 Tujuh Belas Indikator CET Scale (Shimp & Sharma, 1987) 

Sumber: (Shimp & Sharma, 1987) 

No Indikator Pertanyaan CET 

1 American people should always buy American-made products instead of 
imports. 

2 Only those products that are unavailable in the USA should be imported. 

3 Buy American-made products. Keep Americans working. 

4 American products, first, last, and foremost. 

5 Purchasing foreign-made products is un-America. 

6 It is not right to purchase foreign made products. 

7 A real American should always buy American-made products. 

8 We should purchase products manufactured in America instead of letting 
other countries get rich off us. 

9 It is always best to purchase American products. 

10 There should be very little trading or purchasing of goods from other 
countries unless out of necessity. 

11 Americans should not buy foreign products, because this hurts American 
business and causes unemployment. 

12 Curbs should be put on all imports. 

13 It may cost me in the long run but I prefer to support American products. 

14 Foreigners should not be allowed to put their products on our market. 

15 Foreign products should be taxed heavily to reduce their entry into the USA. 

16 We should buy from foreign countries only those products that we cannot 
obtain within our own country. 

17 American consumers who purchase products made in other countries are 
responsible for putting their fellow Americans out of work. 
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2.1.4 Attitude toward Foreign and Domestic Product 

Suatu studi menjelaskan bahwa orang yang menikmati suatu produk 

dari sebuah merek global maupun lokal lebih dari dua kali akan merasa menjadi 

yakin bahwa merek yang mereka lihat merupakan merek yang baik. (Reierson, 

1967). 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 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 
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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). Sebagian negara asal (country of 

origin) dianggap isyarat ekstrinsik yang sering digunakan oleh konsumen 

dalam proses evaluasi banyaknya produk yang berbeda terdiri dari atribut fisik 

dan simbolik. (Bilkey & Nes, 1982; Niss, 1996) menyatakan sebagai produk 

yang terdiri dari banyak atribut fisik dan simbolik yang berbeda, persepsi 

negara asal (country of origin) dianggap sebagai isyarat ekstrinsik yang sering 

digunakan oleh konsumen dalam proses evaluasi produk. Menurut (Kotler & 

Keller, 2009), pasar global tahu bahwa pembeli memiliki sikap dan keyakinan 

yang berbeda tentang merek atau produk dari negara yang berbeda. Dengan 

adanya fakta bahwa sebuah merek dianggap berhasil pada tahap global, merek 

tersebut bisa juga mendapatkan kredibilitas dan respek.s 

Terdapat beberapa indikator dalam variabel attitude toward foreign dan  

domestic product bedasarkan (Reardon et al., 2005; Vida, Dmitrovic, & Obadia, 

2008) adalah sebagai berikut: 

1. Produk produk buatan lokal lebih berkualitas daripada produk 

sepatu impor. 

2. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi produk lokal 

lebih maju daripada yang digunakan untuk memproduksi 

produk buatan luar negri. 
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3. Produk lokal lebih dapat diandalkan daripada produk buatan luar 

negri. 

4. Produk lokal memiliki nilai uang lebih baik daripada produk 

buatan luar negri. 

 

2.1.5 Attitude toward Domestic Brand 

"Sikap" berarti kecenderungan untuk belajar dan mencermati serta 

menanggapi suatu objek dengan cara konsisten dilihat dari sudut pandang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dalam hal ini suatu 

sikap”attitude” memainkan peran penting dalam perilaku konsumen secara 

signifikan. Sikap tidak dapat diamati secara langsung, namun untuk 

menyimpulkan sikap posisi mental pemasar harus mencoba melalui langkah-

langkah penelitian (Spears & Singh, 2004). Sikap (attitudes) adalah ekspresi 

perasaan yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka 

atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek, bisa berupa 

merek, layanan, perilaku seseorang, dan lain-lain. Sikap terhadap merek 

(attitude toward brand) adalah perilaku konsumen yang erat kaitannya dengan 

nilai merek bagi konsumen dan eskpektasi konsumen (Percy & Rossiter, 1992). 

Sikap terhadap merek dinilai positif tergantung pada merek tersebut lebih 

disukai atau merek tersebut lebih diingat (Till & Baack, 2005) dan (Klein, 
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Ettenson, & Krishnan, 2006), merek tersebut lebih dipilih dibanding merek 

pesaing. 

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. Evaluasi konsumen 

terhadap merek tertentu ini di mulai dari sangat jelek sampai sangat bagus. 

Sikap terhadap merek didasarkan pada skema tentang merek tersebut yang telah 

tertanam dibenak konsumen. seperti telah disebutkan (Shimp, 1981) bahwa 
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komponen sikap meliputi 3 faktor yaitu: Kognitif, Afektif dan Konatif maka 

ketiga komponen sikap ini juga terdapat dalam sikap konsumen terhadap 

produk, yaitu: 

1. Brand believe adalah komponen kognitif (pemikiran).  

2. Brand evaluation adalah komponen afektif yang mewakili 

semua evaluasi terhadap merek oleh konsumen. Kepercayaan 

terhadap suatu merek adalah multi dimensional karena mereka 

mewakili atribut merek yang dipersepsikan oleh konsumen. 

3.  Kecenderungan untuk bertindak adalah komponen konatif 

(tindakan) dan pada umumnya komponen ini dengan 

melihat”maksud untuk membeli” dari seorang konsumen 

adalah penting dalam mengembangkan strategi pemasaran. 

Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dimana 

brand believe mempengaruhi evaluasi terhadap merek. Evaluasi terhadap 

merek mempengaruhi maksud untuk membeli. ada empat karakteristik penting 

dalam memahami sikap terhadap merek yaitu: komponen afektif (brand 

evaluation), komponen konatif (intention to buy), perilaku (behavior), 

komponen kognitif (brand believe). 

a) Sikap terhadap merek tergantung pada motivasi relevan dari 

konsumen yang berarti jika motivasi konsumen berubah seiring 

dengan evaluasi merek maka sikap konsumen terhadap merek 

akan mengalami perubahan. 
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b)  Sikap terhadap merek terdiri dari komponen kognitif/ 

keyakinan (believe) dan komponen afektif (feeling) yang akan 

memberi konsumen dalam menentukan sikapnya terhadap 

merek. 

c) Komponen kognitif pada akirnya akan memberi serangkaian 

keyakinan manfaat (benefit believe) yang membentuk sikap 

konsumen terhadap merek. 

d)  Sikap terhadap merek adalah konsep relatif dimana setiap 

konsumen pasti mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam 

sikapnya akan merek produk. 

(Chaudhuri & Holbrook, 2001; Yalcin, Eren-Erdogmus, & Dem, 2009) 

mengemukakan ada beberapa indikator dalam variabel Attitude toward 

Domestic Product adalah sebagai berikut: 

1. Saya percaya bahwa sepatu merek ‘X’ adalah yang terbaik 

diabandingkan dengan merek yang lain. 

2. Menggunakan sepatu merek ‘X’ merupakan suatu hal yang menarik. 

3. Saya merasa senang Menggunakan produk sepatu merek ‘X’.  

4. ‘X’ merupakan merek favorit saya.   
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2.1.6 Brand Loyalty 
 

Brand loyalty merupakan suatu loyalitas perilaku mengacu pada 

frekuensi pembelian ulang. Sikap loyalitas mengacu pada komitmen psikologis 

yang membuat pelanggan melakukan tindakan  dalam pembelian seperti niat 

untuk membeli dan niat untuk merekomendasikan ke pelanggan lain (Jacobson 

& Aaker, 2014; Ribbink, Riel, Liljander, & Streukens, 2002). Sikap loyalitas 

menggambarkan perasaan yang menguntungkan seseorang tentang tujuan. 

Meskipun pelanggan tidak mengunjungi lagi ataupun kembali memakai produk 

tersebut, mereka akan memberikan informasi melalui world of mouth (Kin & 

Yim, 1999).(Jacobson & Aaker, 2014) menyatakan bahwa loyalitas merek 

dapat mencerminkan berbagai macam sikap dari pembeli dan menjadikan 

kebiasaan untuk pembeli merasa puas dengan merek untuk benar-benar 

berkomitmen, menghasilkan nilai terutama dengan mengurangi biaya 

pemasaran, mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih murah dari 

pada menarik yang baru. Hal ini juga sulit bagi pesaing untuk berkomunikasi 

dengan pelanggan merek yang sudah puas karena mereka memiliki sedikit 

motivasi untuk belajar tentang merek alternatif. Dalam beberapa kasus, 

pelanggan yang setia kepada merek juga dapat menarik orang lain dengan 

menggunakan produk atau menasihati orang lain untuk menggunakannya (Ha 

& John, 2011). 
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Loyalitas merek adalah fenomena yang kompleks. Setidaknya tujuh jenis 

loyalitas merek dapat dibedakan, antara lain dalam loyalitas emosional, unik, 

mudah diingat, memperkuat pengalaman, membuat ikatan emosional yang kuat 

dengan merek. Word of mouth yang positif cenderung sangat tinggi. Loyalitas 

merek digunakan sebagai ekspresi diri untuk meningkatkan harga diri dan 

mengelola penampilan. Prospek Branding dalam kategori produk terkait 

sangatlah baik. Loyalitas merek didasarkan pada fitur unggulan yang dirasakan 

pada atribut. Dalam hal ini, demonstrasi dan uji coba adalah alat yang sangat 

penting dari taktik pemasaran. Dalam loyalitas, pelanggan percaya bahwa 

kesetiaan terus di dapatkan dengan memberi perlakuan khusus terhadap 

konsumen, akan tetapi pesaing dapat mempertanyakan apakah kepercayaan 

pelanggan sedang dieksploitasi atau tidak. Dalam hal loyalitas biaya, pelanggan 

akan loyal karena usaha yang terlibat dalam mempertimbangkan alternatif dan 

beradaptasi dengan alternatif baru tidak sebanding dengan keuntungan yang 

diharapkan. Terkadang pelanggan bahkan mungkin merasa tidak puas namun 

akan tetap setia karena pesaing yang dianggap sama. Pesaing dapat merusak 

loyalitas dengan membuatnya mudah untuk beralih melalui desain produk, 

keungulan produk pesaing serta faktor faktor lainnya. Dalam sebagian besar 

penelitian, loyalitas merek dapat diukur dan dievaluasi sehubungan dengan 

adanya dua kategori yaitu sebagai loyalitas sikap dan loyalitas perilaku. 

Terdapat beberapa studi yang menjelaskan dampak signifikan kepercayaan 
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merek baik di loyalitas sikap dan loyalitas perilaku (Chaudhuri & Holbrook, 

2001; Gecti & Zengin, 2013; Lau & Lee, 1999). 

2.1.7 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). 

Dalam pengukurannya sikap loyalitas pada suatu merek menggunakan data 

yang menunjukkan faktor secara afektif dan psikologis dalam sebuah struktur 

brand loyalty. Kemudian pengukuran  sikap loyalitas tersebut dapat 
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dinyatakan apakah terkait dengan suatu komitmen dan perasaan loyalitas pada 

konsumen (Bowen & Chen, 2001).  

Menurut (Bandyopadhyay & Martell, 2007; Cheng, 2011; Mechinda, 

Serirat, & Gulid, 2009) ada beberapa indikator dalam variabel Attitudinal 

Brand Loyalty diantaranya adalah saya akan terus menggunakan produk ‘X’ 

dimasa yang akan datang. Selain itu indikator lainnya seperti saya akan 

mengajak teman-teman dan kerabat untuk menggunakan produk ‘X’ kemudian 

juga indikator lainnya yaitu saya bersedia untuk merekomendasikan produk 

‘X’ ke teman-teman saya. 

 

2.1.8 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 berulang timbul dari alasan situasional atau penyebab perbedaan 
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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. 

Menurut (Gecti & Zengin, 2013) terdapat tiga indikator terbuka yang 

dapat digunakan untuk mengukur behavioral brand loyalty, diantaranya 

adalah Saya membeli produk merek ‘X’ dimasa yang akan datang , 

Pembelian produk merek ‘X’ merupakan kehendak saya dalam memenuhi 

sebuah keinginan. Selain itu indikator lainnya seperti saya pasti melanjutkan 

pembelian kembali produk ‘X’ dapat digunakan dalam pengukuran. 

 

2.1.9 Konsep Share Of Wallet 
 

 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 
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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. 

