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ABSTRAK 

Growing fashion lead to some negative effects, one of them is a counterfeiting of 

some well known brands or brands that costumers demands. The purpose of this study 

are to examine and understanding the factors of behavior maker for counterfeit product 

purchasing such as fashion involvement and religiosity to attitude toward counterfeiting 

and awareness of social consequencess and implications toward willingness to 

repurchase. 

The focus of this study object is counterfeit for branded name jeans. The data 

used in this study were gathered by spreading the questionnaires to user who use 

counterfeit jeans. This study used convinience sampling as a sampling technique and 

obtained 144 respondend and this data processed into this study result. This study uses 

SEM analyze to test the data. 

The result of this study is fashion involvement has a positive significant to 

attitude toward counterfeiting, religiosity has no effect to attitude toward counterfeiting, 

attitude toward counterfeiting has a positive significant toward willingness to 

repurchase, awareness of social consequences has no effect to willingness to 

repurchase.   

Keyword : Counterfeit product, consumer behavior, willingness to repurchase. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Counterfeit product atau produk palsu adalah produk yang disalin dan 

dikemas menyerupai produk asli semaksimal mungkin. Merek dan logo asli 

produser diproduksi agar konsumen percaya bahwa mereka membeli produk asli  

(Thurasamy et al., 2003). Umumnya, counterfeit didefinisikan sebagai produk 

yang ditiru atau dipalsukan yang sengaja dibuat untuk dijual ke konsumen dengan 

tujuan produsen dapat memperoleh keuntungan. Hal ini juga didefinisikan sebagai 

produksi barang yang identik, dikemas dengan merek atau logo yang ternama 

seakan-akan terlihat asli. Definisi produk palsu oleh peneliti pada umumnya 

terkait dengan pelanggaran merek dagang, hak cipta, merek, label, dan fitur. 

Semua ini berkaitan dengan tampilan dari produk (Safa & Jessica, 2005). Merek 

barang mewah mudah dipalsukan karena barang-barang tersebut mudah untuk 

dijual dan tidak menciptakan biaya produksi yang tinggi. 

Tindakan pemalsuan biasanya identik dengan komoditas yang produknya 

banyak dipalsukan, yaitu kosmetika, farmasi, obat-obatan, pakaian, barang dari 

kulit seperti tas, sepatu, makanan dan minuman, serta tinta printer 

(www.elshinta.com diakses tanggal 19 Maret 2015 pukul 14:00). Barang tiruan 

dijual dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang buruk sehingga dapat 

merusak image dari merek asli, hak paten, serta hak cipta dari barang tersebut 

(Phau, Teah, & Lee, 2009). Pemalsuan produk bermerek menjadi masalah seluruh 
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dunia dengan jumlah yang besar dan memberi efek yang buruk untuk perusahaan 

produk asli. Produk palsu mengambil kontrol atas pasar dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi, padahal produk palsu tidak diijinkan masuk jaringan 

dan sertifikasi mutu dari pemerintah (Phau, Sequeira, & Dix, 2009) yang 

berbahaya bagi perekonomian dan eksistensi produk asli.   

Antara produk palsu dan asli, jika ditanyakan pada beberapa orang maka 

ada yang akan menjawab dan memilih menggunakan produk asli, dengan begitu 

orang akan lebih dihargai dan dipandang orang lain selain itu juga dengan 

menggunakan produk asli, kualitas dan keawetan dari produk asli terjamin. 

Karena beberapa faktor dan pola pemikiran serta sikap dan perilaku manusia 

berbeda-beda, maka ada beberapa orang yang memilih dan memutuskan untuk 

membeli produk palsu dan beberapa orang membeli produk asli. Seperti di 

Indonesia, Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) mengatakan, dalam 

menggunakan produk mewah, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih 

produk palsu, bukan karena tertipu. Mereka sadar kalau palsu, tapi yang penting 

gaya (www.tempo.co diakses tanggal 20 Maret pukul 23:15). Pemalsuan barang 

merupakan hal yang merugikan, terhadap negara, produsen pemilik produk asli, 

citra dari merek produk asli bisa tercoreng karena praktik dari produk palsu yang 

dilakukan dan ini bisa dijerat dengan hukum yang sudah diatur di setiap negara. 

Untuk menanggapi kasus counterfeiting, pemerintah sudah mengupayakan 

berbagai tindakan untuk menanggapi kasus ini, seperti Undang-Undang Merek 

No.15 Tahun 2001, pasal 94, yang memberikan ancaman pelaku, ganjaran 

hukuman pidana kurungan 1 (satu) tahun atau dengan denda paling banyak 
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Rp200.000.000,00. Juga menyita barang palsu itu, maupun pemilik toko atau 

penjualnya. Dari Direktorat Bea dan Cukai juga memiliki hukum untuk 

menghentikan dan menyita produk impor yang masuk di pasar Indonesia. 

Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara 

Pengadilan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Peraturan ini merupakan 

salah satu upaya pemerintah menekan peredaran barang impor palsu. 

(www.kabarinews.com diakses tanggal 19 Maret 2015 pukul 14:20).  

 Pengguna barang palsu masih sulit ditindak, undang-undangnya sudah 

diatur namun masih banyak yang menjual dan membeli produk palsu di Indonesia. 

Perdagangan Counterfeit product di Indonesia pada tahun 2010 merugikan negara 

hingga Rp43.2 Triliun. Adapun secara rinci ditemukan barang-barang palsu 

dengan rincian produk farmasi (3,5%), kosmetika (6,4%), oil (7%), minuman 

(8,9%), rokok (11,5%), elektronik (11,70%), lampu (16,4 %), spare parts (16,8%), 

pakaian (30,2%), dan barang dari kulit sebesar (35,2%).(www.neraca.co.id 

diakses tanggal 19 maret 2015 pukul 16:00). Dari tahun 2010 ke 2014 kerugian 

negara Indonesia terhadap produk palsu sebesar Rp65.1 Triliun dengan rincian 

produk tinta printer (49,4%), pakaian (38,9%), barang dari kulit (37,2%), 

kosmetika (12,65%), makanan dan minuman (8,5%) serta produk farmasi (3,8%).  

(www.tribunnews.com diakses tanggal 19 Maret 2015 pukul 17:00). Berikut ini 

jumlah kerugian yang dialami negara akibat Counterfeiting 
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Tabel 1.1 

Jumlah kerugian Indonesia dari adanya pemalsuan 

 GDP 2014 Pendapatan Pajak 

2014 

Kehilangan gaji 

dan upah (bagi para 

buruh) 

2014 

Pemalsuan Produk RP65 triliun Rp424.856 juta Rp3 triliun 

- Pakian, celana 

dan barang dari 

kulit  

- Industri makanan 

dan minuman  

- Industri farmasi 

dan kosmetika  

- Industri software 

dan tinta printer 

Rp41,58 triliun 

 

 

Rp13,39 triliun 

 

Rp6,49 triliun 

 

Rp3,62 triliun 

Rp191.993 juta 

 

 

Rp155.147 juta 

 

Rp42.079 juta 

 

Rp35.638 juta 

Rp2,32 triliun 

 

 

Rp620,2 miliar 

 

Rp268,4 miliar 

 

Rp186,3 miliar 

Sumber: Telah diolah kembali 

Selain mengalami kehilangan Gross Domestic Product (GDP), negara juga 

mengalami kehilangan pendapatan pajak karena barang-barang palsu tersebut 

diproduksi dan dijual tidak melalui Direktorat Jendral Pajak, dan yang terakhir 

adalah pendapatan gaji dan upah. Akibat dari pemalsuan produk jumlah 

kehilangan gaji dan upah untuk pekerja adalah Rp3 Triliun. Melihat dari data di 

atas membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap barang palsu 

masih rendah. Terlebih lagi dilihat dari ciri fisik barang asli maupun palsu sangat 

mirip sehingga konsumen sulit untuk membedakannya. Hal ini terjadi pada 
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penjualan di bidang fashion seperti pakaian dan aksesoris yang berasal dari merek 

terkenal yang dijual. 

 Peniruan yang terjadi pun menjadi marak, produk tiruan dari produk-

produk mewah, terutama di bidang fashion, Penelitian produk palsu ini berfokus 

pada daerah Jakarta dan objeknya adalah celana jeans.  Alasan peneliti memilih 

daerah Jakarta, karena pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau 

pemalsuan lokasi peredarannya di kota besar salah satunya adalah Jakarta 

(www.neraca.co.id diakses tanggal 19 Maret 2015 pukul 16:00). Produk palsu 

sudah membanjiri pasar dan pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang, Mangga 

Dua, PGC, ITC, Blok M dan sangat disukai oleh konsumen karena harganya lebih 

terjangkau dan mudah didapatkan. Hal ini justru menyebabkan konsumen 

cenderung untuk membeli produk palsu. Fakta bahwa produk palsu tersebut 

memiliki kualitas yang buruk dibandingkan produk asli tidak mengurangi minat 

konsumen untuk membelinya. Merek celana jeans yang terkenal yang sering 

dipalsukan di pasaran adalah Levi’s, Lois, Boss, Logo, Cardinal, Zara dan Guess. 

Seiring dengan teknologi yang canggih membuat orang sulit membedakan antara 

produk asli dan produk palsu, tentu hal ini mendorong serta mempermudah orang 

lebih banyak memalsukan dan menjual produk palsu. 

Keinginan untuk membeli kembali dipengaruhi oleh attitude toward 

counterfeiting dan awareness of social consequences (Kos & Vida, 2009). Sikap 

yang etis akan mampu merasionalisasi pemalsuan (Vida, 2007). Attitude toward 

counterfeit dipengaruhi oleh fashion involvement dan religiosity. Attitude toward 

counterfeiting berpengaruh negatif terhadap religiosity ini menunjukkan bahwa 
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orang yang memiliki keyakinan pada agama yang tinggi akan menolak 

counterfeiting (O’Cass, 2004; Vitell, 2009). Konsumen yang membeli produk 

fashion palsu, tentu memiliki sikap yang positif terhadap produk palsu (Wee, Tan, 

and Cheok  dalam Kos & Vida, 2009). 

Terkait dengan masalah tingginya angka peredaran produk palsu di 

Indonesia di tengah upaya pemerintah guna menekan peredaran produk palsu dari 

sisi regulasi, peneliti memandang perlu dilakukan studi pada sudut pandang yang 

berbeda, dalam hal ini peneliti akan menggali lebih lanjut. Dampak fashion 

involvement dan religiosity terhadap willingness to repurchase counterfeit 

product. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fashion 

involvement dan religiosity terhadap attitude toward counterfeiting dan awareness 

of social consequences serta implikasinya terhadap willingness to repurchase 

counterfeit product. Terkait dengan permasalahan tersebut dapat diuraikan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah fashion involvement berpengaruh positif dengan attitude toward 

counterfeiting?  

2. Apakah religiosity berpengaruh positif dengan attitude toward 

counterfeiting? 

3. Apakah attitude toward counterfeiting berpengaruh positif dengan 

willingness to repurchase counterfeit product?  
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4. Apakah awareness of social consequences berpengaruh positif dengan 

willingness to repurchase counterfeit product? 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini ditujukan 

dengan memberikan batasan yaitu: 

1. Willingness to repurchase didefinisikan sebagai kesediaan konsumen 

untuk membeli sesuatu kembali. Berdasarkan Theory of reasoned action 

yang dikembangkan oleh Fishbein & Ajzen (1975) teori ini menjelaskan 

bahwa perilaku yang nampak dari seseorang ditentukan oleh intensi yang 

mendasari perilaku tersebut. Intensi/niat menunjukkan seberapa besar 

seseorang memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal atau 

memunculkan perilaku. Dalam penelitian ini dibatasi pada telaah 

terhadap willingness to repurchase counterfeit product. Adapun variabel 

batasan ini karena di tengah tingginya angka peredaran produk palsu di 

Indonesia di tengah upaya pemerintah guna menekan peredaran produk 

palsu dari sisi regulasi, tidak mengurangi penjualan produk palsu dan niat 

konsumen untuk membeli produk palsu menjadi menarik untuk 

dianalisis. 

2. Dalam Theory of reasoned action menurut  Fishbein & Ajzen (1975) 

intensi dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. 

