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Pendahuluan

 Ungkapan: “Anda tergambar dari apa yang Anda beli” 
telah lama eksis serta telah mengarahkan banyak orang 
dalam melakukan pembelian. (Thorstein Veblen 1899)

Merek tertentu telah menghantarkan seseorang pada 
status tertentu.

 Sehingga banyak bermunculan pemalsuan produk yang 
tetap memberikan “status tinggi” dalam masyarakat.

 Di antara produk yang dipalsukan adalah produk tas 
tangan dan perhiasan (d’Astous and Gargouri 2001)

 Pemalsuan Produk mengakibatkan banyak industri dan 
perusahaan mengalami kebangkrutan.

Perumusan Masalah

 Dalam perspektif Pemasaran, Pemalsuan Produk 
merupakan pelanggaran hak kekayaan merek yang bisa 
mengubah motivasi konsumen dalam memilih produk.

 Banyak alasan yang mendasari konsumen membeli 
produk imitasi, antara lain :
a. Sadar Nilai, yaitu perhatian lebih akan keterkaitan 

harga dengan mutu produk yang diterima. 
b. Kepuasan Belanja. Konsumen akan merasa menjadi 

pembeli cerdas jika berhasil memperoleh produk 
dengan harga yang murah

c. Meningkatkan Status Sosial. Konsumen dengan 
sumberdaya terbatas dapat meningkatkan statusnya 
dengan membeli produk imitasi.

Pertanyaan Riset

 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Konsumen 
saat menerima atau menolak Merek Elit

 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Konsumen 
saat menerima atau menolak Merek Produk Imitasi

 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen 
saat membeli produk untuk meningkatkan status sosial 
mereka. 

Tujuan Penelitian

 Tujuan Penelitian ini adalah menggunakan variabel 
sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan faktor-faktor  
yang memotivasi konsumen menentukan satu dari tiga 
pilihan berikut :
a. Membeli produk elit yang asli
b. Tidak membeli produk elit dan berpindah ke produk 

tidak elit
c. Membeli produk imitasi 

 Secara spesifik, penelitian ini mengidentifikasi dan 
menjelaskan motivasi konsumen mengkonsumsi produk 
imitasi yang harganya sama dengan produk non-elit, 
seperti halnya konsumen yang lebih memilih produk 
alternatif dibanding produk elit.
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Landasan Teori dan Konsep

 Status digunakan untuk memastikan kedudukan seseorang 
dalam suatu hirarki sosial yang ditentukan dengan sikap 
respek, rasa hormat dan pengaruh sosial (Ridgeway and 
Walker 1995). 

 Status Seeking merupakan keinginan untuk dihargai di 
masyarakat dan diterima dalam suatu kelas sosial tertentu, 
seperti rekan kerja atau tetangga (Scitovsky 1993)

 Status dicari dengan tujuan :
a. Sebagai alat untuk mencapai sumberdaya di masa depan 

melalui posisi lebih tinggi dalam masyarakat (Lin, 1990)
b. Memenuhi komponen intrinsik dari fungsi utilits mereka 

(Emerson 1962; Frank 1988).  

Landasan Teori dan Konsep

 pencarian status begitu universal. Tidak semua konsumen 
mencari status dengan melakukan pembelian suatu produk 
bergengsi.

 Konsumsi Status merupakan proses motivasi dimana 
seseorang bekerja keras untuk meningkatkan sosial mereka 
melalui mengkonsumsi produk yang memberikan dan 
mencirikan status orang penting. (Eastman, Goldsmith and 
Flynn 1999)

 Berdasarkan definisi tersebut Peneliti tertarik untuk 
membahas kecenderungan konsumen dalam mengkonsumsi 
produk elit, produk asli atau produk imitasi.

Kerangka Konseptual

UE= Utilitas yang diperoleh dari memilih merek elit
UC=Utilitas yang diperoleh dari memilih produk imitasi
UN=Utilitas yang diperoleh dari memilih produk asli non-elit
Dec= Keputusan membeli suatu merek

Hipotesis
 H1a:  Ketika budaya meningkat, kemungkinan merek elit terpilih akan menurun. 
 H1b: Ketika budaya meningkat, kemungkinan merek non-elit terpilih akan meningkat
 H1c: Ketika budaya meningkat, kemungkinan merek elit tiruan terpilih akan menurun. 