Hal tersebut dapat digambarkan pada setiap individu dengan melihat 

pengeluaran yang dikeluarkan pada produk tertentu dengan produk lainnya 

yang sejenis. Pada penelitian yang dilakuakn oleh (Ailawadi, Neslin, Luan, & 

Taylor, 2014) pengukuran suatu loyalitas terhadap merek  menggunakan 

pendekatan konsep dari share of wallet. Namun demikian dalam pendekatan 

penelitian tersebut dapat dilihat tidak hanya total pengeluaran yang 

dialokasikan oleh seseorang untuk suatu kategori produk terhadap kategori 

lainnya. Namun demikian, terdapat faktor lainya yang mendukung untuk 

seberapa besar loyalitas pelanggan seperti lamanya waktu penggunaan 

kategori tersebut.  

Salah satu contoh untuk memperjelas dari pengukuran loyalitas terhadap 

suatu merek melalui pendekatan konsep share of wallet contohnya seperti 

seorang konsumen mengalokasikan dana yang dimiliki sebesar $10 untuk 

menggunakan dua provider telepon selular. Selama menggunakan kedua 
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provider tersebut telah dialokasikan dana sejumlah $7 untuk provider A 

sedangkan $3 untuk provider B. Disamping itu, jangka waktu pemakaian 

konsumen tersebut dalam memakai provider A selama tiga bulan dan untuk 

provider B selama delapan bulan.  Dari contoh tersebut dapat dikatakan 

tingkat loyalitas seseorang terhadap suatu merek tidak hanya dari sumber 

pengalokasian dana yang dilakukan, tetapi disertakan juga dengan intensitas 

waktu penggunaan dari produk tersebut. 

Terdapat beberapa indikator menurut penelitan yang telah dilakukan 

seperti (Ailawadi et al., 2014; Cooil et al., 2007; Tanford, 2013; Wirtz & 

Mattila, 2015) diantaranya sebai berikut 

1. Seberapa sering Anda menyimpan uang pada suatu rekening 

bank dibandingkan dengan bank lainnya. 

2. Berapa dana yang anda lokasikan untuk disimpan pada suatu 

bank bila dibandingkan dengan bank lainnya. 

 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 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 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

43 
Indonesia Banking School 

konsumen, maka akan cenderung semakin enggan untuk mengkonsumsi 

barang- barang 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) 

H 1:  Consumer ethonecentrism memiliki pengaruh negatif terhadap attitude 

toward foreign product. 

 

2.2.2 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 
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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 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). 

H 2: Consumer ethonecentrism memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward domestic product. 

 

2.2.3 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 
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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. 

H 3: Attitude toward foreign product memiliki pengaruh negatif terhadap 
attitude toward domestic brand. 
 
 
2.2.4 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 
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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 et al., 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 

H 4: Attitude toward domestic product memiliki pengaruh positif terhadap 
attitude toward domestic brand. 

 

2.2.5 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). Behavioral Brand Loyalty dapat didefinisikan sebagai bentuk perilaku 
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yang ditunjukkan oleh konsumen pada suatu merek dalam bentuk pembelian 

berulang (Gecti & Zengin, 2013).  

Menurut (Vázquez & Foxall, 2006) sikap terhadap produk merek lokal 

memiliki pengaruh positif pada suatu sikap dan prilaku loyalitas yang ada pada 

konsumen. Jika pelanggan menerima manfaat sosial yang tinggi dari produesen 

maka pelanggan akan lebih setia pada produk yang diproduksi oeh produsen 

tersebut (Reynolds & Beatty, 1999). Manfaat simbolis, manfaat afektif dan 

manfaat perdagangan kerja sebagai indikator pelanggan untuk menilai 

pembelian produk merek lokal dan memiliki hubungan positif dengan niat 

perilaku produk lokal. Ketertarikan konsumen atas suatu produk merek lokal 

akan mempengaruhi reaksi loyalitas terhadap produk yang digunakan oleh 

konsumen. Reaksi konsumen dapat dilihat salah satunya melalui words of 

mouth (WOM) yang terjadi..  

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. 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

48 
Indonesia Banking School 

H 5: Attitude toward domestic brand memiliki pengaruh positif terhadap 
attitudinal brand loyalty.  

H 6: Attitude toward domestic brand memiliki pengaruh positif terhadap 
behavioral brand loyalty.  
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2.3 Model Penelitian 
 
Berdasarkan rerangka konseptual yang telah dirumuskan mengenai pengaruh 

consumer ethnocentrism pada attitude toward foreign dan domestic product terhadap 

attitude toward domestic brand yang berpengaruh pada Attitudinal Brand Loyalty dan 

Behaviour Brand Loyalty pada pelanggan Brodo Footware maka hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

  
Gambar 2. 2 Model Penelitian 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 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. Jumlah penjualan sepatu Brodo dari awal mula terbentuk 

di tahun 2010 hanya sebanyak 32 pasang, namun hanya dalam kurun beberapa tahun 

saja jumlah total produksi sepatu semakin bertambah kurang lebih sebanyak 3000 - 

5000 pasang sepatu pertahun dan mulai menjadi market leader untuk kategori produk 

lokal sepatu pria. 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. 

 

3.2 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). 

Metode penelitian kuantitatif sendiri bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada 
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dalam bentuk analisis statistik (Malhotra, 2010). 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). Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang 

menghubungkan Pengaruh Consumer Ethnocentrism pada Attitude toward Foreign 

product dan Attitude toward Domestic Product terhadap Attitude toward Brand yang 

kemudian mendorong pengaruh pada Attitudinal Brand Loyaty  dan Behaviour Brand 

Loyalty  pada pelanggan Brodo Footware. 

 

3.3 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).  
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3.4 Jenis dan sumber data 

Sumber data yang dipakai dalam penlitian ini ada dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei 

lapangan yang menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik 

secara online melalui media online atau langsung memberikan kapada orang 

(Malhotra, 2010). Data primer pada penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh langsung dari responden dengan metode survei. Survei dilakukan 

dengan penyebaran kuisioner secara langsung dan menggunakan google drive 

kepada pelanggan Brodo yang sudah menggunakan produk Brodo Footware. 

Data primer yang dihasilkan langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk 

menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Data primer didapat 

melalui kuisioner yang disebar secara langsung kepada responden maupun 

disebarkan secara online melalui Google Drive. Penyebaran kuesioner 

dilakukan dengan cara mengunjungi outlet store dan juga menggunakan 

beberapa media sosial seperti account facebook, instagram, path dan twitter 

yang dimiliki oleh Brodo. Adapun kuisioner yang disebarkan terbagi dalam 7 

bagian, yaitu:  
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1. Profil Responden. 

2. Pertanyaan mengenai Consumer Ethnocentrism (7 indikator).  

3. Pertanyaan mengenai Attitude toward Foreign Product (5indikator).  

4. Pertanyaan mengenai Attitude toward Domestic Product (5 indikator).  

5. Pertanyaan mengenai Attitude toward Brand (5 indikator).  

6. Pertanyaan mengenai Attitudinal Brand Loyalty (5 indikator). 

7. Pertanyaan mengenai Behaviour Loyalty the Brand (SOW) (3 Indikator). 

b. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Wijayanto, 

2008) yang menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari 

hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data 

tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode 

Literature Review yang berasal dari buku, jurnal, artikel, website, koran dan 

kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 
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3.5 Populasi dan Sampel 

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 sebagai berikut: 

Jumlah sampel = Indikator x 5 

Jumlah sampel = 27 x 5= 135 

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 (Joseph F Hair et al., 2010). 

 

 3.6 Operasionalisasi Variabel 
 

Penelitian ini membahas faktor - faktor yang mempengaruhi brand 

loyalty pada pelanggan Brodo dengan menggunakan survei kuesioner. 

Kuesioner diukur dengan skala Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai dengan 

tingkat kesetujuan. Disamping itu untuk pengukuran variabel Behaviour Brand 

Loyalty berbeda dengan variabel lainnya, yaitu menggunakan konsep Share of 

Wallet sebagai metode perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio produk 

sepatu responden secara keseluruhan.  
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Tabel 3. 1 Oprasionalisasi Variabel 

Variables Definisi Alat Ukur Skala 
Pengukuran 

Consumer 
Ethnocentrism 

(CE) 
 

Suatu keyakinan 
yang dimiliki 

oleh setiap 
konsumen 
terhadap 
kesesuian 
pembelian 

produk asing 
bedasarkan 

moralitas yang 
dimilikinya. 
(T Shimp & 

Sharma, 1987) 
 

(CE1) Membeli produk sepatu 
buatan dalam negeri 
merupakan suatu hal  yang 
tidak mencerminkan sikap 
patriotik. 
(CE2) Membeli produk sepatu 
asing merupakan suatu hal 
yang tidak benar. 
(CE3) Membeli produk sepatu 
yang dibuat di dalam negri 
adalah suatu keharusan dan 
bukan membiarkan membeli 
produk sepatu butan negara 
lain. 
(Chan, Chan, & Leung, 2010) 
(CE4) Membeli produk sepatu 
luar negri adalah hal yang 
tidak Indonesia. 
(CE5) Orang Indonesia yang 
sebenarnya harus selalu 
membeli produk sepatu buatan 
dalam negri. 
(Alden, Kelley, Riefler, Lee, & 
Soutar, 2013). 
(CE6) Produk sepatu buatan 
lokal adalah pilihan yang 
pertama, terakhir dan yang 
terpenting. 
(Vida et al., 2008). 
(CE7) Seharusnya hanya 
pruduk sepatu yang tidak 
tersedia di dalam negri yang 
diperbolehkan di impor dan 
diperdagangkan. 
(Boonghee Yoo . Naveen 
Donthu, 2005). 
 

Likert 
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Variables Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Attitude 

toward 

Foreign 

Product 

(Att FP) 

Kecenderungan 
suatu sikap secara 

personal  untuk 
belajar 

menanggapi suatu 
produk yang 

berasal atau di 
produksi dari luar 
negara asal yang 

dapat  
menguntungkan 

atau tidak 
menguntungkan 
secara konsisten 

bagi setiap 
personal 

(Schiffman,& 
Kanuk, 2010) 

 

(Att FP1) Produk sepatu 
impor lebih berkualitas 
daripada produk sepatu 
lokal. 

(Att FP2) Teknologi 
yang digunakan untuk 
memproduksi sepatu 
impor lebih maju 
daripada yang 
digunakan untuk 
memproduksi sepatu 
buatan lokal. 

(Att FP3) Sepatu impor 
lebih dapat diandalkan 
daripada sepatu buatan 
lokal. 

(Att FP4) Sepatu impor 
memiliki nilai uang 
lebih baik daripada 
sepatu buatan lokal. 

(Vida et al., 2008) 

(Att FP5) Membeli 
produk sepatu impor 
lebih meguntungkan 
dibandingkan dengan 
membeli produk sepatu 
lokal.(Klein et al., 
2006). 

 

Likert 

Tabel 3.1: Oprasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

57 
Indonesia Banking School 

Variables Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Attitude 

toward 

Domestic 

Product 

(Att DP) 

Suatu sikap secara 
personal untuk 

belajar 
menanggapi dan 
memahami suatu 

produk yang 
berasal atau di 
produksi dari 

dalam negri yang 
dapat  

menguntungkan 
atau tidak 

menguntungkan 
secara konsisten. 

(Schiffman,. & 
Kanuk, 2010) 

 

 

(Att DP 1) Produk 
sepatu buatan lokal lebih 
berkualitas daripada 
produk sepatu impor. 

(Att DP 2) Teknologi 
yang digunakan untuk 
memproduksi sepatu 
lokal  lebih maju 
daripada yang 
digunakan untuk 
memproduksi sepatu 
buatan luar negri. 

(Att DP 3) Sepatu lokal 
lebih dapat diandalkan 
daripada buatan luar 
negri. 

(Att DP 4) Sepatu lokal 
memiliki nilai uang 
lebih baik daripada 
sepatu buatan luar 
negri.(Vida et al., 2008) 

(Att DP 5) Membeli 
produk sepatu buatan 
lokal lebih 
meguntungkan 
dibandingkan dengan 
produk sepatu impor. 

(Klein et al., 2006) 

 

Likert 

Tabel 3.1: Oprasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variables Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

 

 

 

Attitude 

Toward 

Domestic 

Brand 

(Att DB) 

Sikap terhadap 
merek meliputi 
satu komponen 

afektif yang 
berkaitan dengan 

elemen merek 
yaitu nama merek, 
logo, dan simbol, 

karakter dan 
kemasan. 

Chaudhuri (1999) 

 

(Att DB 1) 
Menggunakan sepatu 
merek Brodo merupakan 
suatu kebanggan. 