Sikap terhadap perilaku menyangkut penilaian positif atau negatif dari 

perilaku mereka. Norma subjektif menyangkut persepsi seseorang 
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tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak 

mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Dalam penelitian ini 

willingness to repurchase counterfeit product dipengaruhi oleh Attitude 

toward counterfeiting dan Awareness of social consequences. Orang 

yang memiliki attitude toward counterfeiting yang tinggi, niat untuk 

membeli produk palsu akan tinggi. Namun orang yang memiliki 

kesadaran sosial yang tinggi, akan bertolak belakang dengan niatnya 

membeli produk palsu (Kos & Vida, 2009). Ada 3 variabel yang 

mempengaruhi attitude toward counterfeiting antara lain fashion 

involvement dan religiosity.  

3. Jumlah pakaian yang dipalsukan di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 

(30.2%) dan mengalami peningkatan ke tahun 2014 sebesar (38.9%). 

Celana jeans merupakan bagian dari pakaian yang dipalsukan. Seperti 

yang kita ketahui bahwa hampir semua orang mengenakan celana jeans 

di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada banyak merek jeans ternama 

yang dijual di pasaran. Dan jumlah merek celana jeans ternama yang di 

palsukan juga terbilang banyak. Seiring dengan teknologi yang canggih 

membuat orang sulit membedakan antara produk asli dan produk palsu, 

tentu hal ini mendorong serta mempermudah orang lebih banyak 

memalsukan dan menjual produk palsu, sehingga banyak juga produsen 

yang nakal memalsukan produk celana jeans terkenal dan dijual ke pasar. 

Dengan harga yang murah dan memiliki kualitas yang tidak sama dengan 

produk aslinya. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 orang dan 
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beberapa gerai toko di Tanah Abang, PGC, ITC, Blok M, merek celana 

jeans terkenal yang paling sering dipalsukan adalah: Levi’s, Lois, Logo, 

Boss, Cardinal, Zara dan Guess. Alasan peneliti memilih daerah Jakarta, 

karena pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau pemalsuan 

lokasi peredarannya di kota besar salah satunya adalah Jakarta 

(www.neraca.co.id diakses tanggal 19 Maret 2015 pukul 16:00). 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

yang diangkat, adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif antara fashion 

involvement dan attitude toward counterfeiting. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif religiosity dengan 

attitude toward counterfeiting. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif antara attitude toward 

counterfeiting dengan willingness to repurchase counterfeit product. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif antara awareness of 

consequences dengan willingness to repurchase counterfeit product. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Bagi Akademisi  

Memberikan tambahan bukti empiris akan dampak fashion involvement dan 

religiosity terhadap attitude toward counterfeiting dan awareness of 
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consequences serta implikasinya terhadap willingness to repurchase 

counterfeit product sebagai suatu kontribusi teoritis bagi khazanah disiplin 

ilmu pemasaran. 

b. Bagi Praktisi  

Memberikan pemahaman lebih lanjut tentang dampak dari fashion 

involvement dan religiosity terhadap attitude toward counterfeiting dan 

awareness of social consequences terkait dengan willingness to repurchase 

counterfeit product konsumen guna menemukan strategi-strategi pemasaran 

dalam rangka mengatasi permasalahan terkait perdagangan produk palsu. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang akan dijelaskan secara 

sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut adalah  

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang produk 

palsu, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan 

dan kerangka teori yang berkaitan dengan theory of reasoned action, consumer 

behavior, willlingness to repurchase, fashion involvement, reliogisity, awareness 

of social consequences,  pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 
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BAB III: METODE PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengambilan sampel, teknik pengujian kuesioner, 

teknik pengujian data dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, analisis data 

dan pembahasan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang menguraikan akhir 

penelitian, penulis membuat kesimpulan dari hasil analisis data, serta memberikan 

saran dan masukan mengenai hal-hal yang dapat berguna demi kemajuan 

penelitian dan perusahaan pemegang merek asli untuk masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Theory of Reasoned Action 

Theory of reasoned action atau Teori tindakan beralasan berpendapat 

bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. Niat perilaku ditentukan oleh 

sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif sekitarnya. (Fishbein & 

Ajzen, 1975). Sikap merupakan jumlah dari perasaan yang dirasakan seseorang 

untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu 

prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluasi dua kutub, misalnya 

baik atau jelek, setuju atau menolak (Ajzen, 1991). Selanjutnya norma subjektif 

didefinisikan sebagai persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-

kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat orang untuk melakukan 

atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Ajzen, 1991). 

Gambar 2.1 Theory of Reasoned Action  

 

Source: Fishbein & Ajzen (1975) 
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2.1.2 Consumer Behavior 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) mendefinisikan consumer behavior 

sebagai tampilan perilaku konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menggantikan produk dan jasa yang diharapkan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Konsep dari consumer behavior ada 3 menurut 

Jeddi et al., 2013 yaitu: 

1. Consumer behavior meliputi banyak kegiatan: Semua konsumen 

memiliki perbedaan dalam hal pikiran, perasaan, dan keputusan antara 

satu dan lainnya. Pemasar harus memperhatikan kegiatan konsumen 

antara lain konsumen melihat iklan, membuat keputusan untuk membeli 

dan akhirnya keputusan membayar dengan uang tunai atau dengan kredit. 

2. Consumer behavior pada waktu yang berbeda memiliki kompleksitas 

yang berbeda: Beli produk yang berbeda oleh orang yang berbeda 

memiliki implikasi yang berbeda. Beli beberapa barang yang sering 

dikonsumsi secara teratur oleh konsumen sangat sederhana dan tidak 

memerlukan beberapa langkah rumit. Pelanggan mencoba untuk 

membuat proses pembelian yang sederhana dengan mempercayai saran 

dari orang lain dan percaya kepada merek tersebut. 

3. Consumer behavior dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal: perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal seperti budaya, 

subkultural dan kelas sosial dari lokasi tempat tinggal. Efek ini bisa 

untuk jangka pendek, menengah atau panjang. 
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2.1.3 Willingness to Repurchase  

Willingness to repurchase adalah niat konsumen untuk membeli barang 

yang sama di masa yang akan datang (Kuan et al., 2008 dalam Tze Lin et 

al.,2013). Willingness to repurchase diartikan juga sebagai penilaian seseorang 

tentang pembelian ulang produk tertentu (Hellier et al, 2013). 

Menurut Kolter & Armstrong (2006) tahap-tahap proses keputusan 

pembelian adalah sebagai berikut : 

 

Niat adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Perilaku sendiri adalah 

tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan (Ajzen, 1991). Berikut pengertian 

dari niat beli menurut Setyawan dan Ilham dalam Ardhani  (2008) adalah : 

1. Niat beli dianggap sebagai sebuah “peragkap” atau perantara antara 
faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku 

2. Niat beli juga mengindikasikan seberapa jauh seorang mempunyai 
kemauan untuk mencoba 

3. Niat beli menunjukkan pengukuran kehendak seseorang 
4. Niat beli berhubungan dengan perilaku yang terus menerus 

  
Indikator untuk mengukur willingness to repurchase: 

1. Saya berniat menggunakan produk ini lagi dalam waktu dekat  

2. Saya akan menggunakan produk ini lagi dalam waktu dekat  

3. Saya bersedia membeli produk  ini lagi dalam waktu dekat  

(Lin et al., 2013) 

4. Saya ingin membeli produk ini kembali 

Gambar 2.2 Tahap-tahap proses keputusan pembelian 
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5. Saya akan bersedia membeli produk ini lagi untuk keluarga atau teman-

temannya. 

(Nasehifar & Es-haghi, 2014) 

6. Saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk ini kembali 

(Grewal et al., 1998) 

 

2.1.4 Attitude Toward  

Menurut Ajzen (2005) sikap adalah suatu perasaan untuk merespon secara 

positif atau negatif suatu perilaku. Sikap mengacu pada sejauh mana seseorang 

memiliki penilaian yang menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan dan 

merupakan indikator langsung dimana seseorang mempunyai niat untuk 

melakukan perilaku tertentu yang dapat diprediksi (Yoo & Lee, 2009).  

Menurut Schifman dan Kanuk (2008) terdapat model tiga komponen 

dalam sikap yaitu: 

1. Komponen kognitif: komponen yang diperoleh berdasarkan kombinasi 

pengalaman langsung dengan obyek dan informasi yang berkaitan dari 

berbagai sumber. 

2. Komponen afektif: emosi atau perasaan konsumen terhadap produk atau 

merek tertentu. 

3. Komponen konatif: kemungkinan atau kecenderungan bahwa seseorang 

akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu 

terhadap suatu obyek. 
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Indikator dalam variabel attitude toward counterfeiting adalah seperti berikut: 

1. Saya memiliki persepsi yang positif terhadap produk palsu 

2. Tidak ada yang salah dengan membeli barang palsu 

3. Ini menjadi keinginan konsumen untuk membeli produk palsu 

4. Saya menganggap bahwa membeli produk palsu adalah ide bagus. 

(Sirfraz et al., 2014) 

5. Saya bereaksi positif terhadap produk ini 

6. Baik-Buruk 

7. Menguntungkan-Berbahaya 

(Nasehifar & Es-haghi, 2014) 

 

2.1.5 Awareness of Social Consequences 

Awareness of social consequences adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang di pertimbangkan (Ajzen, 

1991) .  

Awareness of social consequences didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen terhadap risiko sosial yang mungkin mucul dari pembelian dan 

penggunaan barang palsu (Vida, 2007). Konsekuensi sosial yang digunakan disini 

adalah efek tak terduga, positif atau negatif, yang dialami oleh pihak transaksi 

atau yang bukan pihak transaksi. Biasanya yang terlibat di dalam ini adalah 

anggota masyarakat (Nason, 1989). 
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Adanya kebijakan yang di buat didalamnya, jika melakukan hal-hal yang 

tidak sesuai dengan kemauan lingkungan maka akan adanya penilaian yang positif 

ataupun negatif  (Wiman et al., 2001). Selanjutnya ia mengatakan Social 

consequences didefinisikan sebagai risiko yang dipersepsikan oleh sosial terhadap 

suatu produk yang berkaitan dengan segala ketidakpastian dan segala 

konsekuensinya terhadap sosial.  

Indikator dalam variabel Awareness of social consequences adalah seperti berikut: 

1. Tindakan keseharian saya mengganggu lingkungan  

2. Tindakan keseharian saya mempengaruhi orang lain 

(Christensen et al., 2007). 

3. Teman-teman saya akan berpikir rendah tentang saya jika saya membeli 

produk palsu 

4. Saya akan malu jika orang tahu saya menggunakan produk palsu 

5. Jika teman-teman saya tahu saya membeli produk palsu atau produk asli, 

saya akan memilih produk asli.  

 (Riquelme et al., 2012). 

 

2.1.6 Fashion Involvement 

Menurut Zaichkowsky dalam Jantarat et al., (2010) Involvement  

didefinisikan sebagai hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan 

kebutuhan, nilai dan ketertarikan. Involvement adalah suatu keadaan motivasional 

atau kepentingan yang ditimbulkan oleh stimulus atau situasi tertentu, dan 

ditampilkan melalui sebuah penampilan (O’Cass, 2004). 
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Fashion Involvement sama dengan kesadaran mode, hal ini mengacu pada 

sejauh mana seseorang terjebak dalam sejumlah konsep fashion yang ada. Karena 

adanya kesadaran, pengetahuan, minat dan reaksi yang positif terhadap fashion. 

Fashion menjadi hal yang menarik di kehidupan seseorang (O’Cass, 2004). 

Dengan adanya fashion membuat orang tertarik untuk mengikuti tren yang ada 

dan konsumen beranggapan bahwa hal itu membuat mereka terlihat modis. 

Fashion Involvement adalah tingkat ketertarikan yang diwujudkan dari 

keterlibatan akan berbagai hal yang berkaitan dengan pakaian atau segala sesuatu 

yang fashionable (Tirmizi, 2009). Fashion involvement adalah keterlibatan 

konsumen akan produk fashion dimana mereka mengikuti tren atau mode terbaru 

dalam menunjang penampilan dan gaya hidup mereka.  

Dalam pemasaran fashion, fashion involvement mengacu pada adanya 

ketertarikan perhatian terhadap produk fashion. Menurut O’Cass (2004) fashion 

involvement pada pakaian berhubungan erat dengan karakteristik pribadi dari 

wanita dan kaum muda serta pengetahuannya tentang fashion, yang mana pada 

gilirannya mempengaruhi kepercayaan konsumen di dalam membuat keputusan 

pembelian.  Keterlibatan mode atau pakaian dapat diartikan hal-hal berbeda untuk 

konsumen yang berbeda-beda. Konsumen akan menciptakan style berpakaian 

yang berbeda-beda juga. Keterlibatan konsumen disini merupakan keterlibatan 

terhadap mode pakaian yang bermerek maupun yang tidak bermerek yang 

konsumen kagumi dan miliki atau sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh konsumen. 