 H2a: Ketika kekuatan status meningkat, kemungkinan merek elit terpilih akan 
meningkat.  

 H2b: Ketika kekuatan status menurun, kemungkinan merek non-elit terpilih akan 
meningkat. 

 H2c: Ketika kekuatan status meningkat, kemungkinan merek imitasi terpilih akan 
meningkat. 

 H3a:  Ketika dimensi sukses materialisme meningkat, kemungkinan merek elit terpilih 
akan meningkat. 

 H3b: Ketika dimensi sukses materialisme meningkat, kemungkinan merek non-elit 
terpilih akan menurun.

 H3c: Ketika dimensi sukses materialisme meningkat, kemungkinan merek imitasi 
terpilih akan meningkat. 

Hipotesis
 H4a: Ketika tingkat kultural menurun dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan dengan 

kepemilikan harta meningkat, kemungkinan merek elit asli atau imitasi terpilih akan meningkat
 H4b: Ketika tingkat kultural menurun dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan dengan 

kepemilikan harta menurun, kemungkinan merek non-elit terpilih akan meningkat

 H5a:   Ketika kekuatan status meningkat dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan 
dengan kepemilikan harta meningkat, kemungkinan merek elit yang asli atau imitasi terpilih akan 
meningkat

 H5b: Ketika kekuatan status menurun dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan dengan 
kepemilikan harta menurun, kemungkinan merek non-elit yang asli atau imitasi terpilih akan 
meningkat 

 H6a:  Ketika kesadaran nilai menurun dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan dengan 
kepemilikan harta meningkat, kemungkinan merek elit asli terpilih akan meningkat

 H6b:  Ketika kesadaran nilai meningkat dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan dengan 
kepemilikan harta menurun, kemungkinan merek non-elit terpilih akan meningkat

 H6c:  Ketika kesadaran nilai meningkat dan derajat seseorang menyamakan kesuksesan dengan 
kepemilikan harta meningkat, kemungkinan merek imitasi terpilih akan meningkat

Disain Penelitian
Studi Pertama – dilakukan Survey Online untuk 

menguji model pilihan merek secara terpisah. 
Sehingga desain model penelitian dapat 
dipastikan.

Studi Kedua – dilakukan survey langsung 
kepada responden lain yang ditemui di Local 
DPS Station dan International Airport
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Sampling
 Studi Pertama  

Responden berjumlah 761 mahasiswa sarjana bisnis. 8 
responden menjawab tidak lengkap. 753 mahasiswa 
dilibatkan dalam analisis (441 wanita dan 312 laki-laki; 
dengan usia rata-rata 24 tahun). 

 Studi Kedua
Responden berjumlah 204 orang (108 di Bandara, 96 
DPS Station). Usia rata-rata 38 tahun, 55,9% sarjana, 
22,5% diploma dan 20,5% master. 

Pengumpulan Data
 Studi Pertama  

Data diperoleh dengan menyediakan form kuesioner 
secara online, kemudian responden mengisi langsung 
form tersebut secara online

 Studi Kedua
Data diperoleh melalu pengisian kuesioner yang 
dibagikan peneliti kepada responden yang sedang 
berada di bandar dan DPS Station.

Konstruk dalam Penelitian
 Level Kultural mempengaruhi pemilihan merek elit, non-

elit atau imitasi 
 Kekuatan Status mempengaruhi pemilihan merek elit, 

non-elit atau imitasi
Materi sebagai tanda kesuksean mempengaruhi 

pemilihan merek elit, non-elit atau imitasi
 Harga/Pendapatan mempengaruhi pemilihan merek elit, 

non-elit atau imitasi

Operasionalisasi Variabel
Variabel Indikator Skala
Materialisme a. Menghormati orang yang memiliki harta mahal

b. Banyak harta bukan tanda sukses
c. Memiliki harta adalah sebagian meraih kesuksesan
d. Sesuatu yang dimiliki adalah sebagai tanda seberapa baik

kehidupan yang dijalani
e. Suka memiliki benda yang membuat orang lain terkesan
f. Tidak terlalu memperhatikan harta yang dimiliki orang lain