(Att DB 2) Saya 
percaya bahwa sepatu 
merek Brodo adalah 
yang terbaik 
diabandingkan dengan 
merek yang lain. 

(Att DB3) 
Menggunakan sepatu 
merek Brodo merupakan 
suatu hal yang 
menarik.(Chaudhuri & 
Holbrook, 2001) 

(Att DB 4) Saya merasa 
senang Menggunakan 
produk sepatu merek 
Brodo. 

(Att DB 5) Brodo 
merupakan merek 
sepatu favorit 
saya.(Yalcin et al., 
2009) 

 

Likert 

Attitudinal 
Brand 

Loyalty 

(Attd Loy) 

Merupakan suatu 
sikap yang disebut 
dengan komitmen 
secara psikologis 
dengan meneliti 

suatu pikiran serta 
perasaan 

konsumen dalam 

(Attd Loy 1) Produk 
sepatu Brodo adalah 
pilihan pertama saya. 

(Attd Loy 2)Saya akan 
terus menggunakan 
produk sepatu Brodo 

Likert 

Tabel 3.1: Oprasionalisasi Variabel (Lanjutan) 
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Variables Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

mengungkapkan 
suatu penyedia 

layanan tertentu. 

(Dick & Basu 
1994) 

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. Hair et al. 
(2006) 

(Attd Loy 5) Saya 
bersedia untuk 
merekomendasikan 
produk sepatu Brodo ke 
teman-teman saya. (Lee 
& J.Kim 2010). 

Behavioral 
Brand 

Loyalty 

(BBL) 

(Share of 
Wallet) 

 

Merupakan suatu 
bentuk perilaku 

yang ditunjukkan 
oleh konsumen 

pada suatu merek 
dalam bentuk 

pembelian 
berulang. 

 (Gecti & Zengin, 
2013) 

(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? 

Ratio 
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Variables Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

𝐵𝐵𝐿 =
𝐵𝐵𝐿2

𝐵𝐵𝐿1 + 𝐵𝐵𝐿3
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3.7 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 indikator - indikator 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, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification). 

2. Identifikasi (identification). 

3. Estimasi (estimation).  

4. Uji kecocokan (testing fit).  

3.7.1 Spesifikasi Model (Model Spesification) 
 

SEM dimulai dengan memspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu Consumer Ethnocentrism (variabel 

eksogen), Attitude Toward Foreign dan Domestic product, Attitude Toward 

Domestic Brand Product  (variabel eksogen dan endogen) , Attitudinal Brand 

Loyalty  dan Behavioral Brand Loyalty (variabel endogen). Selanjutnya variabel 

teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering 
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kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran 

dari variabel laten eksogen maupun variabel endogen. Pada penelitian ini 

terdapat 6 variabel teramati dikarenakan terdapat 30 indikator pertanyaan.  

Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa variabel Consumer Ethnocentrism 

pada Attitude Toward Foreign dan Domestic product, Attitude Toward 

Domestic Brand Product  terhadap Attitudinal Brand Loyalty  dan Behavioral 

Brand Loyalty pada pelanggan sepatu Brodo. Berdasarkan penjelasan diatas 

maka path diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 : Struktural Model 

 
Keterangan : 
CE  : Consumer Ethnocentrism. 
ATT FP : Attitude Toward Foreign Product. 
ATT DP : Attitude Toward Domestic Product. 
ATT DB : Attitude Toward Domestic Brand. 
ATTD LOY : Attitudinal Brand Loyalty.  
BBL  : Behavioral Brand Loyalty.  
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3.7.2 Identifikasi (Identification) 
 

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan 

diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model 

dan kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori 

identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu:  

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

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan varian dan kovarian dari variabel-variabel teramati). Under-

identified model pada SEM mempunyai degree of freedom = jumlah data 

yang diketahui – jumlah parameter yang diestimasi < 0. Jadi dapat 

disimpulkan, model yang under-identified mempunyai degree of freedom 

negatif.  

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

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-

identified mempunyai degree of freedom nol.  

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

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

yang over-identified mempunyai degree of freedom positif.  
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3.7.3 Estimasi (Estimation) 
 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk 

menghasilkan nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode 

estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali 

ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. 

Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum 

Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara iteratif akan meminimisasian 

fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Wijayanto, 

2008). Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam 

model. 

3.7.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  
 

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Joseph F Hair et al., 2010) evaluasi 

terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit). 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit).  
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3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa baik instrument yang akan diukur (Joseph F Hair et al., 

2010). Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap 

setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah 

variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) 

secara terpisah melalui: Evaluasi terhadap validitas (validity) dari 

model pengukuran Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur seberapa baik instrument yang akan(Joseph F Hair et al., 

2010). Menurut (Cooper & Schindler, 2010) tingkat validitas dapat 

diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di 

syaratkannya untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas 

tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai 

konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Joseph F Hair 

et al., 2010) Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan 

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan 
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variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Joseph F Hair 

et al., 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (𝚺𝐬𝐭𝐝.𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)𝟐

(𝚺𝐬𝐭𝐝.𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)𝟐+ 𝚺𝐞𝐣
 

Standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung 

hasil perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error untuk setiap 

indikator atau variabel teramati (Joseph F Hair et al., 2010) 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel 

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut :  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = 𝚺𝐬𝐭𝐝.𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠𝟐

𝑵
 

Karena N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan 

bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai 

konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak 

variannya (variance extracted) ≥ 0,50.  
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3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

  Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data 

dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak 

dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

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)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut  

RMSEA = √𝑭𝒐

𝒅𝒇
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < 

RMSEA ≤ 0,08 menunjukkan good fit.  

b. Rasio Nilai Chi-square Dengan Derajat Kebebasan Model 

(Normed  Chi Square)  

Rasio antara nilai chi-square dibagi dengan degree of freedom 

(Wijayanto, 2008) Nilai rasio antara 1-3 dianggap nilai yang 

sesuai (Joseph F Hair et al., 2010) dan nilai lebih dari 5 
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dianggap poor fit of the model. Indeks fit ini merupakan the 

minimum sample discrepancy function (CMIN) dibagi dengan 

degree of freedom-nya akan menghasilkan indeks CMIN/DF. 

Umumnya para peneliti melaporkannya sebagai salah satu 

indikator untuk mengukur tingkat fitnya sebuah model. Dalam 

hal ini CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi-square, χ2 

dibagi DF-nya sehingga disebut chi square relatif. Nilai χ2 

relatif kurang dari 2,0 atau bahkan kadang kurang dari 3,0 

menunjukkan antara model dan data fit. 

2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut 

sebagai null model atau independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −  𝜾𝟏

𝜾𝟐
  

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 

menunjukkan good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering 

disebut sebagai marginal fit. Pembahasan tentang uji 

kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat 
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kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness 

of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Perbandingan Ukuran-Ukuran Goodness of Fit (GOF) 

Sumber: ( Hair et al., 2010; Santoso, 2015; Wijayanto, 2008) 
 

3.8 Uji validitas dan reliabilitas (pre-test) 
 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Jumlah 

sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden(Maholtra, 

2010). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin 

kita ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Cooper & Schindler, 2010).  

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 
sample.  
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang RMSEA 
< 0,05 adalah close fit.  

CMIN/DF (Normed Chi 
Square) 

 
Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit.  

Incremental fit Measures 
 

 
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. 
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Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

Cvariabel Consumer Ethnocentrism, Attitude Toward Foreign dan 

Domestic product, Attitude Toward Domestic Brand, Attitudinal Brand 

Loyalty dan Behaviour Brand Loyalty. Pengukuran validitas dilakukan 

dengan analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser 

meyer-olkin measure of sampling adequacy (KMO), Bartlett’s test of 

sphericity, Anti image matrices (MSA), Component matrix. Ketentuan dari 

setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 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 matrices, 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  

Sumber: (J. F. Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2010; Santoso, 2015) 
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Uji reliabilitas Menurut reabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran). Reabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama 

memusatkan perhatian pada masalah konsisten, yang kedua lebih memperhatikan 

masalah ketepatan. Bebebrapa metode pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan 

cronboach’s alpha dimana uji signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah 

diuji validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Priyanto, 2008).  
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BAB IV  
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

4.1.1 Brodo Footware 
 

Brodo Footware adalah brand fashion berbasis teknologi yang dikelola 

oleh PT Harlanda Putra Indonesia serta memiliki kualitas dan desain tergolong 

baik dan juga dapat besaing dengan produk global yang sejenis. Merek lokal 

yang berfokus pada produk sepatu pria ini mampu menjadi local brand secara 

kompetitif dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pendiri sekaligus pemilik 

sepatu merek lokal ini yaitu Muhammad Yukka Harlanda dan Putera Dwi 

Karunia yang mengawali bisnisnya dengan kejadian karena memiliki ukuran 

kaki yang di atas rata-rata dan membuatnya cukup kerepotan mencari sepatu 

formal untuk dipakai saat sidang tugas akhir. Berawal dari hal tersebut kedua 

pendiri brand sepatu ini berpikir untuk membuat brand sepatu yang sesuai 

dengan karakter dan kebutuhannya. Pada juni 2010, Yukka mendirikan Brodo 

Footwear dengan konsep utamanya adalah menghadirkan sepatu dengan desain 

dan kualitas bagus, serta harga yang ramah di kantong untuk Brothers (sebutan 

konsumen Brodo). Dengan Kami mengoptimalisasikan nilai dari sebuah sepatu 

berdasarkan fungsinya, Brodo menempatkan kesan simpel di posisi utama dan 

memangkas material desain yang dirasa tak perlu. 
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Dalam menjalankan bisnisnya, Brodo mengedepankan sisi 

etnosentrisme pada beberapa produknya seperti sepatu bermotif batik dan peta 

Indonesia dengan tujuan sebagai suatu identitas nasionalisme. Selain itu dari 

segi kemasan serta media pemasarannya juga memaksimalkan moment 

nasional diantaranya seperti peringatan hari pahlawan, hari guru nasioanal dan 

hari batik nasional. Dalam menjaga loyalitas konsumen yang telah di peroleh, 

Brodo selalu menjaga kualitas produk dan meningkatkan layanan purna jual 

dengan cara membentuk pelayanan customer service selama 24 jam pada 

berbagai media komunikasi. Selain itu, Brodo juga menyediakan 

fitur refund, repair, dan free return tanpa batas waktu disebabkan karena 

perusahaan sadar bahwa sistem bisnis online memerlukan strategi khusus, 

utamanya bagaimana membuat konsumen puas dan terus percaya pada produk 

Brodo. (www.bro.do/jurnal). 

 Brodo memiliki tagline “We Have a Bright Future” dengan 

menganalogikan future sebagai kaum muda Indonesia, oleh sebab itu 

menjadikan seluruh karyawannya juga berasal dari kalangan muda yang 

potensial untuk menghasilkan ide-ide baru. Melalui produk sepatu Brodo dapat 

disampaikan pesan semangat juang mandiri dan perubahan yang harus diinisiasi 

oleh generasi muda. Hingga saat ini Brodo memiliki 110 karyawan, termasuk 

Yukka yang kini berposisi sebagai CEO dan Putera selaku COO. (www.bro.do)  
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4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 
 

Analisis validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

confirmatory factor analysis (Analisis Faktor). Analisis faktor adalah suatu 

teknik untuk menemukan pola di antara variabel-variabel untuk menentukam 

apakah terdapat suatu kombinasi yang mendasar dari suatu faktor yang dapat 

meringkas original set yang dimaksud (Cooper dan Schindler, 2010). 

Analisa faktor memiliki peran penting, yaitu untuk menjelaskan 

hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk beberapa faktor. Dalam 

penelitian ini, software SPSS 21 akan digunakan untuk membantu peneliti 

dalam menemukan hubungan antar variabel yang saling bebas satu sama lain, 

sehingga dapat membuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih 

sedikit dari jumlah variabel awal atau dengan kata lain mereduksi beberapa 

variabel untuk memastikan bahwa setiap variabel yang diobservasi hanya 

merefleksikan konstruk laten yang telah dikembangkan untuk diukur. Berikut 

adalah hasil analisis validitas terhadap pretest kuesioner sebanyak 30 

responden.Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor 

pada hasil pre-test untuk melihat nilai  factor loading of component matrix 

dengan Software yang digunakan adalah SPSS 21.  

Bedasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan dapat dilihat secara 

umum bahwa mayoritas indikator pada setiap variabel menunjukan nilai 
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validitas yang memadai.  Namun demikian terdapat dua indikator yang 

menunjukan bahwa adanya gejala indikator yang kurang baik yaitu pada 

indikator variabel consumer ethnocentrism tepatnya indikator CE 4 dan pada 

variabel attitude toward foreign product yaitu pada indikator Att FP 2. Dalam 

variabel CE 4 menunjukan gejala yang kurang baik dan dapat dinyatakan tidak 

valid karena dalam indikator tersebut menjelaskan bahwa membeli produk 

sepatu luar negri adalah hal yang tidak Indonesia. Dari peryataan tersebut bila 

diihat dari jawaban responden pada questionare dapat disimpulkan bahwa 

dengan membeli sepatu luar negri tidak mengarah pada penilaian seseorang 

untuk dapat dijadikan tolak ukur. Hal tersebut melainkan lebih menunjukan 

kemungkinan adanya sensitifitas yang dimiliki oleh responden bahwa sesuatu 

yang mengenai kenegaraan tidak serta merta diukur dengan pembelian produk 

impor. 

 Selain itu, indikator lain yang menunjukan adanya gejala kurang baik 

yaitu Att FP 2. Pada menjelaskan mengenai perbedaan teknologi yang 

digunakan dalam memproduksi produk luar negri jauh lebih baik dibandingkan 

dengan produk buatan lokal. Dari hasil pre-test yang di peroleh bahwa nilai dari 

loading factor indikator Att FP 2 tidak jauh dari batas nilai yang di isyaratkan 

yaitu 0.575. Meskipun dinyatakan valid, namun hal ini jelas telah meindikasikan 

bahwa Att FP 2 menunjukan hasil yang kurang baik. Bedasarkan jawaban yang 

di peroleh dari responden mengenai indikator Att FP 2 dapat ditarik kesimpulan 

bahwa untuk mengetahui pengaruh sikap seseorang terhadap produk asing tidak 
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terlalu relevan bila dikaitkan dengan teknologi yang digunakan dalam membuat 

sebuah produk. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test). 
 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya. 

Menurut (Malhotra, 2010) dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0,60 

maka indikator pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan 

relevan terhadap variabel.  

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu Consumer Ethnocentrism, Attitude toward Foreign Product, 

Attitude toward Domestic Product, Attitude toward Domestic Brand, 

Attitudinal Brand Loyalty memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut 

menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke 

responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan 

konsisten.  
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Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data Pre-Test 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

 

 

Variabel Indikator Loading 
Faktor 

Kesimpulan 
Vaiditas 

Cronbach’s 
Alpha 

Kesimpulan 
Reabilitas 

CE 

CE 1 0.874 Valid 

0.885 Realible 

CE 2 0.743 Valid 
CE 3 0.835 Valid 
CE 4 0.470 No Valid 
CE 5 0.860 Valid 
CE 6 0.771 Valid 
CE 7 0.816 Vaid 

Att FP 

Att FP 1 0.853 Valid 

0.807 Realible 
Att FP 2 0.575 Valid 

Att FP 3 0.839 Valid 

Att FP 4 0.693 Valid 

Att FP 5 0.798 Valid 

Att DP 

Att DP 1 0.852 Valid 

0.901 Realible 
Att DP 2 0.846 Valid 

Att DP 3 0.882 Valid 

Att DP 4 0.791 Valid 

Att DP 5 0.881 Valid 

Att DB 

Att DB 1 0.929 Valid 

0.935 Realible 
Att DB 2 0.833 Valid 

Att DB 3 0.940 Valid 

Att DB 4 0.964 Valid 

Att DB 5 0.808 Valid 

ATTD 
LOY 

ATTD 
LOY 1 0.854 Valid 

0.920 Realible 

ATTD 
LOY 2 0.918 Valid 

ATTD 
LOY 3 0.954 Valid 

ATTD 
LOY 4 0.943 Valid 

ATTD 
LOY 5 0.705 Valid 
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4.3 Profil Responden  
 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi 

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan terakhir, dan pekerjaan.  

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 
 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Microsof Excel 2013 
 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang 

berjumlah 135 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita 

berjumlah 18 %  yaitu 25 orang  dan responden yang berjenis kelamin pria 

sebesar 82% yaitu 111 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden 

pria lebih besar daripada jumlah responden wanita dikarenakan objek penelitian 

yang dipilih adalah produk Brodo yang berfokus pada sepatu pria, namun tidak 

menutup kemungkinan untuk wanita menjadi responden dari objek penelitian 

Pria
82%

Wanita
18%

Gambar 4. 1  Jenis Kelamin Responden 
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ini seiring dengan berkembangnya produk Brodo. Meskipun dalam pembatasan 

responden menyatakan bahwa peneliti membatasi untuk jenis kelamin pria dan  

yang telah menggunakan produk sepatu brodo namun pada kenyataannya 

terdapat beberapa responden wanita yang membeli produk sepatu brodo dengan 

berbagai macam tujuan seperti menjadikan hadiah untuk keluarga ataupun 

kerabat terdekat. Dengan demikian jenis kelamin responden yang di peroleh 

sesuai dengan yang telah di bahas pada pembahasan sebelumnya yaitu 

menargetkan responden pria yang telah menggunakan produk sepatu Brodo.  

4.3.2 Usia Responden 
 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Microsof Excel 2013 

 
  

15-20 Tahun
16%

20- 25 Tahun
69%

26-30 Tahun
12%

> 31 Tahun
3%

Gambar 4. 2 Usia Responden 
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Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, 

yaitu skala usia 15- 20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, dan ≥ 31 tahun. Pada 

gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian 

ini adalah responden yang berusia antara 21-25 tahun yang berjumlah 93 orang 

atau sebesar 67% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang 

berusia 15-20 tahun dengan jumlah responden 21 orang atau sebesar 16%. 

Setelah itu dapat dilihat bahwa responden yang berusia 26-30 tahun yang 

berjumlah 16 orang atau sebesar 12%, dan sisanya adalah responden yang 

berusia ≥ 31 tahun dengan persentase 3%. 

 Dilihat dari data tersebut bahwa kelompok usia yang dominan 

menggunakan sepatu Brodo yaitu berusia 21- 22 tahun. Skala usia yang 

ditargetkan sesuai dengan ekspetasi perusahaan dengan desain yang di bentuk 

pada setiap jenis sepatu Brodo. Hal ini membuktikan bahwa produk sepatu 

Brodo telah sesuai dengan target pemasarannya. Disamping itu selain usia yang 

ditragetkan untuk produk sepatu Brodo ini adalah kalangan usia yang cukup 

muda terdapat tujuan tertentu yaitu salah satunya untuk meningkatkan rasa 

bangga pada produk dalam negeri yang kini semakin mulai berkembang pada 

produk produk tertentu khususnya produk fashion.  
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4.3.3 Tingkat Pendidikan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Microsof Excel 
2013 

 
Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  

tingkat pendidikan responden adalah Strata 1 (S1) dengan jumlah 74 atau 54% 

orang, kemudian diikuti oleh responden berpendidikan SMA yang berjumlah 

43 orang atau 33% kemudian Pasca Sarjana (S2) dengan jumlah 10 orang 

dengan 7% dan Diploma 3 (D3) sejumlah 8 orang  dari total keseuruhan 

responden adalah 135 orang. Dengan demikian tingkat pendidikan responden 

tidak menjadikan suatu batasan untuk Brodo dalam memasarkan produk 

sepatunya.  

SMA atau 
sederajat

33%

D1-D3
6%

S1
54%

S2-S3
7%

Gambar 4. 3 Tingkat Pendidikan Responden 
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Microsof Excel 2013 
 

Gambar 4.3 di atas menggambarkan bahwa mayoritas pekerjaan 

responden adalah pelajar atau mahasiswa sejumlah 60 orang atau sebesar 44% 

dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang mempunyai 

pekerjaan sebagai pegawai swasta yang berjumlah 51 orang atau sebesar 38%, 

peringkat selanjutnya adalah pegawai negri/BUMN sejumlah 10 orang atau 

sebesar 8 %. Bedasarkan gambar, pekerjaan responden sebagai wiraswasta 

Mahasiswa/Pelajar
44%

Pegawai Negri/BUMN
7%

Pegawai Swasta
38%

Profsional
2%

Wiraswasta(Enterprenuer)
9%

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 
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sejumlah 12 orang atau sekitar 9% dan sisanya adalah responden yang bekerja 

sebagai profesional sejumlah 2 orang dengan persentase sebesar 2%. 

4.3.5 Jumlah Tingkat Kepemilikan Sepatu Pada Responden 
 

 

Gambar 4. 5 Jumlah Tingkat Ke pemilikan Sepatu Responden  

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan dengan Microsof Excel 2013 

Gambar 4.5 di atas menjelaskan bahwa perhitungan yang diperoleh peneliti 

bedasarkan 135 responden dengan seluruh jumlah sepatu yang dimilikinya. 

Pengambilan data ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah sepatu yang dimiliki 

oleh responden pada setiap kategorinya. Dari ketiga kategori yang diperoleh yaitu 

Total Penggunaan  Sepatu

31.08%

17.03%

52%

J U ML A H  T I N GKAT KE PE MI L I KI A N S E PAT U  
PA D A R E S PO N D E N

Sepatu Lokal Sepatu Brodo Sepatu Asing
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jumlah kepemilikan sepatu lokal memimiliki tingkat presentase sebesar 31.08% diikuti 

sepatu Brodo sebesar 17.03%. 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. Namun demikian bila melihat presentase produk sepatu lokal dan sepatu Brodo 

yang dimiliki responden dapat dikatakan bahwa responden memiliki tanggapan yang 

cukup baik terhadap produk sepatu lokal. Hal ini yang membuat produsen sepatu lokal 

menggangap adanya sebuah peluang dalam mengembangkan produknya dan dapat 

bersaing dengan produk sepatu merek asing. 

4.4 Hasil Analisis Data  
 

 Merujuk pada metode penelitian yang telah dijelaskan, metode analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling dengan 

software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi AMOS dipilih karena 

penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data 

SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan 

model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil 

analisis data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan Oleh peneliti  

dalam penelitian ini adalah Microsoft Office Excel 2013 dan SPSS 21. Pembahasan 

mengenai metode pengolahan SEM memiliki beberpa penjelasan seperti yang telah di 

jelaskan pada bab sebelumnya, diantaranya yaitu: 
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a. Spesifikasi Model  
 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 22 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model 

struktural menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten atau 

dengan kata lain model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. 

Model pengukuran tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, 

perbedaannya terletak antar variabel teramati (observed variable) dengan 

variabel laten yang terkait.  

b. Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila 

hasil identifikasi model menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori 

over-identified Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga 

kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif.  

Identifikasi ini dilakukan dengan melihat dari model penelitian setelah 

dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement model). 

Tabel 4. 2 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct 
sample moments 

377 

Number of distinct 
parameters to be estimated 

1 

Degrees of freedom (405-91) 314 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Tabel di atas merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai 

df sebesar 314. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan 

model termasuk dalam kategori over-identified karena memiliki nilai df positif. 

Oleh karena itu, analisis data SEM bisa dilanjtukan ke tahap selanjutnya. 