Hal ini berkaitan dengan konsep keterlibatan konsumen terhadap fashion dalam 

kehidupannya. 
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Dalam penelitian ini ditujukan kepada keterlibatan fashion pelajar. Mereka 

cenderung untuk terlibat dengan fashion, namun tidak ingin mengeluarkan biaya 

yang terlalu tinggi karena fashion masuk dalam kategori jangka pendek. 

Menggunakan produk palsu yang sesuai dengan tren merupakan solusi yang tepat 

untuk konsumen dalam segmentasi pelajar. 

Indikator dalam variabel Fashion Involvement menurut (O’Cass, 2004) adalah 

seperti berikut: 

1. Mode pakaian sangat berarti bagi saya  

2. Mode pakaian adalah bagian hidup saya yang sangat penting 

3. Saya berpikir tentang mode pakaian 

4. Bagi saya mode pakaian merupakan hal yang penting 

5. Saya tertarik pada mode pakaian 

6. Saya sangat terlibat dalam pemilihan mode pakaian 

7. Saya menemukan mode pakaian yang sesuai dengan kepribadian 

8. Saya adalah orang yang sangat terikat dalam pemilihan mode pakaian 

 

2.1.7 Religiosity  

Religiosity didefinisikan sebagai keyakinan akan keberadaan Tuhan dan 

komitmen untuk menjalani dan mengikuti ajaran dan aturan yang ada dalam 

agama tersebut (Schneider et at., 2011). Religiosity merupakan aspek yang telah 

dihayati oleh individu di dalam hati, tentang seberapa jauh pengetahuan, 

keyakinan, pelaksaan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama dan 

penghayatan atas agama yang dianutnya (Keister, 2003). 
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Menurut Schutte & Ciarlante (1998) Religiosity mempengaruhi bagaimana 

seorang individu dengan tujuan hidupnya dan apa yang dianggapnya sebagai 

tanggungan untuk dirinya sendiri, orang lain dan Tuhan. Agama dapat membentuk 

dasar dari bagaimana individu memilih untuk memimpin hidupnya. Religiosity 

adalah aspek penting dari agama yang sering dipandang sebagai intensitas 

keyakinan agama dan partisipasinya. 

Menurut Glock dan stark (1965) dalam Holdcroft (2006) ada lima dimensi 

dalam Religiosity yaitu : 

1. Dimensi Pengalaman: Dimensi ini merujuk pada tingkatan seseorang 

dalam berperilaku, dimotivasi oleh ajaran agamanya. Perilaku artinya 

lebih kepada hal perilaku individu di dunia bagaimana relasinya dengan 

dunia. 

2. Dimensi Keyakinan: dimensi keyakinan menunjukkan pada tingkat 

keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya, terutama 

terhadap ajaran-ajaran yang fundamental atau bersifat dogmatik. 

3. Dimensi Peribadatan: Dimensi ini menunjuk pada tingkat kepatuhan 

seseorang didalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana 

dianjurkan atau diatur oleh agamanya. 

4. Dimensi Penghayatan: Dimensi ini menggambarkan pada tingkat 

seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan serta pengalaman 

religius. 

5. Dimensi Pengetahuan: Dimensi ini menunjuk pada tingkat pengetahuan 

dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, terutama 
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mengenai ajaran pokok agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab 

sucinya. Indikator dalam variabel Religiosity adalah seperti berikut: 

1. Agama menjadi penting bagi saya karena agama menjawab setiap 

pertanyaan tentang kehidupan 

2. Keyakinan agama mempengaruhi urusan saya dalam hidup 

(Mansori, 2012) 

3. Saya tidak pernah berpikir untuk membiarkan orang lain di hukum 

karena kesalahan saya 

4. Saya selalu mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di 

agama saya. 

(Watson et al., 1986) 

 

2.2 Pengembangan Hipotesis dan Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kos & Vida (2009) yang 

membahas tentang perbandingan lintas budaya dari determinan konsumen, 

kemauan untuk membeli produk palsu di Korea dan Slovenia. 

2.2.1 Hubungan Antara Fashion Involvement dan Attitude toward Counterfeiting 

Involvement diartikan sebagai keterlibatan seseorang dengan suatu   

produk karena kebutuhan, kepentingan, ketertarikan terhadap produk tersebut 

(Zaichkowsky, 1985 dalam Jantarat et al., 2010). Fashion Involvement  ditentukan 

oleh beberapa faktor yaitu karakteristik konsumen, pengetahuan tentang fashion, 

dan perilaku pembelian (O’Cass, 2004). Pentingnya fashion involvement 
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dirasakan konsumen dari mode pakaian. Konsumen yang sadar dan modis akan 

lebih memperhatikan penampilan mereka (Penz & Stottinger, 2005). 

Siklus hidup produk fashion relatif singkat, konsumen khususnya pelajar 

tidak mau menghabiskan jumlah uang yang terlalu tinggi, karena siklus mode 

bersifat jangka pendek (Phau et al., 2009). Untuk merek barang yang bergengsi 

yang memiliki konten fashion yang tinggi rentan dipalsukan. Untuk beberapa 

konsumen remaja, membeli produk palsu merupakan alternatif yang tepat 

daripada membeli produk yang asli dan konsumen tersebut dianggap sebagai 

pembeli yang pintar (Wee et al., 1995  dalam Kos & Vida, 2009). Pembelian 

Counterfeit product merupakan solusi yang instan agar bisa mengikuti tren (Bloch 

et al.,1993). 

Konsumen yang membeli produk fashion palsu, tentu memiliki sikap yang 

positif terhadap produk palsu (Wee et al., 1995  dalam Kos & Vida, 2009). 

Semakin tinggi fashion involvement maka akan semakin tinggi pula Attitude 

toward counterfeiting. Oleh karena itu, setelah meninjau literatur tersebut 

sehingga peneliti membuat hipotesis berikut: 

H 1: Fashion involvement memiliki pengaruh positif attitudes towards 

counterfeiting 

 

2.2.2 Hubungan Antara Religiosity dan Attitude Toward Counterfeiting   

Agama merupakan penentu fundamental dari perilaku social (Berger 

dalam Schneider et al., 2011). Religiosity didefinisikan sebagai kepercayaan serta 
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adanya komitmen terhadap ajaran agama yang diterapkan secara konsisten dalam 

kehidupan kesehariannya (Swimberghe et al., 2011). Keyakinan agama 

(religiusitas) tidak sejalan dengan etika seseorang (yaitu, keinginan untuk 

membeli produk palsu) baik secara langsung atau tidak langsung (Al-Khatib et 

al.,2004; Simpson et al., 1994). Gagasan ini mendasari bahwa orang beragama 

dianggap kurang rentan terhadap pembelian produk palsu, karena perilaku 

tersebut akan ditafsirkan sebagai perilaku yang tidak etis. Orang-orang yang 

memiliki keyakinan agama, cenderung berpikir dan berperilaku etis (Vitell, 2009). 

Lanjut menurut Vitell  (2009) orang yang religuis dan berkomitmen akan 

ditunjukkan dari karakternya. Karakter akan mempengaruhi moral dan sikapnya. 

Dengan hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara Religiosity 

dan attitude toward counterfeiting. Oleh karena itu, setelah meninjau literatur 

tersebut, sehingga peneliti membuat hipotesis berikut: 

H 2: Religiosity memiliki pengaruh negatif terhadap attitudes towards 

counterfeiting 

 

2.2.3 Hubungan Antara Attitude Toward Counterfeiting dan Willingness to 

Purchase Counterfeit Product  

Sikap seseorang terhadap produk palsu yang ada di model penelitian 

merujuk pada tingkat dimana orang-orang mampu merasionalisasi praktik 

pemalsuan, mengenai biaya, harga dan perbandingan kualitas produk asli dan 

produk palsu. Menurut Gellerman (1986) dalam Vida (2007) ada dua pilihan 

untuk merasionalisasikam perilaku mereka yaitu menilai atau memutuskan bahwa 

Faktor-faktor Pembentuk..., Maria Augustin Lopes Amaral, Ma.-IBS, 2015



 
 
 
 

24 
 

itu tidak illegal. Sikap menolak produk palsu akan berpengaruh terhadap 

pembelian produk palsu tersebut, orang yang menyukai produk palsu akan 

membeli produk palsu (Schlegelmilch et al., 1998 dalam Vida, 2007).  

Menurut Schutte & Ciarlante (1998) Konsumen membentuk sikap 

terhadap tindakan membeli produk. Menurut Nia & Zaichkowsky (2000) 

konsumen semakin bersikap positif terhadap produk palsu dengan alasan bahwa 

produk palsu tidak merugikan produk asli. Sikap terhadap pemalsuan yang positif 

terkait dengan niat pembelian produk palsu. Dengan alasan, produk palsu 

memiliki harga yang murah, aksesibilitas yang mudah dan ketersediaannya 

banyak dibandingkan dengan produk asli, sehingga mendorong orang bersedia 

membeli produk palsu (Gentry et al., 2001 dalam Liao & Hsieh, 2013). Produsen 

produk palsu memberikan kesempatan kepada konsumen yang tidak mampu 

membeli produk asli untuk memiliki produk yang sama dengan harga yang murah 

dan kualitas yang berbeda. Sikap sebagai indikator langsung terhadap niat 

pembelian produk palsu (Ajzen, 2005). 

Dengan sikap yang positif terhadap pemalsuan maka mendorong niat 

konsumen untuk membeli counterfeit product tersebut, namun jika adanya sikap 

negatif terhadap pemalsuan maka tidak ada niat konsumen untuk membeli 

counterfeit product. Oleh karena itu, setelah meninjau literatur tersebut, sehingga 

peneliti membuat hipotesis berikut: 

H3: Attitudes towards counterfeiting memiliki pengaruh positif terhadap 

willingness to purchase CF products  
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2.2.4 Hubungan Antara Awareness of social Consequences dan Willingness to 

Repurchase Counterfeit Product  

Kesadaran konsekuensi didefinisikan sebagai kesadaran konsumen dari 

risiko sosial yang terlibat dalam membeli dan menggunakan produk-produk palsu. 

Lebih khusus, risiko yang ditemukan oleh sosial dimana individu telah membeli 

atau menggunakan produk palsu (Kos & Vida, 2009). Apabila risiko yang 

dirasakan lingkungan kecil maka keinginan untuk membeli produk palsu akan 

besar, dan sebaliknya, apabila risiko yang dirasakan lingkungan besar, maka 

keinginan konsumen untuk membeli produk palsu akan kecil (Choon et al., 2011).  

Secara umum, semakin individu memiliki evaluasi bahwa suatu perilaku 

akan menghasilkan konsekuensi positif maka individu akan cenderung baik 

terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, semakin individu memiliki evaluasi 

negatif maka individu akan cenderung bersikap tidak baik terhadap perilaku 

tersebut (Ajzen, 2005). 

Seperti yang disarankan oleh berbagai penulis, tekanan sosial dapat 

memimpin orang-orang, baik mengikuti atau melanggar aturan, yang berarti 

perilaku baik dapat mendorong partisipasi atau bisa berfungsi sebagai 

pencegahnya (Ang et al., 2001; Albers-Miller, 1999). Oleh karena itu, konsumen 

yang lebih peduli pada lingkungan sekitar akan malu dengan menggunakan 

produk palsu. Jika konsumen malu menggunakan produk palsu maka efeknya 

adalah mereka kurang bersedia untuk membeli produk palsu. Oleh karena itu, 

setelah meninjau literatur tersebut, sehingga peneliti membuat hipotesis berikut: 

Faktor-faktor Pembentuk..., Maria Augustin Lopes Amaral, Ma.-IBS, 2015



 
 
 
 

26 
 

H 4: Awareness of social consequences memiliki pengaruh negatif terhadap 

willingness to purchase CF products. 