Likert 7 poin

Kesadaran Nilai a. Pertimbangan harga dan kualitas
b. Membandingkan harga atas produk yang berbeda untuk

memperoleh nilai uang terbaik
c. Mengutamakan kualitas
d. Memperoleh kompensasi berimbang dengan uang yang 

dikeluarkan
e. Secara umum mencari produk murah, namun tetap

mengutamakan kualitas
f. Selalu membandingkan informasi harga per ons yang berlaku

normal
g. Selalu cek harga di toko lain

Likert 7 poin

Kekuatan Status a. Terkadang orang lain menyerang diri
b. Terkadang orang lain menggagapku sebagai orang kelas

kedua
c. Terkadang aku bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku

adalah orang baik sebagaimana orang lain

Likert 7 poin

Tingkat Kultural a. Tingkat Pendidikan
b. Partisipasi Budaya yang dimiliki
c. Kegiatan Budaya

Likert 7 poin

Hasil dan Pembahasan
 Parents’ education was not a significant predictor of 

brand-type choice (p>.05).  
 Cultural participation was significant when comparing the 

choice between the elite and non-elite brands (β=-.12, 
p<.05).  

 Specifically, for each additional cultural event a subject 
attended in the past year the odds of choosing the non-
elite over the elite brand, increased by 12%.  

 Therefore H1 was partially supported.

Hasil dan Pembahasan
 A significant effect of status insecurity was found for two types of 

brand choices.  
 First, status insecurity was found to be a significant predictor when 

choosing between a counterfeit and non-elite brand (β=-.19, p<.05).  
As the status insecurity of an individual increases by 1 point on a 7-
point scale, the odds that a counterfeit will be chosen over a non-
elite-brand decreases by 19%.   

 Results also show a significant positive effect of status insecurity 
when choosing the authentic elite over the counterfeit brand (β= .12, 
p<.05).  As an individual’s score of status insecurity increases by 1 
point on a seven point scale, the odds that he or she will choose an 
authentic elite over a counterfeit increases by 13%.  

 Status insecurity did not significantly influence the choice between 
the elite and non-elite brand, therefore H2 was partially supported.
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Hasil dan Pembahasan
 Materialism significantly influences the choice between a non-elite 

brand and both types of brands from the elite category (authentic 
and counterfeit). 

 Specifically, as one’s level of materialism increases by 1 point, the 
odds that he or she chooses the authentic elite brand increases by 
.38 (β=.01).  

 Similarly, the odds that he/she will choose the counterfeit product 
increase by .25 (β=.22, p<.01) over a non-elite brand.  

 Therefore, H3 is fully supported. 

Hasil dan Pembahasan
 The fourth, fifth and sixth hypotheses predicted a series of 2-way 

interactions: cultural level, status insecurity and value 
consciousness with materialism respectively.  

 Results show that all hypothesized interactions failed to reach 
significance at the .05 level.  

 Therefore H4-H6 were not supported.     

Kesimpulan
 Tingkat Kultural berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih 

produk
 Secara umum, individu dengan level pendidikan yang tinggi dan 

kehadirannya dalam even kultural lebih menyukai produk non-elit 
dibanding produk terkategori elit

 Individu yang tidak kuat status sosialnya lebih menyukai gengsinya 
dikaitkan dengan memilih merek elit yang asli dan merek elit imitasi 
dibanding merek non-elit.

 Saat membandingkan merek elit, individu yang sangat tidak kuat 
statusnya menyukai merek asli dibanding merek imitasi. Hal ini 
diperlukan  untuk meningkatkan status mereka dengan memiliki 
produk bermerek elit.

 Therefore, advertising campaigns which focus on the social 
consequences of such behavior may be an effective method to 
thwart the demand of for counterfeits. 