4.4.1 Uji Alat ukur Validitas dan Reliabilitas  
 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel 

laten yang diukurnya. Menurut (Joseph F Hair et al., 2010), suatu variabel dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 

(standardized loading factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai 

konsistensi tinggi dalam hal peengukuran konstruk latennya (Joseph F Hair et 

al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan menggunakan composite 

reliability measure dan variance extracted measures, sebuah konstruk 

mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan 

variance extracted (AVE) ≥ 0,50. Tabel 4.4 di bawah ini merupakan hasil 

pengolahan data uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini. 
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Tabel 4. 3 Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas (Estimasi I) 
 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan 
Microsoft Excel 2013 

     Variabel 
 Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 
       

Loading 
Factor 

 

      Kesimpulan       AVE>0.5       CR>0.7      Kesimpulan 

Consumer 
Ethnocentrism 

CE 1 0.829 Valid 

0.586 0.908 Reliable 

CE 2 0.723 Valid 
CE 3 0.796 Valid 
CE 4 0.648 Valid 
CE 5 0.780 Valid 
CE 6 0.809 Valid 
CE 7 0.758 Valid 

Attitude 
Toward 
Foreign 
Product 

Att FP 1 0.652 Valid 

0.448 0.796 No Reliable 
Att FP 2 0.498 No Valid 
Att FP 3 0.847 Valid 
Att FP 4 0.533  Valid 
Att FP 5 0.753 Valid 

Attitude 
Toward 

Domestic 
Product 

Att DP 1 0.728 Valid 

0.586 0.875 Reliable 
Att DP 2 0.661  Valid 
Att DP 3 0.814 Valid 
Att DP 4 0.788 Valid 
Att DP 5 0.824 Valid 

Attitude 
Toward 

Domestic 
Brand 

ATT DB 1 0.857 Valid 

0.700 0.921 Reliable 
ATT DB 2 0.757 Valid 
ATT DB 3 0.898 Valid 
ATT DB 4 0.916 Valid 
ATT DB 5 0.740 Valid 

   Attitudinal  
 Behaviour 

Loyalty  

ATTD LOY 1 0.835 Valid 

0.639 0.879 Reliable 
ATTD LOY 2 0.856 Valid 
ATTD LOY 3 0.809 Valid 
ATTD LOY 4 0.856 Valid 
ATTD LOY 5 0.616  Valid 
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Pada tabel 4.4 ini merupakan penjelasan uji validitas dan reabilitas dari 

pengolahan data yang dilakukan pada 135 sample responden. Bedasarkan tabel tersebut 

terlihat bahwa mayoritas indikator memiliki factor loading berada pada ≥ 0.7. Hal 

tersebut  menjelaskan bahwa indikator dinyatakan valid dan mayoritas variabel mampu 

mengukur apa yang sebenarnya diukur. Meskipun demikian terdapat beberapa 

indikator yang memiliki factor loading ≤ 0.7 yang membuat hasilnya menjadi kurang 

ideal. Disamping itu dari hasil analisis uji validas yang dilakukan terdapat satu variable 

yang memiliki loading factor ≤ 0,5, yaitu idikator Att FP 2 sebesar 0.498. Hal tersebut 

menjadikan pengukuran analisis validitas pada indikator Att FP 2 menjadi tidak valid. 

Penyebab dari tidak validnya indikator Att FP 2 adalah tidak seseuainya indikator 

dalam pengukuran variabel Att FP. Pada pengukuran tersebut membahas mengenai 

peranan teknologi yang digunakan produk asing jauh lebih baik diabandingkan dengan 

produk lokal. 

Kemudian pada perhitungan uji reabilitas, kesimpulan yang bisa digunakan 

pada setiap varibel dapat dilihat dari hasil yang diperoleh yaitu AVE > 0.5 dan CR > 

0,7 yang kemudian dapat dikatakan reliable atau tidak. Namun pada hasil pengolahan 

data yang telah diperoleh terdapat varibel yang memiliki nilai AVE kurang dari 0.5 

yaitu pada variabel attitude toward foreign product (Att FP). Dengan demikian peneliti 

melakukan pegolahan data kembali dengan tidak menyertakan beberapa indikator pada 

variabel Att FP yaitu indikator ke dua dan keempat. Variabel tersebut dipilih 

bedasarkan rendahnya nilai loading factor yang dimiliki pada setiap indikator. 
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Tabel 4. 4 Analisis Uji Validitas dan Reliabilitas (Estimasi II) 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan 
Microsoft Excel 2013 

 

     Variabel 
 Laten Indikator 

Uji Validitas Uji Realibilitas 

       Factor 
      Loading       Kesimpulan       AVE>0.5       CR>0.7      Kesimpulan 

Consumer 
Ethnocentrism 

CE 1 0.827 Valid 

0.585 0.908 Reliable 

CE 2 0.721 Valid 
CE 3 0.796 Valid 
CE 4 0.647 Valid 
CE 5 0.781 Valid 
CE 6 0.810 Valid 
CE 7 0.757 Valid 

Attitude 
Toward 
Foreign 
Product 

Att FP 1 0.591 Valid 
0.582 0.802 Reliable Att FP 3 0.934 Valid 

Att FP 5 0.725 Valid 

Attitude 
Toward 

Domestic 
Product 

Att DP 1 0.729 Valid 

0.586 0.875 Reliable 

Att DP 2 0.660 Valid 

Att DP 3 0.814 Valid 
Att DP 4 0.789 Valid 
Att DP 5 0.823 Valid 

Attitude 
Toward 

Domestic 
Product 

ATT DB 1 0.857 Valid 

0.700 0.921 Reliable 
ATT DB 2 0.757 Valid 
ATT DB 3 0.898 Valid 
ATT DB 4 0.916 Valid 
ATT DB 5 0.740 Valid 

    Attitudinal  
 Behaviour 

Loyalty 

ATTD LOY 1 0.832 Valid 

0.639 0.897 Reliable 
ATTD LOY 2 0.853 Valid 
ATTD LOY 3 0.812 Valid 
ATTD LOY 4 0.858 Valid 
ATTD LOY 5 0.618 Valid 
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   Tabel 4.3 memaparkan hasil dari pengolahan data yang diperoleh peneliti dengan 

tidak menyertakan dua indikator pada variabel attitude toward foreign product yaitu 

pada Att FP 2 dan 4. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil AVE sesuai dengan 

nilai minimum uji validitas yaitu sebesar > 0.5. Setelah dilakukan pengolahan data 

dengan tidak mengikutsertakan kedua indikator tersebut maka didapatkan hasil AVE 

pada variabel Att FP sebesar 0.582. Hasil tersebut jauh lebih baik dariapada hasil 

pengolahan data yang dilakukan sebelumnya yaitu sebesar 0.448. Dengan demikian 

setelah semua varibel dapat dinyatakan reliable maka dapat dilakuakan pada thap 

perhitungan selanjutnya. 

 

4.4.2 Uji Hipotesis Penelitian 

 

Goodness of Fit (GOF) 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF 

dalam suatu SEM dengan secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji 

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

para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan 

secara bersama-sama atau kombinasi. 
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Tabel 4. 5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan       Kriteria 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF 
(normed 

             chi-square) 
CMIN/DF ≤ 5,00 (good fit) 3,498 Good  

Fit 

RMSEA 
RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

     0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 
RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,137 Poor 
Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 
CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 
CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,730 Poor  
Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, yaitu 

Chi-Square (χ²) menunjukkan kecocokan yang baik (good fit) tetapi untuk CMIN/DF 

mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF yang lainnya, yaitu 

RMSEA menunjukkan kecocokan yang poor fit sedangkan untuk CFI menunjukan hal 

yang sama dengan RMSEA yaitu poor fit. Maka dari itu, model keseluruhan 

mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data kurang fit dengan model SEM. 

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak jarang  

ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah dalam 
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penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan yang 

disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata harus 

melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan model 

yang good fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008). 

 

4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis dalam Struktural Model (Structural Model Fit) 

 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-

koefisien atau parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel 

laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. 

Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan 

cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan 

tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. 

Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat 

signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah 

ini. 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21  

Gambar 4. 6 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Model Struktural Dengan Output 
Regression Weight 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

95 
Indonesia Banking School 

Tabel 4. 6 Output Regression Weight 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 ATT FP  ««««  CE 0,098 0,089 Hipotesis Tidak Didukung Data 
2 ATT DP «««« CE 0,674 *** Hipotesis Didukung Data 
3 ATT DB «««« ATT FP 0,113 0,212 Hipotesis Tidak Didukung Data 
4 ATT DB «««« ATT DP 0,692 *** Hipotesis Didukung Data 
5 ATTD LOY «««« ATT DB 0,983 *** Hipotesis Didukung Data 
6 BBL ««««ATT DB 0,048 0,028 Hipotesis Didukung Data 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Consumer Ethnocentrism memiliki pengaruh positif terhadap Attitude 

Toward Domestic Product. 

Bedasarakan hasil pengujian data diperoleh nilai estimasi sebesar 0,674 dengan 

P-Value ***. Nilai estimasai tersebut menunjukan hasil yang positif dengan 

nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian Consumer Ethnocentrism 
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memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap Attitude Toward 

Domestic Product dan hipotesis didukung data. 

3. 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 P-Value 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. 

4. 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. 

5. 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 estimasai tersebut menunjukan hasil yang positif dengan 
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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. 

6. 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 estimasai 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. 

 

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 Consumer Ethnocentrism Terhadap Attitude Toward 

Foreign Product. 

Penelitian ini berhasil menunjukan bahwa Consumer Ethnocentrism tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward Foreign 
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Product. Hal ini menyatakan bahwa semakin besar Consumer Ethnocentrism 

yang dimiliki pada seseorang maka tidak turut serta mempengaruhi Attitude 

Toward Foreign Product dan begitu juga sebaliknya. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh (Kumar et al., 2011) bahwa semakin 

meningkatnya etnosentrisme pada seseorang maka tidak dapat mempengaruhi 

kecenderungan sikap terhadap jasa atau produk asing. Namun demikian, hal ini 

berkontradiksi dengan peryataan (De Ruyter et al., 1998) yang menyatakan  

bahwa Consumer Ethnocentrism akan memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap Attitude Toward Foreign Product apabila dipengaruhi oleh beberapa hal 

seperti tingkat nasionalisme yang ada pada diri seseorang, pengaruh sosial dan 

politik serta persepsi seseorang terhadap produk buatan negara tertentu. 

Pemilihan produk dalam negeri seperti produk fashion sepatu yaitu Brodo 

Footware maka dapat diketahui bahwa produk tersebut memiliki pandangan 

etnosentrisme yang cukup baik untuk konsumen fashion di Indonesia. Dari hal 

tersebut dapat diketahui bahwa produk sepatu Brodo tidak mempengaruhi 

konsumen mengenai sikap mereka terhadap produk luar negri yang sejenis seperti 

produk sepatu. Disamping itu consumer ethnoocentrisme pada kasus produk 

sepatu lokal Brodo juga dapat mempengaruhi tingkat besar atau minimnya sikap 

seseorang terhadap produk asing bila didukung dengan adanya suatu faktor 

tertentu yang menjadikan keduanya saling memiliki pengaruh dan dampak yang 

cukup signifikan. Kemudian tingkat etnosentrisme masyarakat Indonesia sangat 

tinggi dalam konteks produk sepatu lokal seperti Brodo, karena didorong oleh 
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beberapa faktor seperti nasionalism, patriotnism, cultural oppeness yang 

membuat kecenderungan untuk menolak produk buatan asing. Dilain sisi bila 

faktor-faktor tersebut tidak muncul sebagai persoalan yang mendasar, maka 

tingkat etnosentrisme pada seseorang terhadap sikap pada jasa atau produk asing 

akan timbul sikap yang berbeda. 

Kemudian pada hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa produk sepatu 

lokal tidak dapat mempengaruhi attitude toward foreign product namun akan 

berbeda apabila dikaitkan pada kasus produk lainnya seperti produk elektronik 

semacam telepon seluler atau produk bahan bakar minyak. Salah satu contoh 

keterkaitan etnosentrisme terhadap sebuah produk dapat juga dijelaskan melalui 

produk buatan Malaysia yang bererdar dipasar. Beberapa contoh fenomena kasus 

ini diantaranya adalah produk-produk buatan Malaysia yang beredar di Indonesia 

seperti produk otomotif Proton, dan perusahaan penjual bahan bakar minyak 

Petronas. Produk tersebut mayoritas tidak dapat berkembang secara pesat bila 

dilihat dari aspek pemasaran dan aspek lainnya. Permasalahan tersebut 

dikarenakan adanya sensitifitas yang cukup kuat pada masyarakat Indonesia 

terhadap produk Malaysia dan menjadikan produk tersebut tidak dapat diterima 

secara baik di Indonesia. Ketika terjadi hal seperti ini tingkat etnosentrisme 

masyarakat Indonesia akan sangat tinggi karena didorong oleh beberapa faktor 

seperti nasionalism, patriotnism, cultural oppeness yang membuat 

kecenderungan untuk menolak produk buatan Malaysia.  
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Namun demikian lain halnya dengan produk telepon seluluar yang 

beredar dipasar Indonesia seperti beberapa merek produk yang cukup popular di 

Indonesia seperti Samsung, Apple, Lenovo, Asus. Merek tersebut sudah memiliki 

perespsi tersendiri dibenak masyarakat Indonesia dengan kualitas dan teknologi 

yang dimilikinya. Permasalahan tersebut menyebabkan konsumen telepon selular 

di Indonesia meskipun memiliki etnosentrisme yang besar namun mereka tetap 

memiliki sikap yang baik terhadap produk asing. Hal semacam ini dapat timbul 

dikarenakan tidak adanya merek produk sejenis yang berasal dari dalam negri 

yang dapat bersaing secara kualitas juga harga dengan produk asing dipasar lokal 

sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk menggunakan produk asing 

sebagai kebutuhan berkomunikasi. 