 

2.3 Rangka Pemikiran  

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan maka dapat 

diilustrasikan model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Sumber : Replikasi dari Kos & Vida (2009) 

Berdasarkan model penelitian tersebut, peneliti mengajukan beberapa hipotesis 

yang diringkas sebagai berikut: 

H1: Fashion involvement memiliki pengaruh positif attitudes towards 

counterfeiting 

H2: Religiosity memiliki pengaruh negatif terhadap attitudes towards 

counterfeiting 

ATTITUDE TOWARD 

COUNTERFEITING 

RELIGIOSITY 

AWARENESS OF SOCIAL 

CONSEQUENCES 

WILLINGNESS TO 

REPURCHASE 

COUNTERFEIT  

PRODUCTS 

FASHION 

INVOLVEMENT 

H1 (+) 

H2 (-) 

H3 (+) 

H4 (-) 
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H3: Attitudes towards counterfeiting memiliki pengaruh positif terhadap 

willingness to repurchase CF products 

H4: Awareness of social consequences memiliki pengaruh negatif terhadap 

willingness to repurchase CF product. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Objek yang dipilih adalah celana jeans bermerek ternama yang dipalsukan 

antara lain merek (Levi’s, Lois, Logo, Boss, Cardinal, Zara dan Guess), sehingga 

yang menjadi unit analisis penelitiannya adalah konsumen pengguna jeans 

ternama yang dipalsukan atau yang disebut Counterfeit product. Alasan memilih 

subjek penelitian tersebut karena pengguna celana jeans bermerek yang 

dipalsukan banyak di pasaran dan menarik untuk diteliti. Proses penyebaran serta 

pengumpulan data penelitian berupa kuesioner baik secara online maupun 

hardcopy yang dilakukan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mengetahui 

ketertarikan antara beberapa variabel yaitu fashion involvement, religiosity, 

innovativeness, attitude toward counterfeiting, awareness of social consequences 

dan willingness to repurchase counterfeit product. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  
 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis riset yang 

memiliki tujuan untuk menguraikan atau menggambarkan sesuatu, biasanya 

karakteristik atau fungsi pasar (Maholtra, 2005). Desain penelitian ini adalah 

penelitian cross sectional design dimana jenis rancangan riset terdiri dari 

pengumpulan informasi mengenai sample tertentu dari elemen populasi hanya 

sekali (Maholtra, 2005). Cross sectional design yang dipilih adalah single cross-

Faktor-faktor Pembentuk..., Maria Augustin Lopes Amaral, Ma.-IBS, 2015



 
 
 
 

29 
 

sectional dimana suatu sample respon diambil dari populasi sasaran dan informasi 

diperoleh dari sampel tersebut hanya satu kali (Maholtra, 2005). 

Metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang sifatnya induktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh 

berupa angka-angka (score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan 

dianalisis dengan analisis statistik. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode survey yang artinya penyebaran kuisoner 

terstruktur yang diberikan ke responden dan dirancang untuk menghasilkan 

informasi yang spesifik. Kuisoner akan diberikan kepada responden yang 

menggunakan celana jeans palsu. Hasil dari survey kuisoner tersebut lalu diolah 

oleh peneliti dengan metode statistik Structural Equation Model (SEM) dengan 

software AMOS 21. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer tersebut didapatkan melalui survei dengan penyebaran kuisoner yang 

dibuat oleh peneliti. Setiap pertanyaan diperoleh dari referensi dan kuisonernya 

menggunakan skala Likert 7 poin (Maholtra, 2005).   

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama oleh peneliti terhadap variabel minat untuk tujuan khusus dari 

penelitian (Sekaran & Bougie, 2013). Data primer dapat berupa data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif lebih terstruktur, metodologi penelitian eksplorasi 
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berdasarkan sampel kecil yang memberikan wawasan dan pemahaman tentang 

pengaturan masalah. Data kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang 

bertujuan untuk mengukur data dan biasanya, menerapkan bentuk analisis statistik 

antara lain jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Kuisoner yang akan dikembangkan 

dalam penelitian ini akan terbagi dalam beberapa hal, antara lain : 

1. Screening Question yang terdiri dari, apakah anda pengguna celana jeans, 

apakah anda tau tentang celana jeans palsu, dan apakah saat ini 

menggunakan celana jeans palsu. 

2. Profil responden yang terdiri dari 7 pertanyaan dimana terdiri dari jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, sudah berapa lama 

menggunakan celana jeans palsu, merek celana jeans palsu apa yang 

paling disukai dan merek celana jeans palsu yang sering digunakan. 

3. Pertanyaan mengenai Fashion Involvement yang terdiri atas 4 pertanyaan 

yang merupakan pengembangan dari (O’Cass, 2004). 

4. Pertanyaan mengenai Religiosity yang terdiri atas 4 pertanyaan yang 

merupakan pengembangan dari (Watson et al., 1986) dan (Mansori, 

2012). 

5. Pertanyaan mengenai Attitude Toward Counterfeiting  terdiri atas 4 

pertanyaan yang merupakan pengembangan dari (Sirfraz et al., 2014). 

6. Pertanyaan mengenai Awareness of social consequences  terdiri atas 4 

pertanyaan yang merupakan pengembangan dari (Christensen et al., 

2007; Riquelme et al., 2012) 
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7. Pertanyaan mengenai Willingness to repurchase counterfeit product 

terdiri dari 3 pertanyaan yang merupakan pengembangan dari (Lin et al., 

2013). 

3.3.2 Data sekunder  

Menurut Sekaran dan Bougie (2013) data sekunder mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder bisa 

bersumber dari data primer yang diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul data 

primer atau diperoleh dari pihak lain dari berbagai sumber studi literatur antara 

lain buku-buku, internet, majalah, koran dan data-data dari perusahaan hasil 

penelitian terdahulu. Data tersebut digunakan untuk mendukung data primer yang 

ada. 

3.4 Populasi dan Sampel 
 

3.4.1 Populasi Penelitian 
 

Menurut Maholtra (2005), populasi adalah gabungan seluruh elemen, yang 

memiliki karakteristik yang serupa. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna 

jeans bermerek asli dan yang pengguna jeans yang palsu karena jeans merupakan 

celana yang bisa di pakai oleh semua kalangan.  

3.4.2 Sampel Penelitian  

Menurut Kuncoro (2003) sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) 

dari unit populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

populasi yang ada sangat besar jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk 
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meneliti seluruh populasi yang ada, sehingga dibentuk sebuah perwakilan 

populasi.  

Metode pengambilan sampling adalah non probabilitas dengan pengambilan 

sampel mudah (convenience sampling) yang merupakan penelitian yang dirancang 

untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan 

memilih tindakan yang terbaik dalam situasi tertentu (Maholtra, 2005). Adapun 

pengambilan sample di penelitian ini adalah responden yang pernah membeli dan 

menggunakan celana jeans palsu. 

Jumlah sample dikali 7.6, sesuai dengan pedoman ukuran sample menurut 

(Hair et al., 2010) menyatakan bahwa pedoman ukuran sample tergantung dari 

jumlah indikator dikali dengan 5 sampai 10. Jumlah indikator dalam penelitian ini 

ada 19 item, dikali 7.6 menjadi 144.4 dibulatkan menjadi 144 responden yang 

sudah pernah membeli dan menggunakan celana jeans palsu. 

Dengan jumlah sampel sebanyak 144 orang maka penelitian ini akan 

menggunakan model SEM (Structural equation modeling) dengan estimasi 

Maximum likelihood estimation (MLE) dimana sampel dibawah 300. 

3.5 Operasional variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel laten dan variabel 

indikator. SEM memiliki dua jenis variabel laten yaitu endogen dan eksogen 

(Maholtra, 2010). Menurut Maholtra (2010), Variabel laten exsogen, multi-item 

yang setara dengan variabel independen dalam analaisis multivariat tradisional, 

sedangkan variabel endogen, multi-item yang setara dengan variabel dependen. 
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Adapun operasional variabel tersebut ditampilkan pada tabel 3.1  

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 

 

 

 

Fashion 
Involvement 
(FI) 

 

 

 

Didefinisikan sebagai 
keterlibatan seseorang 
dengan suatu produk 
pakaian karena 
kebutuhan, ketertarikan, 
kepentingan dan nilai 
terhadap produk tersebut 

(O’Cass, 2004) 

 

 

- FI 1 : Gaya berpakaian 
merupakan bagian hidup saya 
yang sangat penting 

- FI 2 : Saya mengikuti 
perkembangan gaya berpakaian  

- FI 3 : Saya sangat 
memperhatikan gaya berpakaian 

- FI 4 : Saya telah menemukan 
gaya berpakaian yang sesuai 
dengan kepribadian saya 

 

(O’Cass, 2004) 

 

 

 

Likert 

1-7 

 

 

 

 

 

Religiosity 
(R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didefinisikan sebagai 
terintegrasinya 
keyakinan praktek 
sehari-hari individu 
dalam masyarakat 

(Mansori, 2012) 

 

 

- R 1: Agama saya berada di 
balik seluruh pendekatan saya 
untuk hidup 

- R 2: Keyakinan agama 
mempengaruhi semua urusan 
saya dalam hidup 

(Mansori, 2012) 

- R3: Saya tidak pernah 
berpikir untuk membiarkan 
orang lain dihukum karena 
kesalahan saya 

- R4: Saya selalu mencoba 
untuk mempraktekkan apa 
yang sudah diajarkan di 
agama saya. 

(Watson et al., 1986) 

 

 

 

 

Likert 

1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 

 

 

Attitude 
towards 
counterfeiting 

(ATC) 

 

 

Didefinisikan sebagai 
kemampuan Untuk 
merasionalisasikan  
produk palsu  
sehubungan dengan 
biaya, harga dan 
kualitas produk palsu vs 
produk asli  

(Vida, 2007) 

 

- ATC 1: Saya memiliki 
persepsi yang positif terhadap 
produk palsu 

- ATC 2:  Tidak ada yang salah 
dengan membeli produk 
palsu 

- ATC 3: Ini menjadi keinginan 
saya untuk membeli produk 
palsu 

- ATC 4: Saya menganggap 
bahwa membeli produk palsu 
adalah ide bagus 

(Sirfraz et al., 2014) 

 
 
 
 
 
 
Likert 

1-7 

 

 

 

 

Awareness of 
social 
Consequences 
(AC) 

 

 

 

Didefinisikan Sebagai 
persepsi konsumen 
terhadap risiko sosial 
yang muncul dalam 
pembelian dan 
penggunaan produk-
produk palsu. 

 (Vida, 2007) 

 

- AC 1: Saya sangat 
mempertimbangkan 
konsekuensi dari membeli 
produk palsu terhadap 
kehidupan sosial  

(Christensen et al., 2007) 

- AC 2: saya sangat 
mempertimbangkan pandangan 
orang di sekitar saya terkait 
dengan pembelian produk palsu 

- AC 3: Saya sangat 
mempertimbangkan penerimaan 
orang di sekitar saya terkait 
dengan pembelian produk palsu 

- AC 4: Saya sangat  
mempertimbangkan saran orang 
di sekitar saya terkait dengan 
pembelian produk palsu  

(Riquelme et al., 2012) 

 
 
 
 

 
 
 

Likert 
1-7 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

 

 

Willingness to 
repurchase 
counterfeit 
products 

(WTP) 

 

 

Didefinisikan sebagai 
kemungkinan bahwa 
pembeli berniat untuk 
membeli kembali 
produk tersebut.  

(Teo & Yeong, 2003) 

 

- WTP 1: Saya berniat untuk 
menggunakan produk palsu 
kembali dalam waktu dekat 

- WTP 2: Saya akan 
menggunakan produk palsu 
kembali dalam waktu dekat 

- WTP 3: Saya berencana 
membeli lagi produk palsu 
dalam waktu dekat 

(Lin et al., 2013)  
 

 
 
 
 
Likert 

1-7 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 
 

Metode analisis yang digunakan di penelitian ini adalah menggunakan 

SEM (Structural Equation Model). Peneliti memilih metode SEM karena dapat 

menampilkan konsep yang dapat teramati dan dapat menjelaskan model secara 

keseluruhan. SEM membutuhkan perangkat lunak komputer (computer software) 

dimana dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan Amos versi 21. Terdapat 

dua bagian utama dalam model SEM yaitu model struktural (Structural Model) 

dan Model Pengukuran (Measurement Model).  

Structural model menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara 

variabel-variabel laten. Hubungan-hubungan ini umumnya linear, meskipun 

perluasan SEM memungkinkan untuk mengikutsertakan hubungan non-linear. 

Sedangkan Measurement model merupakan bagian dalam SEM, setiap variabel 
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laten biasanya mempunyai beberapa ukuran atau variabel teramati atau indikator 

(Wijanto, 2008). Lanjut Wijanto (2008) ada beberapa tahap yang dilalui dengan 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification) 

3. Estimasi (estimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap I:  Spesifikasi Model (model specification) 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

disetimasi. Spesifikasi model penelitian, yang mempresentasikan permasalahan 

yang diteliti, adalah penting dalam SEM. 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel laten fashion 

involvement, religiosity, attitude toward counterfeiting, awareness of social 

consequences, willingness to repurchase. 