    Dengan demikian bedasarkan hasil pengolahan data dapat dikatakan faktor 

yang memepengaruhi sikap seseorang terhadap produk asing dalam hal ini 

khususnya produk fashion seperti sepatu lebih mengarah pada kualitas produk 

yang diperoleh oleh konsumen bukan karna darimana asal barang tersebut 

diproduksi. 

H1:  Consumer Ethnocentrism tidak berpengaruh signifikan terhadap Attitude 

Toward Foreign Product. 
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4.5.2 Hasil Uji Pengaruh Consumer Ethnocentrism Terhadap Attitude Toward 

Domestic Product. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dikatakan bahwa Consumer 

Ethnocentrism memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward 

Domestic Product. Hal ini menyatakan bahwa jika konsumen memiliki 

etnosentrisme yang besar maka akan berdampak baik pada sikap yang ditimbulkan 

terhadap produk lokal. Peryataan tersebut juga telah dibuktikan oleh (Erdogan & 

Cevahir, 2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat etnosentrisme 

konsumen, maka akan memiliki sikap yang semakin baik terhadap produk-produk 

lokal. Attitude atau sikap konsumen yang baik terhadap produk lokal merupakan 

suatu bentuk apresiasi atau kebanggaan terhadap produk lokal. Oleh karena itu 

masyarakat yang memiliki etnosentrisme lebih besar biasanya lebih memilih 

produk lokal dibandingkan dengan produk asing. 

 Disamping itu dengan meningkatnya etnosentrisme seseorang maka akan 

membuat rasa cinta seseorang muncul dengan sendirinya terhadap produk-produk 

dalam negeri. Hal tersebut akan dapat secara langsung membangkitkan sikap 

positif terhadap produk-produk dalam negeri dan secara perlahan membantu 

produk-produk lokal semakin berkembang dan dapat bersaing di pasar global 

(Watson & Wright, 2000). Dengan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang 

lebih memilih produk lokal maka bukan tidak mungkin para produsen barang atau 

jasa juga meningkatkan kualitas produknya seiring dengan dukungan pemerintah 
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menjadikan produk lokal sebagai prioritas produksi untuk kebutuhan dalam 

negeri. 

H2: Consumer Ethnocentrism berpengaruh secara positif terhadap Attitude 

Toward Domestic Product. 

4.5.3 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Foreign Product Terhadap Attitude 

Toward Domestic Brand. 

Hasil penelitian menunjukan Attitude Toward Foreign Product tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Attitude Toward Domestic Brand 

dalam hal ini adalah merek produk sepatu lokal Brodo. Hasil tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Batra & Ahtola, 1990) bahwa sikap 

konsumen terhadap foreign product secara umumnya tidak akan memiliki 

pengaruh signifikan perihal domestic brand. Kecenderungan konsumen terhadap 

pemilihan produk asing lebih dikarenakan faktor-faktor individual dari konsumen 

itu sendiri seperti persepsi terhadap kualitas produk, life style atau gaya hidup 

masyarakat negara berkembang seperti Indonesia (Hamin, 2006). Konsumen di 

Indonesia mayoritas memiliki kencenderungan sikap terhadap merek produk asing 

karena disebabkan adanya persepsi maupun pengetahuan mengenai kualitas 

produk asing yang dianggap cukup baik tanpa meperhatikan produk merek lokal 

yang tersedia.  

Disamping itu, peranan teknologi yang dimiliki pada produk luar negri 

juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen bila dibandingkan dengan produ 
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merek lokal. Dalam hal ini dapat digambarkan pada fenomena beberapa produk 

mobile phone dengan merek yang cukup popular di Indonesia seperti Samsung, 

Apple, Lenovo, Asus. Merek tersebut sudah memiliki perespsi tersendiri dibenak 

masyarakat Indonesia dengan kualitas dan teknologi yang dimilikinya. namun 

demikian berbeda dengan produk handphone made in china, yang memiliki 

persepsi kurang baik dibenak masyarakat Indonesia dengan menganggap bahwa 

kualitas dan mutu yang jauh dibawah produk unggulan seperti Apple dan Samsung. 

Bedasarkan fenomena tersebut maka jika dibandingkan dengan teknologi yang 

digunakan pada produk mobile phone unggulan dengan merek produk dalam 

negeri seperti Polytron, Beyond, Mito, maka konsumen di Indonesia akan lebih 

memilih produk unggulan tersebut dengan didukung oleh persepsi mengenai 

kualitas dari produk handphone, dan teknologi yang diperoleh. Disisi lain bila 

dilihat dari faktor harga mungkin produk mobile phone buatan China dan beberpa 

prduk buatan lokal cukup memiliki pangsa pasar tersendiri di Indonesia. Hal 

tersebut menjadikan perusahaan telepon selular merek China dan lokal 

memasarkan dengan harga yang cukup murah dan terjangkau agar tetap dapat 

bersaing dengan kompetitor sejenis.  

Kemudian jika dikaitkan dari kasus yang dijelaskan sebelumnya maka 

attitude toward foreign product dapat memiliki pengaruh terhadap attitude toward 

domestic brand dalam konteks produk seperti telepon selular. Namun apabila 

fenomena tersebut dilihat dari sudut pandang produk sepatu merek lokal dan 

sepatu merek asing maka akan memiliki tanggapan yang berbeda pada konsumen 
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di Indonesia dan tidak dapat disamakan dengan produk telepon selular. Dengan 

demikian hal ini semakin memperjelas bahwa pada attitude toward domestic 

product untuk sepatu di Iindonesia tidak memiliki pengaruh pada attitude toward 

the brand. Salah satu penyebabnya adalah konsumen sepatu di Indonesia memiliki 

sikap yang baik terhadap produk sepatu asing tetapi tidak menjadikan sikap 

terhadap sepatu merek lokal menjadi buruk. Selain itu produk sepatu lokal di 

Indonesia sebagian besar terbentuk dari bagusnya sikap masyarakat lokal yang 

mulai percaya dan bangga terhadap perkembangan produk sepatu lokal. 

H3: Attitude Toward Foreign Product tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Atitude Toward Domestic Brand. 

 4.5.4 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Domestic Product Terhadap 

Attitude Toward Domestic Brand. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara Attitude Toward Domestic Product terhadap Attitude Toward 

Domestic Brand. Hasil ini berarti menunjukan semakin besarnya sikap konsumen 

pada produk lokal maka akan mendorong meningkatnya suatu sikap yang dimiki 

oleh konsumen pada produk merek lokal yang berada dipasaran. Peryataan ini 

sebelumnya diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh (Kumar et al., 2011) 

yang menyatakan bahwa sikap terhadap produk lokal akan dapat mempengaruhi 

bagaimana konsumen secara individual memiliki sikap yang baik dalam 

mempersepsikan merek lokal di benaknya.  
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Selain itu dengan adanya pengaruh yang cukup baik dari masyarakat di 

Indonesia maka Brodo sebagai salah satu perusahaan lokal merespon hal ini 

dengan melakukan strategi yang cukup menarik berkaitan dengan sikap 

etnosentrisme pelanggannya. Srategi tersebut sesuai dengan visi dan misinya 

sebagai perusahaan yang mendorong penggunaan produk lokal dengan 

membandingkan proses, kualitas, kuantitas, pelayanan, serta harga terhadap 

produk asing yang sejenis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Listiana, 

2013) bersaingnya produk merek lokal secara kompetitif maka akan menimbulkan 

sikap yang baik terhadap local brand dan memiliki dampak positif untuk 

menjadikan konsumen semakin memiliki rasa kecintaan dan kebanggan tersendiri 

akan produk lokal. 

 Brodo sebagai salah satu new entry local brand di Indonesia menaruh 

respon positif mengenai fenomena tersebut dengan menjadikan batik dan peta 

Indonesia sebagai desain dari produk sepatu yang ditawarkan. Selain itu Brodo 

juga memanfaatkan momen kebangsaan seperti hari pahlawan, hari kemerdekaan 

sebagai media pemasaran produk mereka. 

H4: Attitude Toward Domestic Product berpengaruh secara positif terhadap 

Atitude Toward Domestic Brand 
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4.5.5 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Domestic Brand Terhadap 

Attitudinal Brand Loyalty. 

Hasil analisis pengujian hipotesis penelitian ini menunjukan Attitude 

Toward Domestic Brand memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Attitudinal Brand Loyalty. Konsumen yang memiliki sikap baik terhadap merek 

akan memiliki pengaruh yang baik pada loyalitas merek mereka. Hasil ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gecti & Zengin, 2013) bahwa 

bila seseorang memiliki sikap terhadap merek lokal yang baik maka akan 

menimbulkan attitudinal brand loyalty atau sikap terhadap merek yang kuat pada 

suatu brand  khususnya dalam penelitian ini adalah local brand. Dengan kata lain 

sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek produk sepatu Brodo merupakan 

faktor pendorong terbentuknya suatu sikap loyal pada merek sepatu Brodo.  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang menjelaskan sikap 

terhadap merek memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas konsumen 

dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang pendek (Spears & 

Singh, 2004). Attitudinal brand loyalty dapat dilihat dari psikologis konsumen 

secara individu terhadap suatu merek produk yang digunakan (Gecti & Zengin, 

2013). Hal tersebut dapat digambarkan pada fenomena yang ada di masyarakat 

luas khususnya pelanggan sepatu Brodo sendiri yaitu dengan banyakanya 

konsumen yang loyal terhadap merek Brodo karena berbagai macam faktor yang 

menjadikan konsumen tersebut memiliki sikap loyal secara psikologis. Beberapa 
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faktor penyebabnya yaitu seperti rasa puas terhadap merek Brodo, pegalaman 

yang diperoleh setelah menggunakan merek Brodo serta pengaruh produk Brodo 

untuk lebih fashionable dalam bergaya hidup. Bedasarkan faktor tersebut Brodo 

Footware selaku produsen sepatu lokal dapat menjaga loyalitas yang telah 

dibangun untuk lebih mudah memasarkan produk sepatunya.  

Keuntungan membagun sebuah brand berawal dari sikap konsumen yang 

ada dan pada akhirnya brand tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas 

layakanya sepatu Brodo. Strategi ini dapat dijadikan salah satu contoh untuk 

perusahaan apapun yang baru akan memulai atau sudah memulai agar dapat 

bersaing secara kompetitif dengan produk – produk merek lokal maupun asing 

yang sejenis. 

H5: Atitude Toward Domestic Brand berpengaruh secara positif terhadap 

Attitudinal Brand Loyalty. 

4.4.6 Hasil Uji Pengaruh Attitude Toward Domestic Brand Terhadap 

Behavioral Brand Loyalty. 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif 

   dan signifikan antara Attitude Toward Domestic Brand terhadap Behavioural 

Brand Loyalty. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa konsumen yang memiliki 

sikap bagus pada merek dapat mendorong prilaku konsumen dalam loyalitas 

terhadap suatu merek. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakuakan 

oleh (Bandyopadhyay & Martell, 2007; Cheng, 2011) bahwa behavioral brand 
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loyalty merupakan dimensi dari brand loyalty dan juga menyatakan bahwa suatu 

loyalitas prilaku yang ditimbulkan dipengaruhi oleh suatu prilaku yang telah 

terbentuk dibenak  konsumen pada suatu merek produk. Oleh karena itu apabila 

Brodo sebagai brand local ingin memiliki prilaku loyalitas yang tinggi dari 

konsumen maka Brodo harus dapat mendorong konsumen agar menjadi loyal 

dengan tetap mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah dimiliki.  

Behavioral brand loyalty yang baik merupakan pengaruh dari sikap 

terhadap merek lokal yang dapat diukur dengan salah satu caranya dengan konsep 

share of wallet. Dalam keterkaitan ini peneliti menyertakan konsep share of wallet 

untuk mengetahui tingkat prilaku loyalitas konsumen terhadap brand sepatu 

Brodo. Tujuan diterapkannya konsep share of wallet agar dapat diketahui sejauh 

mana konsumen memiliki prilaku loyal pada merek sepatu Brodo dengan 

membandingkan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti jumlah pengeluaran 

yang telah dialokasikan, jumlah produk yang dimiliki, serta jangka waktu 

pemakaian produk pada setiap konsumen Brodo. Bedasarkan dari hasil data yang 

diperoleh dapat dikatakan tingkat prilaku konsumen terhadap loyalitas merek 

sepatu Brodo sangat baik. Loyalitas konsumen sepatu Brodo dapat diketahui 

dengan jangka waktu penggunaan yang cukup lama sekitar lebih dari satu tahun 

dan memiliki lebih dari satu sepatu merek Brodo disamping produk sepatu lokal 

dan asing lainnya. Selain itu alokasi dana yang dikeluarkan dalam pembelian 

sepatu Brodo juga dapat mengukur prilaku loyalitas konsumennya. Sejauh ini 

konsumen sepatu Brodo cenderung positif dalam mengalokasikan sumber dana 
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mereka dalam memilih produk sepatu sebagai kebutuhan fashion dan style. Hal ini 

dibuktikan dengan mulai sadarnya konsumen Brodo akan perbandingan kualitas, 

harga, dan desain produk dengan produk lokal lainnya atau bahkan dengan produk 

sepatu asing. 