Dalam model terdapat variabel eksogen yang muncul sebagai variabel 

bebas (independent) pada semua persamaan yang ada dalam model. Dalam 

penelitian ini variabel eksogen adalah fashion involvemen, awareness of social 

consequences dan religiosity. Variabel endogen yang merupakan variabel terikat 

(dependent) paling sedikit satu persamaan dalam model meskipun di semua 

persamaan sisanya variabel tersebut. Dalam penelitian ini adalah Attitude toward 

counterfeiting dan willingness to repurchase.  
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Selanjutnya variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur 

adalah variabel yang dapat diamati dan biasanya disebut indikator. Variabel 

teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten. Pada metode survei 

dengan menggunakan kuisoner, setiap pertanyaan pada kuisoner mewakili sebuah 

variabel teramati, maka pada penelitian ini terdapat 19 variabel teramati 

dikarenakan terdapat 19 pertanyaan pengukuran. 

Tahap II: Identifikasi (identification) 

Menurut Wijanto (2008), Secara garis besar ada 3 kategori identifikasi 

dalam persamaan simultan yaitu: 

1. Under-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar 

dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). Model under-identified 

model dikategorikan jika degree of freedom negatif (-). Jika identifikasi 

sudah menunjukkan under-identified maka tidak perlu dilakukan estimasi 

dan penilaian model. 

2. Just-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama 

dengan data yang diketahui. Just-identified model dikategorikan memiliki 

degree of freedom nol. Karena model sudah teridentifikasi maka tidak 

perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. 
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3. Over-identified model 

Merupakan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil 

dari jumlah data yang diketahui. Model yang over-identified mempunyai 

degree of freedom positif (+), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian 

model. 

Tahap III: Estimasi (estimation) 

Setelah kita mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-

identiified, maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh 

nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. Dalam penelitian ini 

dalam SEM yang digunakan adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE 

ini secara interatif akan meminimisasikan fungsi F(S, ∑ (Ө)) sebagai berikut: 

FML (Ө) = log |∑ (Ө) | + tr (S∑ˉ¹ (Ө))-log |S |-(p+q) 

Diasumsikan ∑ (Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen, 1989 

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

Y) dalam model. 

Tahap IV: Uji kecocokan (testing fit) 

Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari 

parameter-parameter yang diestimasi.  Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat 

kecocokan antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, 
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dan signifikansi koefisien-koefisien dari model struktural (Wijanto, 2008). 

Menurut Hair et al., (1998) dalam Wijanto (2008) evaluasi terhadap tingkat 

kecocokan data dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi 

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

dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat 

dilakukan secara langsung seperti pada teknik multivariat yang lain 

(multiple regression, discriminant analysis, MANOVA, dan lain-lain). 

Peniliti memilih tiga item yang terbaik untuk dilakukan pada tahap ini. 

Uji kecocokan yang akan dilakukan yaitu: 

- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA banyak digunakan 

untuk menampilkan seberapa layak model menggunakan populasi. 

Rumus perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut:  

RMSEA =√
𝑭𝟎

𝒅𝒇
 

Nilai RMSEA ≤ 0.08 menandakan close fit, sedangkan 0.08< 

RMSEA ≤ 0.10 menunjukkan good fit. 
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- Comparative Fit Idex (CFI) 

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini 

menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model 

dasar. Nilai CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang 

mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian 

yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk dipakai karena 

indeks ini relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan tidak 

dipengaruhi oleh kerumitan model. Tolak ukur agar model tersebut 

layak adalah CFI> 0.90 dan marginal fit berada pada rentang 

0.80≤CFI≤0.90. 

- CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:  
𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 

adalah  good fit. 

b. 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: 
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1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair et al., 2010). 

Menurut Hair et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat 

validitas dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor 

loading yang disyaratkannya 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 (Hair et 

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

digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas 

komposit) dan variance extracted measure(ukuran ekstrak 

varian) (Hair et al., 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus 

seperti berikut: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

 

Dimana standaridized loading (standart loading) dapat diperoleh 

secara langsung hasil perhitungan AMOS adalah measurement 
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error untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al., 

2010). 

Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam 

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh 

variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai 

berikut: (Hair et al., 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair et al., 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. 

3.7 Uji Validitas dan Reabilitas (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, 2005). 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, 2011).  

Faktor-faktor Pembentuk..., Maria Augustin Lopes Amaral, Ma.-IBS, 2015



 
 
 
 

43 
 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel fashion involvement, religiosity, attitude toward counterfeiting, 

awareness of social consequences, dan willingness to repurchase. 

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 3.2 Uji Validitas (pretest) 

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 
menunjukkan besarnya korelasi 
antara indikator dengan variabel 
laten tesebut. 

Sumber : Variance explained and Factor Loading of Component Matrix (Hair et  
al., 2010)  

2. Uji reliabilitas  Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan 

konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas 
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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 (Priyatno, 2008). 
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BAB IV 

 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Celana Jeans  

Celana jeans adalah celana yang dibuat dari bahan denim, kain yang keras 

dan kuat. Awal tahun 1950 jeans digunakan oleh para pekerja. Jeans dikenalkan 

di Amerika Serikat oleh Levi Strauss pada tahun 1872. Jeans mulai digunakan 

oleh para buruh tambang pada tahun 1800 dan saat itu bahannya adalah denim. 

Denim adalah bahan kain yang sangat kuat seperti terpal. Hingga pada tahun 1950 

jeans mulai terkenal di kalangan remaja. Pada tahun 2000, jeans menjadi jenis 

celana yang disukai oleh berbagai kalangan sebagai pakaian kerja dan pakaian 

mode tidak tetap. Jeans dibuat dalam banyak bentuk dan warna. 

Kemunculan jeans dikalangan masyarakat mendorong banyak orang untuk 

membuka usaha dibidang jeans. Banyak merek jeans yang ada antara lain Levi’s, 

Lois, Logo, Boss, Cardinal, Zara, Guess. Saat ini telah menjadi bagian dari 

fashion kehidupan dan tidak hanya dikenakan oleh pekerja tambang seperti zaman 

dulu. Kini jeans telah masuk ke seluruh kalangan masyarakat termasuk 

masyarakat Indonesia tanpa memandang status. Jeans menjadi trend di dunia 

fashion yang dapat diterima oleh semua kalangan. 

Hal ini menunjukkan permintaan terhadap jeans meningkat dari berbagai 

kalangan. Semua orang berlomba-lomba untuk menggunakan celana jeans. 

Sehingga mendorong produsen lain untuk memalsukan merek-merek celana jeans 
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ternama dengan harga yang relatif murah. Berikut tabel perbandingan harga antara 

produk celana jeans asli dan celana jeans yang dipalsukan. 

Tabel 4.1 

Perbandingan Harga Celana jeans Asli dan Celana jeans Palsu 

Merek Kisaran Rentang harga jeans asli Kisaran rentang harga jeans 

palsu 

Levi’s Rp500.000 – Rp1.000.000 Rp120.000- Rp155.000 

Lois Rp500.000 – Rp1.000.000 Rp120.000- Rp195.000 

Logo Rp300.000 – Rp500.000 Rp90.000- Rp135.000 

Boss Rp500.000 – Rp2.000.000 Rp175.000- Rp275.000  

Cardinal Rp300.000 - Rp700.000 Rp115.000- Rp185.000 

Zara Rp700.000 – Rp1.500.000 Rp90.000- Rp135.000 

Guess Rp700.000 – Rp1.000.000 Rp100.000 – Rp140.000 

Sumber: Hasil pengamatan yang sudah diolah  

 

Dari tabel di atas menjawab alasan banyaknya orang yang menggunakan 

produk celana jeans bermerek asli yang dipalsukan. Banyaknya pengguna celana 

jeans sudah banyak dan peminatnya pun terbilang tinggi dan tentunya berasal dari 

berbagai kalangan atau kelas, baik dari segi pendapatan, sosial maupun 

pendidikan. Dari lampiran tabel di atas juga menunjukkan perbandingan harga 

dimana akan berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli atau 
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tidak membeli produk asli. Semakin rendah harganya semakin tinggi keinginan 

konsumen untuk membeli produk palsu, begitu pula sebaliknya.  

Berikut salah satu contoh perbedaan antara celana jeans asli dan palsu:  

1. Levi’s  

 

     Gambar 4.1 

Levi’s asli memiliki red tab yang ramping dan propersional, sedangkan 

yang palsu red tabnya melebar. 

 

Gambar 4.2 
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Kancing dalam Levi’s yang asli akan tetap mengkilat setelah dicuci 

sekian lama. Sedangkan Levi’s yang palsu kancing dalamnya akan 

terlihat berkarat setelah dicuci sekian lama. 

 

Gambar 4.3 

Levi’s asli yang ada di Indonesia dibuat di Indonesia dan ditulis dengan 

Made In Indonesia dan berisi nomor seri jeans di Tag bagian dalamnya, 

kecuali beli di Amerika maka Made In USA. Sedangkan Levi’s Palsu 

akan ada tulisan MADE In USA dan tidak ada nomor seri jeans di bagian 

dalamnya. 

4.2  Wording Test 

Wording test diberikan kepada 5 orang responden. Tujuan dilakukannya 

wording test agar mengetahui apakah indikator yang digunakan sudah pahami 

atau belum oleh responden. Sebelum kuesioner di sebarkan, sebaiknya dilakukan 

wording test pada responden. Kuesioner harus dikelola dengan menggunakan 
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wawancara pribadi untuk mendapatkan umpan balik yang lebih baik pada masalah 

seperti kalimat ambigu dan yang tidak dapat dipahami oleh responden. 

Tabel 4.2 Wording Test Kuesioner  

Variabel Measurement 

Asli 

Measurement 

Awal 

Komentar Measurement 
baru 

Religiosity  
(R) 

R1: My religious 
beliefs lie behind 
my whole approach 
to life 

 

 

 

R2: Religious 
beliefs influence all 
my dealings in life   

 

(Mansori, 2012) 

 

R3: I would never 
think of letting 
someone else be 
punished for my 
wrong doing 

(Watson et al., 
1986) 

R1 : Agama saya 
berada di balik 
seluruh pendekatan 
saya untuk hidup 

 

 

 

R2 :Keyakinan 
agama 
mempengaruhi 
semua urusan saya 
dalam hidup 

 

(Mansori, 2012) 

 

R3: Saya tidak 
pernah berpikir 
untuk membiarkan 
orang lain dihukum 
karena kesalahan 
saya 

(Watson et al., 
1986) 

Kata 
“pendekatan” 
membingungkan 

 

 

 

 

 

Bahasanya sulit 
dimengerti  

 

 

 

 

 

Membingungkan 

R1 : Prinsip-
prinsip agama 
menjadi 
pertimbangan 
utama saya 
untuk 
mengambil 
keputusan 
dalam hidup 

 

R2 : Agama 
menjadi 
pedoman saya 
dalam 
menjalani 
kehidupan  

 

 

R3 : saya tidak 
akan 
membiarkan 
orang lain 
dihukum 
karena 
kesalahan saya 
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Tabel 4.2 Wording Test Kuesioner (Lanjutan) 

Variabel Measurement 

Asli 

Measurement 

Awal 

Komentar Measurement 
baru 

Attitude 
toward 
Counterfeiti
ng (ATC) 

ATC 3 : It would 
be desirable for me 
to buy counterfeit 
products 

(Sirfraz et al.,2014) 

ATC 3 : ini 
menjadi 
keinginan saya 
untuk membeli 
produk palsu 

Kata “ini” 
sebaiknya di 
hapus 

ATC3 : 
Membeli celana 
jeans tiruan 
(KW) 
merupakan hal 
yang saya 
inginkan 

Awareness 
of social 
consequenc
es (AC) 

I4 : I will go to a new 
store even if I 
haven’t heard 
anything about it as 
yet from my friends 
(Adjei & Clark, 
2010) 
 

AC1 : saya sangat 
mempertimbangkan 
konsekuensi 
membeli produk 
palsu terhadap 
kehidupan sosial 
saya 

(Christensen et al., 
2007) 

Kata konsekuensi 
diganti dengan 
akibat 

AC1 : saya sangat 
mempertimbangk
an akibat dari 
membeli celana 
jeans tiruan (KW) 
terhadap 
kehidupan sosial 
saya 

 