Dengan demikian jika konsumen memiliki sikap yang baik pada produk 

sepatu Brodo maka tanggapan konsumen dapat dicerminkan dengan prilaku yang 

loyal dalam waktu yang cukup lama. Selain itu penerapan strategi purna jual 

sepatu Brodo yang cukup baik juga dapat menigkatkan loyalitas calon konsumen 

maupun pelanggan tetap. 

H6: Atitude Toward Domestic Brand berpengaruh secara positif terhadap 

Behaviour Brand Loyalty. 

4.6 Implikasi Manajerial 
 

                                   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektif dari pengaruh 

Consumer Ethnocentrism terhadap Attitude  Toward Foreign Product, Attitude Toward 

Domestic Product dan Attitude Toward Domestic Brand serta implikasinya terhadap 

Attitudinal Loyalty the Brand dan Behaviour Brand Loyalty 

4.6.1 Implikasi Manajerial Untuk Perusahaan Sepatu Brodo  
 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

pihak Brodo Footware selaku pihak yang menyediakan fasilitas. Beberapa 
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implikasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen PT Harlanda Putra 

selaku perusahaan yang memproduksi sepatu Brodo adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai perusahaan produk fashion lokal P T. 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.  

2. 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. 

Untuk saat ini Brodo memang cukup baik dalam mengembangkan 

produk yang merujuk agar konsumen merasa bangga menggunakan 

produk sepatu dalam negeri.  

3. Dalam tahap perkembangannya Brodo 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.  

4. 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 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

111 
Indonesia Banking School 

Indonesia namun bukan hanya batik dan peta Indonesia saja tetapi 

seperti nama pulau-pulau, suku-suku, 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. 

5. 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. 

6. Dengan membentuk sikap merek lokal yang baik maka Brodo dapat 

meningkatkan loyalitas merek terhadap pelanggannya. Merek sepatu 

Brodo merupakan salah satu brand lokal yang dapat dikatakan new 

entry level dalam persaingan bisnis produk sepatu di Indonesia. Hal 

tersebut seharusnya tidak menjadi masalah dalam membentuk persepsi 

serta sikap kepada konsumen sebagai “the best brand local shoes in 

Indonesia”.  
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7. Perbandingan harga antara produk sepatu lokal dengan produk sepatu 

asing di Indonesia pada saat ini memiliki selisih yang cukup besar. Hal 

tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya biaya masuk barang dari 

luar kedalam negeri serta proses pemasaran barang yang membuat harga 

produk tersebut menjadi semakin mahal harganya. Selain adanya 

penetapan biaya masuk barang impor kedalam negri ada faktor lain 

yaitu seperti bahan baku yang cukup mahal. Selain itu penyebab lainnya 

adalah proses pemasaran yang melalui banyak tahapan sehingga 

membuat biayanya dibebankan pada konsumen. Ditengah 

permasalahan ini Brodo dapat 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. Dengan demikian dapat dikatakan apabila 

konsumen bersikap positif terhadap produk lokal maka akan berdampak 

pada berkembangnya produk merek lokal yang memiliki kualitas baik 

serta harga yang dapat bersaing pada setiap jenis produknya. 

8. Kualitas pelayanan sebelum atau setelah penjualan produk sepatu Brodo 

merupakan salah satu tools dalam meningkatkan loyalitas merek yang 

ada pada konsumen. Untuk strategi yang dilakukan oleh produk sepatu 
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Brodo seperti pelayanan customer service selama 24 jam pada berbagai 

media komunikasi serta  fitur refund, repair, dan free return tanpa batas 

waktu yang diterapkan nampaknya cukup baik dan memiliki respon 

yang positif. Kemudian ada baiknya dalam menigkatkan brand loyalty 

maka Brodo harus tetap terus menjaga komunikasi terhadap 

pelanggannya 

9. Dalam pencapaian tingkat loyalitas yang baik maka setiap perusahaan 

harus memiliki brand loyalty yang bagus dan tidak hanya dalam 

penerapannya namun juga dalam strategi bisnis yang digunakan. Sejauh 

ini produk lokal sepatu Brodo seharusnya melakukan strategi bisnis 

dalam menigkatkan pencapaian guna menjaga intensitas loyalitas yang 

dimiliki pada konsumennya. Brand loyalty yang telah dimiliki oleh 

produk sepatu Brodo tentunya harus dipertahankan serta ditingkatkan 

agar pelayanan sebelum dan sesudah penjualan yang diberikan kepada 

pelanggan menjadi lebih baik.  

10. Brodo tetap terus mengembangkan strategi lainnya agar tetap 

meningktakan pencapaian tingkat loyalitas merek yang jauh lebih baik. 

Beberapa cara tersebut dapat diterapkan seperti meningkatkan strategi 

CSR (Corporate Social and Responsibility), mengikuti event produk 

fashion dalam skala nasional maupun internasional serta menjadi 

sponsor dalam suatu event tertentu. 
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11. Saat ini perkembangan merek produk Brodo telah semakin dikenal luas 

oleh masyarakat pecinta fashion. Brodo telah berhasil membangun 

brand image tersendiri sebagai sebuah produk fashion yang 

diperuntukan secara khusus pada kalangan pria karena selama ini 

notabenya produk fashion lebih diperuntukan untuk kaum wanita. Oleh 

karena itu sebaiknya Brodo tetap mengedepankan produk–produk 

sepatu pria dengan selalu memperbarui desain tanpa mengurangi 

kualitas produk yang diberikan disamping mengembangkan produk 

lainnya. Dengan demikian untuk waktu dimasa yang akan datang 

seiring perkembangan produk maka PT Harlanda Putra selaku produsen 

produk Brodo sebaiknya tetap menjaga sikap konsumen terhadap merek 

yang telah terbentuk dengan beberapa strategi yang jauh lebih baik. 

12. Meskipun pemasaran produknya cukup berekembang pesat dalam 

waktu yang relatif singkat namun sebaiknya Brodo tetap menjaga 

stabilitas serta perespsi sebuah merek yang telah terbentuk di benak 

konsumen terhadap merek yang telah dibangun.  

4.6.2 Implikasi Manajerial Untuk Pihak Pemerintah 
 

Selain memberikan implikasi manajerial untuk PT Harlanda Putra selaku 

produsen sepatu Brodo, hasil penelitian ini memberikan implikasi manajerial 

untuk pihak pemerintah. Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada pihak 

pemeritah adalah sebagai berikut: 
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1. Dengan semakin meningkatnya turis asing yang datang, maka produk 

buatan asli Indonesia akan lebih dikenal secara global. Oleh karena 

itu dengan semakin dikenalnya produk Indonesia secara global maka 

tingkat consumer ethnocentrism akan semakin meningkat pada 

masyarakat Indonesia. 

2. Pemerintah sebaiknya 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. Beberapa contoh iklan yang dapat di edukasi pemerintah untuk 

masyarakat luas diantaranya: 

a.  Membeli produk Indonesia dan melindungi industri lokal. 

b. Membeli produk Indonesia dan lindungi pekerjaan orang-orang 

Indonesia. 

c. Orang Indonesia sejati harus membeli produk-produk Indonesia 

d. Banggalah sebagai orang Indonesia dengan membeli produk-

produk lokal. 

e. Cintai Negaramu dengan cara membeli produk-produk buatan 

Indonesia.  
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f. Saya bangga dengan Indonesia – saya membeli produk-produk 

Indonesia. 

Dengan melakukan iklan tersebut pemerintah berharap akan 

terdorongnya penggunaan produk lokal pada masyarakat Indonesia 

sendiri dan hanya butuh waktu untuk meningkatkan keinginan dan 

rasa bangga menggunakan produk lokal. 

3. Dalam mendukung perkembangan produk–produk merek lokal 

pemerintah seharusnya meningkatkan produksi barang dan jasa dalam 

negeri dan membatasi produk yang berasal atau di produksi dari luar 

negeri. Kebijakan pemerintah dalam menambahkan biaya pajak dan 

lainya bukan berarti dapat menekan peredaran barang impor yang 

semakin lama semakin tidak banyak dipasar Indonesia. Oleh karna itu 

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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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2 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 

1. 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.  

2. 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.  

3. Sebagai perusahaan produk lokal Brodo harus lebih mengamati 

perkembangan fashion sepatu lokal maupun asing ataupun isu terbaru 
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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. 

4. 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. 

5. 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. 

B. Untuk Pemerintah.  

1. Pemerintah sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan consumer ethnocentrism yang mulai berekembang dengan 

baik pada masyarakat Indonesia dengan cara senantiasa mengedukasi 
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masyarakat melalui media seperti iklan telivisi, internet, media cetak atau 

lainnya agar masyarakat Indonesia semakin terdorong menggunakan 

produk dalam negeri. 

2. 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. 

3. Pemerintah 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. 

4. 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.  

1. 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 
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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.  

2. 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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5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Consumer Ethnocentrism 

terhadap Attitude Toward Foreign dan Domestic Product Brand Loyalty pada 

konsumen produk sepatu Brodo. 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. Dengan menggunakan studi penelitian pada Consumer 

Ethnocentrism, Attitude Toward Foreign dan Domestic Product, Atitude Toward 

Domestic Brand serta Brand Loyalty pada  konsumen produk sepatu Brodo, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Consumer Ethnocentrism tidak berpengaruh signifikan terhadap Attitude 

Toward Foreign Product. 

2. Consumer Ethnocentrism berpengaruh secara positif terhadap Attitude Toward 

Domestic Product. 

3. Attitude Toward Foreign Product tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Atitude Toward Domestic Brand. 

4. Attitude Toward Domestic Product berpengaruh secara positif terhadap Atitude 

Toward Domestic Brand. 

5. Atitude Toward Domestic Brand berpengaruh secara positif terhadap 

Attitudinal Brand Loyalty. 

6. Atitude Toward Domestic Brand berpengaruh secara positif terhadap Behaviour 

Brand Loyalty. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Tes 
 

Pretest Data  
Uji Validitas & Analisis Faktor 

 

 Consumer Ethnocentrism 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .781 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 122.108 

df 21 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 

Anti-image 
Covariance 

CE1 .297 -.143 -.036 -.094 -.029 -.090 .012 

CE2 -.143 .351 -.111 -.095 .055 .066 -.099 

CE3 -.036 -.111 .301 -.019 -.090 -.099 .087 

CE4 -.094 -.095 -.019 .580 .061 .075 -.116 

CE5 -.029 .055 -.090 .061 .174 -.075 -.148 

CE6 -.090 .066 -.099 .075 -.075 .308 -.002 

CE7 .012 -.099 .087 -.116 -.148 -.002 .259 

Anti-image 
Correlation 

CE1 .863a -.444 -.122 -.227 -.127 -.296 .042 

CE2 -.444 .754a -.340 -.210 .223 .200 -.330 

CE3 -.122 -.340 .812a -.045 -.394 -.324 .311 

CE4 -.227 -.210 -.045 .750a .191 .179 -.299 

CE5 -.127 .223 -.394 .191 .733a -.324 -.698 

CE6 -.296 .200 -.324 .179 -.324 .835a -.008 

CE7 .042 -.330 .311 -.299 -.698 -.008 .718a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 

CE1 .874 .112 
CE2 .743 .470 
CE3 .835 -.228 
CE4 .470 .779 
CE5 .860 -.342 
CE6 .771 -.499 
CE7 .816 .069 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 

 
 Attitude Toward Foreign Product 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .649 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 69.136 

df 10 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 AttFP1 AttFP2 AttFP3 AttFP4 AttFP5 

Anti-image Covariance 

AttFP1 .374 -.243 -.028 .026 -.107 

AttFP2 -.243 .454 -.015 -.234 .111 

AttFP3 -.028 -.015 .253 -.060 -.179 

AttFP4 .026 -.234 -.060 .612 -.032 

AttFP5 -.107 .111 -.179 -.032 .232 

Anti-image Correlation 

AttFP1 .713a -.589 -.092 .055 -.364 

AttFP2 -.589 .495a -.043 -.444 .343 

AttFP3 -.092 -.043 .689a -.152 -.738 

AttFP4 .055 -.444 -.152 .769a -.085 

AttFP5 -.364 .343 -.738 -.085 .598a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 2 

AttFP1 .853 .115 

AttFP2 .575 .740 

AttFP3 .839 -.438 

AttFP4 .693 .397 

AttFP5 .798 -.541 
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Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 2 components extracted. 

 
 Attitude Toward Domestic Product 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .795 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 87.947 

df 10 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

 AttDP1 AttDP2 AttDP3 AttDP4 AttDP5 

Anti-image Covariance 

AttDP1 .394 -.030 -.110 .007 -.102 

AttDP2 -.030 .314 -.178 .051 -.071 

AttDP3 -.110 -.178 .269 -.061 .010 

AttDP4 .007 .051 -.061 .371 -.204 

AttDP5 -.102 -.071 .010 -.204 .271 

Anti-image Correlation 

AttDP1 .887a -.086 -.339 .018 -.311 

AttDP2 -.086 .788a -.613 .150 -.244 

AttDP3 -.339 -.613 .783a -.192 .037 

AttDP4 .018 .150 -.192 .757a -.644 

AttDP5 -.311 -.244 .037 -.644 .769a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

AttDP1 .852 
AttDP2 .846 
AttDP3 .882 
AttDP4 .791 
AttDP5 .881 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 Attitude Toward Domestic Brand 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .821 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 143.400 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 AttDB1 AttDB2 AttDB3 AttDB4 AttDB5 

Anti-image Covariance 

AttDB1 .167 -.055 -.042 -.015 -.003 

AttDB2 -.055 .428 -.007 -.007 -.110 

AttDB3 -.042 -.007 .071 -.052 .054 

AttDB4 -.015 -.007 -.052 .063 -.078 

AttDB5 -.003 -.110 .054 -.078 .371 

Anti-image Correlation 

AttDB1 .923a -.205 -.380 -.146 -.011 

AttDB2 -.205 .940a -.038 -.044 -.278 

AttDB3 -.380 -.038 .752a -.774 .330 

AttDB4 -.146 -.044 -.774 .756a -.515 

AttDB5 -.011 -.278 .330 -.515 .798a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

AttDB1 .929 
AttDB2 .833 
AttDB3 .940 
AttDB4 .964 
AttDB5 .808 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 
 Attitudinal Loyalty 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .792 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 131.185 

df 10 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 AttdLOY1 AttdLOY2 AttdLOY3 AttdLOY4 AttdLOY5 

Anti-image Covariance 

AttdLOY1 .321 -.044 -.053 -.030 .072 

AttdLOY2 -.044 .144 -.041 -.084 .066 

AttdLOY3 -.053 -.041 .108 -.030 -.134 

AttdLOY4 -.030 -.084 -.030 .141 -.012 

AttdLOY5 .072 .066 -.134 -.012 .294 

Anti-image Correlation 

AttdLOY1 .907a -.207 -.286 -.142 .233 

AttdLOY2 -.207 .795a -.331 -.586 .322 

AttdLOY3 -.286 -.331 .757a -.245 -.751 

AttdLOY4 -.142 -.586 -.245 .852a -.059 

AttdLOY5 .233 .322 -.751 -.059 .637a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component Matrixa 

 Component 

1 

AttdLOY1 .854 
AttdLOY2 .918 
AttdLOY3 .954 
AttdLOY4 .943 
AttdLOY5 .705 

Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Pretest Data 
Uji Reabilitas 

 

 Consumer Ethnocentrism 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.885 7 

 Attitude Toward Foreign Product 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.807 5 

 Attitude Toward Domestic Product 
 

 
 
 

 Attitude Toward Domestic Brand 
 
 
 

 
 

 Attitudinal Loyalty 
 

 

 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.901 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.935 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.920 5 
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Lampiran 3: Path Diagram Measurement Model Fit Estimasi I 
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Lampiran 4: Path Diagram Measurement Model Fit Estimasi II 
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Lampiran 5: Path Diagram Overall Fit Estimasi I 
 

Consumer Ethnocentrism..., Andre Rahadian Ramadhan, Ma.-IBS, 2016



 
 

145 
Indonesia Banking School 

Lampiran 6: Path Diagram Overall Fit Estimasi II 
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Lampiran 7: Standardize Regression Weights Estimasi I 
 

   Estimate 
CE3 <--- CE .796 
CE2 <--- CE .723 
CE1 <--- CE .828 
AttDB3 <--- AttDB .898 
AttDB2 <--- AttDB .757 
AttDB1 <--- AttDB .857 
ATTDLOY3 <--- ATTDLOY .809 
ATTDLOY2 <--- ATTDLOY .856 
ATTDLOY1 <--- ATTDLOY .835 
AttFP3 <--- AttFP .847 
AttFP2 <--- AttFP .498 
AttFP1 <--- AttFP .652 
AttDP3 <--- AttDP .814 
AttDP2 <--- AttDP .661 
AttDP1 <--- AttDP .728 
CE4 <--- CE .648 
CE5 <--- CE .780 
CE6 <--- CE .809 
CE7 <--- CE .758 

AttFP5 <--- AttFP .753 

AttDP4 <--- AttDP .788 
AttDP5 <--- AttDP .824 
AttDB4 <--- AttDB .916 
AttDB5 <--- AttDB .740 
ATTDLOY4 <--- ATTDLOY .856 
ATTDLOY5 <--- ATTDLOY .616 
AttFP4 <--- AttFP        .533 
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Lampiran 8: Standardize Regression Weights Estimasi II 
 

   Estimate 
CE3 <--- CE .796 
CE2 <--- CE .721 

CE1 <--- CE .827 

AttDB3 <--- AttDB .898 
AttDB2 <--- AttDB .757 
AttDB1 <--- AttDB .857 

ATTDLOY3 <--- ATTDLOY .812 

ATTDLOY2 <--- ATTDLOY .853 
ATTDLOY1 <--- ATTDLOY .832 
AttFP3 <--- AttFP .934 

AttFP1 <--- AttFP .591 

AttDP3 <--- AttDP .814 
AttDP2 <--- AttDP .660 
AttDP1 <--- AttDP .729 
CE4 <--- CE .647 

CE5 <--- CE .781 

CE6 <--- CE .810 
CE7 <--- CE .757 
AttFP5 <--- AttFP .725 

AttDP4 <--- AttDP .789 

AttDP5 <--- AttDP .823 
AttDB4 <--- AttDB .916 
AttDB5 <--- AttDB .740 

ATTDLOY4 <--- ATTDLOY .858 

ATTDLOY5 <--- ATTDLOY .618 
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Lampiran 9: Model Fit Summary (Overall Model Fit) Estimasi I 
 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 88 727.391 346 .000 2.102 

Saturated model 434 .000 0   

Independence model 56 2073.177 378 .000 5.485 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .649 .617 .779 .754 .775 

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 .111 .100 .123 .000 

Independence model .224 .215 .234 .000 
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Lampiran 10: Model Fit Summary (Overall Model Fit) Estimasi II 
 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 82 1031.982 295 .000 3.498 

Saturated model 377 .000 0   

Independence model 52 3056.939 325 .000 9.406 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .662 .628 .733 .703 .730 

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 .137 .128 .146  .000 

Independence model .250 .242 .259  .000 
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Lampiran 11: Regression Weight Estimasi I 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
AttFP <--- CE .119 .064 1.869 .062  

AttDP <--- CE .674 .081 8.366 ***  

AttDB <--- AttFP .097 .085 1.138 .255  

AttDB <--- AttDP .690 .091 7.547 ***  

ATTDLOY <--- AttDB .982 .111 8.863 ***  

BBL <--- AttDB .048 .022 2.184 .029  

CE7 <--- CE 1.000     

CE6 <--- CE .814 .083 9.783 ***  

CE5 <--- CE .932 .099 9.384 ***  

CE4 <--- CE .756 .099 7.672 ***  

CE3 <--- CE .858 .089 9.617 ***  

CE2 <--- CE .722 .084 8.606 ***  

CE1 <--- CE 1.007 .100 10.035 ***  

AttFP1 <--- AttFP 1.000     

AttFP2 <--- AttFP .749 .151 4.972 ***  

AttFP3 <--- AttFP 1.323 .180 7.330 ***  

AttFP4 <--- AttFP .773 .146 5.287 ***  

AttFP5 <--- AttFP 1.127 .161 7.000 ***  

AttDP5 <--- AttDP 1.000     

AttDP4 <--- AttDP 1.096 .105 10.483 ***  

AttDP3 <--- AttDP .927 .085 10.865 ***  

AttDP2 <--- AttDP .634 .076 8.329 ***  

AttDP1 <--- AttDP .683 .072 9.423 ***  

AttDB5 <--- AttDB 1.000     

AttDB4 <--- AttDB 1.000 .090 11.173 ***  

AttDB3 <--- AttDB .982 .089 11.025 ***  

AttDB2 <--- AttDB .927 .099 9.386 ***  

AttDB1 <--- AttDB 1.050 .099 10.572 ***  

ATTDLOY1 <--- ATTDLOY 1.000     

ATTDLOY2 <--- ATTDLOY 1.008 .044 22.907 ***  

ATTDLOY3 <--- ATTDLOY .675 .067 10.080 ***  

ATTDLOY4 <--- ATTDLOY .709 .059 11.934 ***  
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Lampiran 12: Regression Weight Estimasi II 
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
AttFP <--- CE .098 .057 1.702 .089  

AttDP <--- CE .674 .081 8.360 ***  

AttDB <--- AttFP .113 .091 1.248 .212  

AttDB <--- AttDP .692 .091 7.576 ***  

ATTDLOY <--- AttDB .983 .111 8.875 ***  

BBL <--- AttDB .048 .022 2.193 .028  

CE7 <--- CE 1.000     

CE6 <--- CE .815 .083 9.788 ***  

CE5 <--- CE .933 .099 9.388 ***  

CE4 <--- CE .756 .099 7.663 ***  

CE3 <--- CE .859 .089 9.616 ***  

CE2 <--- CE .722 .084 8.599 ***  

CE1 <--- CE 1.007 .100 10.026 ***  

AttFP1 <--- AttFP 1.000     

AttFP3 <--- AttFP 1.588 .260 6.104 ***  

AttFP5 <--- AttFP 1.193 .182 6.537 ***  

AttDP5 <--- AttDP 1.000     

AttDP4 <--- AttDP 1.097 .105 10.485 ***  

AttDP3 <--- AttDP .927 .085 10.863 ***  

AttDP2 <--- AttDP .634 .076 8.326 ***  

AttDP1 <--- AttDP .683 .072 9.427 ***  

AttDB5 <--- AttDB 1.000     

AttDB4 <--- AttDB 1.000 .089 11.186 ***  

AttDB3 <--- AttDB .982 .089 11.035 ***  

AttDB2 <--- AttDB .928 .099 9.401 ***  

AttDB1 <--- AttDB 1.050 .099 10.579 ***  

ATTDLOY1 <--- ATTDLOY 1.000     

ATTDLOY2 <--- ATTDLOY 1.008 .044 22.919 ***  

ATTDLOY3 <--- ATTDLOY .675 .067 10.086 ***  

ATTDLOY4 <--- ATTDLOY .709 .059 11.941 ***  

ATTDLOY5 <--- ATTDLOY .496 .084 5.873 ***  
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Working Experience  
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Skills and Qualification  

 Languages: Bahasa Indonesia (Native), English (Fluent), Malay (Fluent). 
 Proficient in Microsoft Office, Internet and Email both for Windows or 

Macintosh operation system. 
 General Internet uses, able to operate SPSS, AMOS.  
 A sociable person and able to interact as well. 
 Able to work individually or with groups and well organized. 
 Credit analiyst, Trade Financing and Treasury Basic Program. 
 TOEFL score of 514 on  July 2015 

Achievements and Experience 

 Best Nomination Supporting Actor of Senior High School held by Jakarta 
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 Twitter  : @rahadianramadhan 
 Line  : ramadhanandre   

Profile Summary  

Well educated, self-motivated, independent, imaginative, persuasive, detail, high on 
agreeableness personality, eager to learn, good communication and interpersonal skills, 
cooperative and willing to accept any company responsibilities. 
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