Sumber : Hasil wawancara dengan 5 orang responden 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Bartlett’s test of sphericity (signifikansi/Sig), Antiimage matrices (MSA) 

dan factor loading of component matrix (factor loading) 

Perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 

 
 
 
 
 
Fashion 
Involvement 

1. Gaya berpakaian 
adalah hal yang 
penting 

 
 
 
 
 
0.682 

 
 
 
 
 
0.000 

0.756 0.797 Valid 

2. Saya mengikuti 
perkembangan 
gaya berpakaian 

0.753 0.807 Valid 

3. Saya sangat 
memperhatikan 
gaya berpakaian 

0.644 0.915 Valid 

4. Saya sudah 
menemukan gaya 
berpakian yang 
sesuai 
kepribadian saya 

0.605 0.735 Valid 

Religiosity 1. Prinsp-prinsip 
agama menjadi 
pertimbangan 
utama saya untuk 
mengambil 
keputusan dalam 
hidup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.737 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.797 
 
 
 
 

0.769 Valid 

2. Agama 
merupakan 
pedoman saya 
dalam menjalani 
kehidupan 

0.697 0.813 Valid 

3. Saya tidak akan 
membiarkan 
orang lain 
dihukum karena 
kesalahan saya 

0.798 0.666 Valid 

4. Saya selalu 
mencoba 
mempraktekkan 
apa yang sudah 
diajarkan di 
agama saya 

0.704 0.834 Valid 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) Lanjutan 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan 
 

>0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 

 
 
Attitude toward 
counterfeiting 

 
 

1. Saya memiliki 
persepsi yang 
positif  terhadap 
celana jeans 
tiruan (KW) 

 
 
 
 
 
 
 
0.682 

 
 
 
 
 
 
 
0.000 

 
 
 
0.684 

 
 
 
0.847 

 
 

Valid 

2. Tidak ada yang 
salah dengan 
membeli celana 
jeans tiruan (KW) 

0.714 0.873 Valid 

3. Membeli celana 
jeans tiruan (KW) 
merupakan hal 
yang saya 
inginkan 

0.676 0.895 Valid 

4. Membeli celana 
jeans tiruan (KW) 
adalah ide bagus 

0.658 0.874 Valid 

Awareness of 
social 
consequences 

1. Saya  sangat 
mempertimbangk
an akibat dari 
membeli celana 
jeans tiruan (KW) 
terhadap 
kehidupan sosial 
saya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.000 

0.670 0.805 Valid 

2. Saya sangat 
mempertimbangk
an pandangan 
orang di sekitar 
saya terkait 
dengan 
pembelian celana 
jeans tiruan (KW) 

0.589 0.879 Valid 

3. Saya sangat 
mempertimbangk
an penerimaan 
orang di sekitar 
saya terkait 
pembelian celana 
jeans tiruan (KW) 

0.598 0.888 Valid 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data (pre-test) Lanjutan 

Variabel laten Indikator KMO SIG MSA Factor 
Loading 

Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan 
 

>0.5 <0.05 >0.5 ≥0.5 Valid 

Awareness of 
social 
consequences 

4. Saya sangat 
mempertimbangkan 
saran orang di 
sekitar saya terkait 
pembelian celana 
jeans tiruan (KW) 

 
0.619 

 
0.000 

0.641 0.787 Valid 

Willingness to 
Repurchase 

1. Saya berniat akan 
menggunakan celana 
jeans tiruan (KW) 
kembali dalam 
waktu dekat 

 
 
 
 
 
0.682 

 
 
 
 
 
0.000 

0.727 0.931 Valid 

5. Kedepan saya masih 
akan menggunakan 
celana jeans tiruan 
(KW) 

0.613 0.976 Valid 

6. Saya berencana 
membeli lagi celana 
jeans tiruan (KW) 
dalam waktu dekat 

0.731 0.929 Valid 

        Sumber: hasil pengolahan data dengan spss 21 

            

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) 

dalam kuesioner dari lima variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin 

diukur dalam penelitian ini.  Dalam tabel 4.3 menunjukkan seluruh indikator 

pernyataan dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah 

disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-

test adalah valid. Oleh karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus 

disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 
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4.3.2 Hasil Uji Reliable (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-test 

Variabel Cronbach’s 
Alpha Kriteria 

Fashion 
Involvement 0.824 Reliable 
Religiosity 0.763 Reliable 
Attitude toward 
counterfeiting 0.894 Reliable 
Awareness of social 
consequences 0.860 Reliable 
Willingness to 
Repurchase 0.940 Reliable 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu fashion involvement, religiosity, attitude toward counterfeiting, 

awareness of social consequences dan willingness to repurchase memiliki 

cronbach’s alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan 

dalam kuisioner ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan 

cenderung tetap dan konsisten. 
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4.4 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden 

secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir 

serta pekerjaannya. 

 

4.4.1 Jenis kelamin Responden 

 

Gambar 4.4 Jenis kelamin responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 
Pada gambar 4.4 grafik menggambarkan bahwa dari seluruh responden 

yang berjumlah 144, didapati sebanyak 50 responden berjenis kelamin laki-laki 

sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 94 orang. Jika 

di total keseluruhan responden sebanyak 144 responden, maka prosentase pria 

adalah 35% sedangkan prosentase perempuan adalah 65%. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Pria Perempuan

Jenis Kelamin 

Faktor-faktor Pembentuk..., Maria Augustin Lopes Amaral, Ma.-IBS, 2015



 
 
 
 

56 
 

4.4.2 Usia Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan usia responden, hasilnya akan disajikan dalam 

bentuk gambar dengan nilai hasil prosentase seperti pada profil responden seperti 

sebelumnya. 

 

Gambar 4.5 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.5 di atas, dapat dilihat, bahwa mayoritas responden di 

penelitian ini adalah responden yang berusia 17 tahun hingga 21 tahun yang 

berjumlah 79 orang atau sebesar 55%, lalu responden yang berusia 22 tahun 

hingga 26 tahun berjumlah 56 orang atau sebesar 39%, urutan selanjutnya adalah 

responden yang berusia 27 tahun hingga 31 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 

5%, dan yang terakhir adalah responden yang berusia 32 tahun hingga 36 tahun 

berjumlah 1 orang atau sebesar 1%. 
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4.4.3 Pendidikan Terakhir Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan tingkat pendidikan terakhir pada responden, 

hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil prosentase seperti 

pada profil responden seperti sebelumnya. 

 
Gambar 4.6 Pendidikan Terakhir Responden  

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 
Pada gambar 4.6 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir 

SMA/sederajatnya yang berjumlah 80 orang atau sebesar 55%, lalu responden 

dengan tingkat pendidikan terakhir S1 yang berjumlah 44 orang atau sebesar 31%, 

dilanjutkan dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma yang berjumlah 13 orang 

atau sebesar 9%, dan kemudian untuk responden dengan tingkat pendidikan 

terakhir lain-lain yang berjumlah 6 orang atau sebesar 4% dan 1 orang atau 1% 

untuk tingkat pendidikan terakhir S2/S3. 
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4.4.4 Pekerjaan Responden  

Pada sub-bab ini dijelaskan jenis pekerjaan pada responden, hasilnya akan 

disajikan dalam bentuk gambar dengan nilai hasil berupa prosentase seperti pada 

profil responden sebelumnya. 

 
Gambar 4.7 Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 
 

Responden dalam penelitian ini sebagian besar ialah orang yang masih 

berstatus pelajar/mahasiswa yang berjumlah 76 orang atau sebesar 53% dari total 

keseluruhan responden, lalu responden yang bekerja sebagai pegawai swasta yang 

berjumlah 27 orang atau sebesar 19%, responden yang bekerja lain-lain berjumlah 

22 orang atau sebesar 15%, selanjutnya wiraswasta yang berjumlah 9 orang atau 

sebesar 6%, pegawai negeri berjumlah 6 orang atau sebesar 4%, dan yang terakhir 

ibu rumah tangga yang berjumlah 4 orang atau sebesar 3%. 

 

4.4.5 Penggunaan Celana Jeans Tiruan (KW) 

Pada sub-bab ini dijelaskan penggunaan celana jeans tiruan (KW) pada 

responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar. 
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Gambar 4.8 Penggunaan Celana Jeans Tiruan (KW) 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 

Pada gambar 4.8 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini telah menggunakan celana jeans tiruan (KW) selama 1 tahun hingga 

7 tahun dengan jumlah responden sebanyak 116 orang, lalu responden yang telah 

menggunakan celana jeans tiruan (KW) selama 5 bulan hingga 11 bulan dengan 

jumlah responden sebanyak 19 orang, urutan selanjutnya adalah responden yang 

telah menggunakan celana jeans tiruan (KW) selama 8 tahun hingga 14 tahun 

dengan jumlah sebanyak 9 orang. 

 

4.4.6 Merek Celana Jeans tiruan (KW) yang paling disukai  

Pada sub-bab ini dijelaskan merek celana jeans tiruan (KW) yang paling 

disukai responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar. 
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Gambar 4.9 Merek Celana Jeans tiruan yang disukai responden 

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan Microsoft excel 

 

Pada gambar 4.9 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas merek celana jeans 

tiruan (KW) yang disukai responden adalah Levi’s dan Zara dengan jumlah 

responden masing-masing sebanyak 68 orang. Lalu diikuti dengan merek Guess, 

Lois, Logo, Cardinal, Boss dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 34 

orang, 21 orang, 18 orang, 20 orang, 10 orang. 

 

4.4.7 Merek Celana Jeans Tiruan (KW) yang sering digunakan Responden 

Pada sub-bab ini dijelaskan merek celana jeans tiruan (KW) yang paling 

disukai responden, hasilnya akan disajikan dalam bentuk gambar 
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Gambar 4.10 Merek Celana Jeans Tiruan yang Sering Digunakan 

Sumber: Pengolahan data dengan Microsoft excel 

 

Pada gambar 4.10 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas merek celana 

jeans tiruan (KW) yang sering digunakan responden adalah Zara dan Levi’s 

dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 61 orang dan 58 orang. Lalu 

diikuti dengan merek Guess, Lois, Logo, Cardinal, Boss dengan jumlah responden 

masing-masing sebanyak 25 orang, 17 orang, 14 orang, 12 orang, 11 orang. 

 

4.5 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang telah dipilih pada bab 

sebelumnya, peneliti menggunakan software AMOS 21 sebagai alat pendukung 

analisis Structural Equation Model. Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih 

mudah digunakan dan dapat langsung mengetahui hasil olah data melalui model 

grafis. Hasil akhir dari AMOS 21 dapat dilihat di model struktural yang menguji 
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kecocokan model dengan data yang ada. Selain AMOS 21, software pendukung 

lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 21. 

 

4.5.1 Spesifikasi Model  

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 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. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

 

4.5.2 Identifikasi 

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

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang 

positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 

(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang 

diperoleh hasil degree of freedom dengan berikut. 
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Tabel 4.5 Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 
190 

Number of distinct  parameters to be estimated 
48 

Degrees of freedom (190 - 48) 
142 

               Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.5.3 Uji Model Pengukuran 

4.5.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (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 adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability Measure dan variance extracted Measures, 
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sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (EVA) ≥ 0.50. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Laten  Indikator 
Uji Validitas Uji Realibilitas 

Factor 

Loading Kesimpulan AVE>0.5 CR>0.7 Kesimpulan 

Fashion  
Involvement 

FI1 0,836 Valid 

0,602 0,858 Reliable FI2 0,778 Valid 
FI3 0,776 Valid 
FI4 0,707 Valid 

Religiosity 

R1 0,832 Valid 

0,581 0,845 Reliable R2 0,812 Valid 
R3 0,579 Valid 
R4 0,799 Valid 

Attitude toward 
counterfeiting 

ATC1 0,656 Valid 

0,627 0,868 Reliable ATC2 0,680 Valid 
ATC3 0,879 Valid 
ATC4 0,918 Valid 

Awareness of social 
consequences 

AC1 0,778 Valid 

0.779 0.933 Reliable AC2 0,927 Valid 
AC3 0,968 Valid 
AC4 0,846 Valid 

Willingness to 
Repurcashe 

WTRP1 0,925 Valid 
0,861 0,949 Reliable WTRP2 0,960 Valid 

WTRP3 0,897 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 
 

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.6 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 
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memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

 

4.5.4 Estimasi 

Pada tahap estimasi, data harus dilakukan evaluasi kembali. Untuk 

melakukan evaluasi terdapat tahap yang harus dilewati, sebagai berikut. 

 

4.5.4.1 Sample Size  

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 19 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 7.6. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 144.4 data dan dibulatkan menjadi 144 data. Dengan 

demikian syarat jumlah data pada metode SEM telah terpenuhi. 

 

4.5.5 Uji Model Keseluruhan 

4.5.5.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tabel 4.7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit  

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5.00 (good 
fit) 

3.127 Good Fit 
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Tabel 4.7 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit (Lanjutan) 

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan 
Kesimpulan 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0.08 (good 
fit) 0.08 ≤ RMSEA ≤ 

0.10 (marginal fit)   

RMSEA ≥ 0.10 (poor 
fit) 

0.112 Poor Fit 

CFI 

CFI≥ 0.90 (good fit) 

 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 
(marginal fit)  

CFI ≤ 0.80 (poor fit) 

0.854 Marginal Fit 

Sumber: Hasil pengolahan dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.7 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang 

terdiri dari CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria 

good fit, lalu ada poor fit, dan marginal fit. Menurut Hait et al., (2010) 

menyatakan bahwa jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model 

dinyatakan fit. Sehingga model dalam penelitian ini dinyatakan fit. 

4.5.5.2 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-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  
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menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p < 0.05 

maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan tingkat 

signifikansi p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. 

Hasil pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.7 

dibawah ini. 

Tabel 4.8 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 ATC <---  FI 0,727 *** Didukung Data 
2 ATC <--- R 0,050 0,668 Tidak Didukung Data 
3 WTRP <--- ATC 0,800 *** Didukung Data 
4 WTRP <--- AC 0,023 0,726 Tidak Didukung Data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, terdapat 2 hipotesis yang terbukti yaitu H1 dan H3.. 

Untuk hipotesis yang tidak berpengaruh terdapat pada H2 dan H4. 

 

4.6 Pembahasan  

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

pengujian hipotesis pada tabel 4.8 yang diajukan pada model penelitian ini, dua 

hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan dua hipotesis lainnya tidak 

terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis 

penelitian akan dijelaskan berikut ini. 
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4.6.1 Hasil Uji Fashion involvement terhadap Attitude toward counterfeiting 

Hasil penelitian menunjukkan fashion involvement memiliki pengaruh 

positif terhadap attitude toward counterfeiting. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Kos & Vida (2009) yang menyimpulkan kedua variabel tersebut dapat bergerak 

ke dalam arah yang sama. Dengan demikian semakin tinggi keterlibatan fashion 

seseorang maka semakin tinggi pula sikap positif terhadap produk palsu. 

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pelajar dilihat dari data jumlah 

pelajar sebanyak 80 responden. Pelajar tidak memiliki uang atau penghasilan 

sehingga tidak memandang originalitas, mereka cenderung lebih mementingkan 

gaya terbaru, modis, tidak memikirkan asli atau palsu. Penelitian ini menjadi 

limitasi, hanya valid untuk segmentasi pelajar. Keterlibatan fashion berkaitan 

dengan tingkat-tingkat individu yang terkait dengan produk tren atau pakaian 

modis. Konsumen segmentasi pelajar yang lebih sadar akan mode lebih bersedia 

menerima produk palsu di bidang pakaian karena fashion merupakan hal yang 

penting dan mereka bisa bergaya dengan menggunakan celana jeans ternama yang 

dipalsukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi (Turkyilmaz & Uslu, 

2014).  

 

4.6.2 Hasil Uji Religiosity terhadap Attitude toward counterfeiting 

Hipotesis pada tabel 4.8 membuktikan bahwa pengaruh negatif religiosity 

terhadap attitude toward counterfeiting tidak terbukti. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tidak sesuai dengan hipotesis bahwa religiosity semakin tinggi 

maka semakin rendah pula attitude toward counterfeiting. Dari data yang 
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diperoleh, Religiosity tidak memiliki pengaruh terhadap attitude toward 

counterfeiting. Berdasarkan data mayoritas responden dalam penelitian ini, usia 

17-21 tahun sebanyak 55% dan usia 22-26 sebanyak 39%. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan pada usia tersebut, pertimbangan nilai-nilai agama 

belum mendominasi keputusan atas counterfeit product. Konsumen pelajar 

mengetahui bahwa membeli produk palsu merupakan hal yang tidak benar namun 

karena ingin meningkatkan kelas sosialnya maka mereka membeli produk palsu 

tersebut (Budiman, 2012). 

 

4.6.3 Hasil Uji Attitude toward counterfeiting terhadap Willingness to repurchase  

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa attitude toward counterfeiting berpengaruh 

positif terhadap willingness to repurchase. Berdasarkan data penggunaan celana 

jeans dalam penelitian ini adalah 1 sampai 7 tahun sebanyak 116 responden. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian Kos & Vida (2009) Sikap yang muncul dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki perasaan positif terhadap 

produk palsu karena tentunya mereka pernah menggunakan celana jeans palsu 

minimal satu kali. Dalam pembelian sebelumnya konsumen sudah memiliki 

pengalaman dan merasakan sendiri ketika menggunakan celana jeans palsu.  

Dengan demikian, semakin tingginya sikap terhadap produk palsu 

membentuk keinginan konsumen yang tinggi pada tingkat pembelian kembali 

produk palsu. Hal ini sesuai dengan Fishbein dan Ajzen (1975) tentang Theory of 

Reasoned Action bahwa sikap mempengaruhi niat. Niat bisa ada karena adanya 

sikap, artinya keinginan untuk membeli ulang celana jeans palsu ada karena 
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didorong sikap positif terhadap produk palsu. Konsumen memiliki sikap positif 

terhadap pemalsuan maka dia akan membeli produk palsu tersebut walaupun 

membeli produk palsu merupakan tindakan yang buruk (Vida, 2007).  

 

4.6.4 Hasil Uji Awareness of Social Consequences terhadap Willingness to 

Repurchase  

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa awareness of social consequences 

berpengaruh negatif terhadap willingness to repurchase tidak terbukti. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa awareness of social 

consequences tidak memiliki pengaruh terhadap willingness to repurchase. Risiko 

dari produk palsu untuk lingkungan tidak ada pengaruhnnya dengan minat 

konsumen untuk membeli produk palsu. Di Indonesia, Masyarakat Indonesia 

Anti-Pemalsuan (MIAP) mengatakan dalam menggunakan produk mewah, 

kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih produk palsu, bukan karena 

tertipu. Mereka sadar kalau palsu, tapi yang penting gaya (www.tempo.co diakses 

tanggal 20 Maret pukul 23:15). Untuk segmentasi pelajar yang mendominasi 

dalam penelitian ini dengan jumlah 80 orang, mereka menyadari betul risiko yang 

akan timbul dan berpengaruh terhadap lingkungan, namun mereka tidak 

mempermasalahkan untuk membeli produk palsu. Membeli produk palsu 

merupakan solusi yang tepat, dimana konsumen membeli produk palsu dengan 

tidak mengeluarkan biaya yang tinggi. (Wee et al., 1995  dalam Kos & Vida, 

2009). 
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4.7 Implikasi Manajerial  

Penelitian ini akan menggali pengaruh fashion involvement dan religiosity 

terhadap attitude toward counterfeiting dan awareness of social consequences 

serta implikasinya terhadap willingness to repurchase counterfeit Product. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan masukkan bagi pemegang 

merek celana jeans asli. Sample spesifik yang mendominasi dalam penelitian ini 

adalah pelajar, yang mendorong mereka menggunakan produk palsu adalah 

fashion Involvement. Artinya bahwa mereka mengikuti trend, modis dan ingin 

mencoba hal-hal baru. Berdasarkan hal tersebut bagi pemegang merek asli dapat 

mempertimbangkan 2 hal yaitu mau atau tidak untuk menggarap segmentasi 

dengan penghasilan menengah ke bawah : 

1. Jika mau mengambil segmentasi menengah ke bawah, anak 

muda atau pelajar maka buat design baru, unik, up to date,  

trendy dan tentunya harga yang murah bisa digunakan oleh 

para pelajar. Pemberian nama yang menarik minat konsumen 

khususnya pelajar untuk membeli celana jeans seperti contoh Y 

Levi’s, artinya Young Levi’s celana jeans Levi’s untuk para 

anak muda. Dengan harga berkisar dari Rp170.000 – 270.000. 

Variasi pada produk perlu dilakukan karena variasi produk 

sebagai unit tersendiri dalam merek atau lini produk yang dapat 

dibedakan berdasarkan ukuran, harga, penampilan atau ciri lain 

(Kotler, 2009). 
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2. Jika tidak ingin mengambil segmentasi menengah ke bawah 

atau segmentasi pelajar, maka pemegang merek asli tetap 

mempertahankan originalitas produk dengan harga dan kualitas 

yang tetap untuk kalangan berpenghasilan ke atas dan kaum 

sosialita. Tidak perlu dipedulikan dengan masalah produk 

palsu.  
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Penelitian ini akan mengetahui pengaruh fashion involvement dan 

religiosity terhadap attitude toward counterfeiting dan awareness of social 

consequences serta implikasinya terhadap willingness to repurchase Counterfeit 

product. Setelah dilakukan analisis data menggunakan SEM, menunjukkan 

adanya hubungan positif, negatif, signifikan maupun tidak signifikan. Dengan 

menggunakan studi penelitian Faktor-faktor pembentuk perilaku pembelian 

produk palsu dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fashion involvement berpengaruh secara positif terhadap attitude toward 

counterfeiting. 

2. Pengaruh positif religiosity terhadap attitude toward counterfeiting tidak 

terbukti dalam penelitian ini. 

3. Attitude toward counterfeiting berpengaruh secara positif terhadap 

willingness to repurchase. 

4. Pengaruh positif awareness of social consequences terhadap willingness 

to repurchase tidak terbukti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

Dari hasil kesimpulan tersebut tentunya dalam melakukan penelitian terdapat 

keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena 

itu, peneliti memberikan saran baik untuk pemegang merek asli maupun untuk 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
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1. Untuk Pemegang Merek Asli  

Jika pemegang merek asli mau mengambil segmentasi menengah ke 

bawah seperti pelajar maka, mengikuti selera dan pendapatan konsumen 

untuk menghindari konsumen membeli produk palsu. Jika tidak 

mengambil segmentasi pelajar maka tetap mempertahankan kualitas dan 

harga yang sudah ada untuk segmentasi menengah ke atas. 

2. Untuk peneliti selanjutnya  

Mengadakan penelitian yang serupa dengan responden yang berbeda  

maka akan menghasilkan hasil yang berbeda, dan status middle low sama 

statusnya dengan pelajar. Hal ini perlu diuji kembali, apakah  sesuai atau 

tidak dengan penelitian ini. 
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LAMPIRAN I – Kuesioner  

Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam, 

Saya adalah mahasiswa semester delapan di STIE Indonesia Banking School 
jurusan manajemen pemasaran. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang 
“Faktor - faktor Pembentuk Perilaku Pembelian Produk Palsu: Suatu Telaah Pada 
Konsumen Remaja ”. Untuk itu, saya mohon kesedian Anda membantu saya 
untuk meluangkan waktu mengisi kuisoner ini. Ini bersifat anonim dimana hanya 
digunakan untuk penghimpunan data skripsi saya. Oleh karena itu, saya meminta 
Anda untuk menjawab seobjektif mungkin. Atas perhatian dan bantuannya, saya 
ucapkan terimakasih. 

Jika ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan menghubungi melalui 
qklopes.ql@gmail.com 

Screening Question 

 Apakah anda pengguna celana jeans? 
o Ya (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 
o Tidak (Stop disini, terimakasih atas partisipasi anda) 

 Apakah anda mengetahui celana jeans tiruan (KW)? 
o Ya (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 
o Tidak (Stop disini, terimakasih atas partisipasi anda) 

 Apakah saat ini anda menggunakan celana jeans tiruan (KW)? 
o Ya (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 
o Tidak (Stop disini, terimakasih atas partisipasi anda) 

 

A. Profil Responden  
Jenis Kelamin  

o Laki-laki 
o Perempuan 

Usia  

 

 
Tingkat Pendidikan Terakhir 

o SMA 
o Diploma 
o S1 
o S2/S3 
o Lain-lain 
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Pekerjaan  

o Pelajar/Mahasiswa 
o Wiraswasta 
o Ibu Rumah Tangga 
o Pegawai Negeri 
o Pegawai Swasta 
o Lain-lain 

 

Sudah berapa lama menggunakan celana jeans tiruan (KW)? 

(dalam Tahun) 

 

 

Merek Celana Jeans tiruan (KW) apa yang disukai? 

o Levi’s 
o Lois 
o Logo 
o Boss 
o Cardinal 
o Zara 
o Guess 

Merek Celana Jeans tiruan (KW) apa yang sering digunakan? 

o Levi’s 
o Lois 
o Logo 
o Boss 
o Cardinal 
o Zara 
o Guess 
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LAMPIRAN II – Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

A. Fashion Involvement 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 52.508 

Df 6 

Sig. .000 

 

 
Anti-image Matrices 

 FI1 FI2 FI3 FI4 

Anti-image Covariance 

FI1 .507 -.203 -.126 .058 

FI2 -.203 .494 -.133 .055 

FI3 -.126 -.133 .283 -.245 

FI4 .058 .055 -.245 .448 

Anti-image Correlation 

FI1 .756a -.406 -.333 .122 

FI2 -.406 .753a -.355 .118 

FI3 -.333 -.355 .644a -.689 

FI4 .122 .118 -.689 .605a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

FI1 .797 

FI2 .807 

FI3 .915 

FI4 .735 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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B. Religiosity 

 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 30.057 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 R1 R2 R3 R4 

Anti-image Covariance 

R1 .669 -.160 -.180 -.103 

R2 -.160 .547 -.014 -.274 

R3 -.180 -.014 .771 -.142 

R4 -.103 -.274 -.142 .531 

Anti-image Correlation 

R1 .797a -.264 -.250 -.172 

R2 -.264 .697a -.021 -.509 

R3 -.250 -.021 .798a -.222 

R4 -.172 -.509 -.222 .704a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

R1 .769 

R2 .813 

R3 .666 

R4 .834 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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C. Attitude toward counterfeiting 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 84.293 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 ATC1 ATC2 ATC3 ATC4 

Anti-image Covariance 

ATC1 .315 -.215 -.074 .048 

ATC2 -.215 .298 .016 -.069 

ATC3 -.074 .016 .205 -.169 

ATC4 .048 -.069 -.169 .216 

Anti-image Correlation 

ATC1 .684a -.702 -.292 .184 

ATC2 -.702 .714a .066 -.272 

ATC3 -.292 .066 .676a -.803 

ATC4 .184 -.272 -.803 .658a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

ATC1 .847 

ATC2 .873 

ATC3 .895 

ATC4 .874 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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D. Awareness of social consequences 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .619 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 72.994 

Df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 AC1 AC2 AC3 AC4 

Anti-image Covariance 

AC1 .454 -.102 .055 -.267 

AC2 -.102 .181 -.154 .072 

AC3 .055 -.154 .178 -.107 

AC4 -.267 .072 -.107 .460 

Anti-image Correlation 

AC1 .670a -.354 .193 -.584 

AC2 -.354 .589a -.855 .250 

AC3 .193 -.855 .598a -.375 

AC4 -.584 .250 -.375 .641a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

AC1 .805 

AC2 .879 

AC3 .888 

AC4 .787 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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E. Willingness to repurchase 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .682 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 82.469 

Df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 WTRP1 WTRP2 WTRP3 

Anti-image Covariance 

WTRP1 .215 -.110 .023 

WTRP2 -.110 .112 -.110 

WTRP3 .023 -.110 .220 

Anti-image Correlation 

WTRP1 .727a -.705 .107 

WTRP2 -.705 .613a -.697 

WTRP3 .107 -.697 .731a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

WTRP1 .931 

WTRP2 .976 

WTRP3 .929 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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LAMPIRAN III – Hasil Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 

A. Fashion Involvement 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.824 .830 4 

 

B. Religiosity 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.763 .773 4 

 
C. Attitude toward counterfeiting 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.894 .895 4 

 

D. Awareness of social consequeces 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.860 .861 4 
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E. Willingness to repurchase 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.940 .941 3 
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LAMPIRAN IV – Path Diagram Measurement Model 
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LAMPIRAN V : Path Diagram Overall Model Fit 
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LAMPIRAN VI- Model Fit Summary (Dalam Measurement Model) 
 
 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 190 
Number of distinct parameters to be estimated: 48 

Degrees of freedom (190 - 48): 142 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 361,795 
Degrees of freedom = 142 
Probability level = ,000 
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LAMPIRAN VII –Estimates- Regression Weight (Dalam Struktural Model) 
 
 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
ATC <--- FI ,391 ,096 4,088 ***  
ATC <--- R ,028 ,066 ,428 ,669  
WTRP <--- ATC 1,133 ,146 7,757 ***  
WTRP <--- AC ,025 ,072 ,350 ,726  
FI1 <--- FI 1,000     
FI2 <--- FI ,980 ,101 9,736 ***  
FI3 <--- FI 1,071 ,107 10,041 ***  
FI4 <--- FI ,782 ,094 8,343 ***  
R1 <--- R 1,000     
R2 <--- R ,772 ,075 10,312 ***  
R3 <--- R ,606 ,089 6,831 ***  
R4 <--- R ,811 ,080 10,115 ***  
ATC1 <--- ATC 1,000     
ATC2 <--- ATC 1,004 ,138 7,254 ***  
ATC3 <--- ATC 1,364 ,153 8,921 ***  
ATC4 <--- ATC 1,441 ,157 9,165 ***  
AC1 <--- AC 1,000     
AC2 <--- AC 1,262 ,100 12,632 ***  
AC3 <--- AC 1,329 ,099 13,379 ***  
AC4 <--- AC 1,097 ,099 11,101 ***  
WTRP1 <--- WTRP 1,000     
WTRP2 <--- WTRP 1,095 ,051 21,647 ***  
WTRP3 <--- WTRP 1,018 ,057 17,930 ***  
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LAMPIRAN VIII–Estimates- Standarized Regression Weight (Dalam 
Measurement Model) 

 
 

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

   Estimate 
FI1 <--- FI ,836 
FI2 <--- FI ,778 
FI3 <--- FI ,776 
FI4 <--- FI ,707 
R1 <--- R ,832 
R2 <--- R ,812 
R3 <--- R ,579 
R4 <--- R ,799 
ATC1 <--- ATC ,656 
ATC2 <--- ATC ,680 
ATC3 <--- ATC ,879 
ATC4 <--- ATC ,918 
AC1 <--- AC ,778 
AC2 <--- AC ,927 
AC3 <--- AC ,968 
AC4 <--- AC ,846 
WTRP1 <--- WTRP ,925 
WTRP2 <--- WTRP ,960 
WTRP3 <--- WTRP ,897 
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LAMPIRAN IX 
HASIL wawancara 

 
1. Merek Celana Jeans yang sering dipalsukan dan digunakan 
 
No Pendidikan Jenis Kelamin Umur Merek Celana Jeans 

ASPAL 
(asli tapi palsu) 

1. Kuliah Wanita 21 Zara 

2.  Kuliah Wanita 20 Guess &levi’s 

3. Kuliah Wanita  22 Levi’s dan Zara 

4. Kuliah Pria 21 Lois, Boss, Cardinal 

5. Kuliah Wanita 21 Guess, Zara, Pull & 
Bear 

6. Kuliah Pria 19 Levi’s, Lois, Boss 

7. Kuliah Pria 20 Zara & Boss 

8. Kuliah Wanita 21 Guess 

9. Kuliah Pria 20 Lois 

10. Kuliah Pria  20 Cardinal 

11. Kuliah Pria  20 Boss  

12. Kuliah Wanita 19 Zara & Levi’s 

13. Kuliah Pria 19 Levi’s &Zara 

14. Kuliah Pria 21 Zara & Levi’s 

15 Kuliah Wanita 21 Guess & Zara 
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2. Pemilihan Kata KW dan Palsu 
No Nama Jenis 

Kelamin 
Angkatan Palsu KW Alasan 

1. Fika P 2011  √ Karena bahasanya 
lebih halus 

2. Gadis P  2011  √ Malu jika menggunkan 
kata palsu 

3. Veni P  2011  √ Lebih Jaim (Jaga 
image) 

4. Intan P 2011  √ Lebih Bagus 

5. Nufa P 2011  √ Lebih halus & 
manusiawi 

6. Raisa P  2011 √ √ Sama aja 

7. Bella  P 2014  √ Lebih sopan 

8. Zana P 2014  √ Lebih sopan 

9. Icha P 2014  √ Lebih sopan 

10. Nurul  P 2014  √ Lebih sopan 

11. Iren P 2011  √ Lebih enak didengar 

12. Elona P 2012 √ √ Sama aja 

13. Hakon L 2013  √ Lebih halus bahasanya 

14. Otnil L 2011  √ Katanya lebih halus 

15. Wilda P 2013  √ Tidak menyinggung 

16. Ruth P 2013  √ Tidak kasar 
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Pemilihan Kata KW dan Palsu (Lanjutan) 

No Nama Jenis 
Kelamin 

Angkatan Palsu KW Alasan 

17. Rian L 2014 √  Karena ada di KBBI 

18. Rubenta P 2013  √ Tidak kasar 

19. Gabriel L 2014 √  Ada dalam KBBI 

20. Rivaldo L 2014  √ Kw ada izinnya 

21. Daru L 2011  √ Lebih halus 

22. Budi L 2014  √ Karena lebih halus 

23. Wendy L 2014 √  Lebih mudah dipahami 

24. Danar L 2011 √  Kw menunjukkan 
strata 

25. Dahlia P 2012 √  Bahasa formal 

26. Fadhil L 2011  √ Lebih sopan 

27. Andre L 2011 √  Lebih baik 

28. Sari P 2011  √ Lebih halus 

29. Kiki P 2011 √  Bahasa yang baik dan 
benar 

30. Akbar L 2012  √ Ada tingkatannya 

31. Oding L 2011  √ Lebih diperhalus 

32. Carla P 2012  √ Lebih diperhasul 

33. Idha P 2012  √ Lebih diperhalus 

34. Sutra P 2013  √ Lebih diperhalus 

 
Keterangan : 
Yang memilih kata KW : 25 orang 
Yang memilih kata Palsu : 7 orang 
Yang memilih kata KW dan Palsu menjadi kata yang sama : 2 orang  
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LAMPIRAN X -WORDING TEST 

No Nama Jenis 

Kelamin 

Variabel Indikator 

1. Hendro L Religiosity dan 

Attitude toward counterfeiting 

R1, R2 & ATC 3 

2. Idha P Religiosity dan awareness of 

social consequences 

R1, R2, R3 & 

AC1 

3. Beatriks P Attitude toward counterfeiting 

dan Religiosity 

R3 & AC1 

4. Fadhil 

Surya 

L Awareness of social 

Consequences dan attitude 

toward counterfeiting 

AC1, I4 & ATC3 

5 Gadis P Religiosity dan attituude toward 

counterfeiting  

R1, R2, R3 & 

ATC3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor Pembentuk..., Maria Augustin Lopes Amaral, Ma.-IBS, 2015



 
 
 
 

102 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(Curriculum Vitae) 
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Nama :      Maria Augustin Lopes Amaral 

Tempat, Tanggal Lahir :      Dili, 5 Juli 1993 

Alamat :      Jln. Kemang Barat III no 21 RT/RW 

001/005 Jakarta Selatan 

Jenis Kelamin :       Perempuan 

Agama :       Katolik 

Email :      Qklopes.ql@gmail.com 

No telepon :       082230020217 

Jurusan :       Manajemen 

 

DATA PENDIDIKAN 
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SDK Donbosko I, Kupang            (1999-2000) 

SDK Sto. Yoseph 3, Kupang           (2000-2001) 
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SDN Nunhila, Kupang           (2004-2005) 

SMPK HTM Halilulik, Belu           (2005-2008) 

SMAK Cor Jesu Malang           (2008-2011) 
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STIE Indonesia Banking School           (2011-Sekarang) 

Non-Formal 

1. Pelatihan Customer Service & Selling Skill (2013) 

2. Magang di Bank Indonesia Batam (2013) 

3. Magang di Bank Mandiri Surabaya (2014) 

4. Pelatihan Mini Banking Simulation (2015) 

5. Pelatihan Trade Finance STIE IBS (2015) 

6. Pelatihan Basic Treasury & Valas STIE IBS (2015) 

7. Pelatihan Analisa Kredit STIE IBS (2015) 
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Wakil Ketua Osis SMPK HTM  

HMPS Manajemen 2012/2013 (Divisi Litbang) 

Dialog Tebuka “How To be a Professional Banker” 2012 (Kadiv Acara) 

Panitia Senior High School 2013 (Kadiv Acara) 

Panitia Campus Debate Challange 2014 (Kadiv Acara) 

Panitia Stock Simulation 2014 (Wakil Ketua Acara) 
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