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ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etnosentrisme, brand
image dan product knowledge terhadap keputusan pembelian produk pakaian jadi
impor.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang masih aktif kuliah. Sampel dalam
penelitian ini sebanyak 100 orang mahasiswa dengan teknik pengambilan sampel
accidental sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa etnosentrisme
mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen dengan etnosentrisme tinggi akan
cenderung memiliki perasaan bersalah apabila mengonsumsi produk dari luar negeri,
variabel citra merek tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Hasil penelitian ini
bertolak belakang dengan pendapat bahwa citra merek (brand image) berhubungan
dengan sikap, sikap positif konsumen terhadap sebuah merek lebih mudah
mengarahkannya untuk membeli merek dan produk tersebut, variabel product
knowledge mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen dengan product
knowledge tinggi akan cenderung mengandalkan isyarat intrinsik bukan stereotip
untuk membuat penilaian terhadap kualitas produk karena mereka menyadari
pentingnya informasi produk.

Kata kunci : etnosentrisme, brand image, product knowledge, keputusan pembelian.
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A. PENDAHULUAN

Di tengah-tengah munculnya liberalisasi dan globalisasi, konsumen di

seluruh dunia telah diuntungkan dari peningkatan akses ke berbagai macam

produk dan jasa dari negara-negara lain seperti akses informasi, tingkat

pendidikan yang lebih tinggi dan kemajuan teknologi yang memungkinkan

konsumen untu k menjadi lebih sadar akan produk dan layanan yang tersedia

di seluruh dunia. Konsumen di seluruh belahan dunia memiliki berbagai pilihan

produk dengan harga yang lebih murah dari berbagai perusahaan pemasok

(Rasyid, 2012).

Saat ini konsumen Indonesia lebih memiliki akses yang lebih mudah dan

lebih banyak pilihan perusahaan pemasok produk. Semakin maraknya belanja

langsung (online shopping), pemasaran melalui media internet, dan perdagangan

elektronik menyebabkan consumer semakin mudah mendapatkan barang yang

diinginkannya, baik dari penjual dalam dan luar negeri. Konsumer semakin

mudah mendapatkan produk impor yang menyebabkan perusahaan menghadapi

persaingan yang sangat ketat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia,

tetapi terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Banyaknya produk dan brand

produk di China melalui joint ventures atau diimpor dari berbagai belahan dunia

menyebabkan perusahaan dalam negeri harus menghadapi persaingan ketat pada

berbagai pasar misalnya mobil, komputer, kosmetik, peralatan rumah tangga

(Wu, Zhui, dan Dai, 2010).

Konsumen Indonesia semakin mudah mendapatkan produk impor yang

menyebabkan produsen dalam negeri menghadapi kompetisi yang semakin ketat

dari produsen dari dalam maupun luar negeri. Perubahan lingkungan bisnis

berupa regulasi yang memberikan kebebasan mengimpor barang-barang yang

sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri adalah salah satu tantangan yang

niscaya dihadapi. Maka tidaklah mengherankan jika timbul kekhawatiran pada

perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin bebas tersebut. Hal

itulah yang menyebabkan produsen garmen lokal mengambil nama-nama

berbahasa asing untuk menarik minat konsumen lokal. The Executive, Hammer,

Nail merupakan beberapa merek lokal yang cukup dikenal di Indonesia. Merek-
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merek berbahasa asing tersebut diambil agar mempermudah penetrasinya ke

pasar internasional, tapi sebelum bisa merajai dunia, pasar domesterik haruslah

dikuasai (Suryadi dan Hendrawan, 2010).

Sejumlah merek asli yang sukses, fashion dan apparel merek asli

Indonesia memang terhitung mampu berbicara banyak. Bahkan bisa dikatakan

fenomenal karena menjadi tuan di negeri sendiri. Pada umumnya mereka yang

sukses itu sengaja membidik pasar segmen medium di ceruknya masing-masing.

Semisal di pasar kemeja, diantara kita mungkin tidak menyangka bahwa merek

laris seperti Hammer, Nail, Poshboy, Nevada, St. Yves, Andre Laurent,

Jackerton, The Executive, Watchout, Triset, Cardinal dan Woods juga terbilang

merek asli Indonesia, demikian pula merek pakaian dalam seperti Ridersm GT

man dan Hings. Pemilikn begitu piawai membangun merek sehingga bisa

diokenal dan bahkan terkesan sebagai merek luar (Suryadi dan Hendrawan,

2010).

Persaingan di pasar dalam negeri akan semakin ketat, terutama di pasar

dalam negeri akan semakin ketat, terutama dengan dibebaskannya produk-produk

impor. Pengusaha-pengusaha dalam negeri harus menemukan jalankeluar agar

dapat memenangkan persaingan dalam perubahan lingkungan bisnis tersebut.

Pemahaman terhadap karakteristik konsuimen yang akan menjadi target pasar

menjadi salahsatu kunci penting.

Salah satu karakter konsumen yang perlu dipahami oleh produen dalam

menghadapipersaingan dengan produk-produk impor adalah kecenderungan

etnosentrisme. Etnosentris memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu

produk. Etnosentrisme cenderung menyukai produk dalam negeri dan merasa

berkewajiban untuk mendukung produksi dalam negeri serta percaya bahwa

dengan membeli produk luar negeri akan menghambat pertumbuhan ekonomi

dalam negeri dan menciptakan pengangguran.

Walaupun pasar berkembang menjadi global, tidak berarti konsumen jadi

global dalam waktu yang bersamaan (Wu, Zhu and Dai, 2010). Perilaku

konsumen dipengaruhi oleh globalisasi dan kebudayaan lokal secara simultan.

Globalisasi juga menyebabkan meningkatnya pengaruh kebudayaan lokal,
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mendorong seseorang bertahan menghadapi serangan globalisasi (De Mooij,

2004). Banyak riset yang menunjukkan pada negara berkembang, konsumen

beranggapan bahwa produk yang dibuat oleh produsen lokal tidak sebaik produk

impor (Wang, 2004). Untuk itu adanya etnosentrisme yaitu kecenderungan

konsumen untuk menerima atau menolak berbagai produk buatan luar negeri,

merupakan suatu kekuatan bagi perkembangan suatu negara. Ethnosentris

mempertimbangkan dorongan dan pengertian perilaku konsumen berhubungan

dengan aspek afeksi dan normatif untuk membeli produk lokal.

Menurut Shimp dan Sharma (dalam Fadila dan Rasyid, 2012)

Enthnosentrisme memberikan perasaan sensitif secara individual terhadap

identitas, perasaan dan perasanaan memiliki serta penerimaan ataupun penolakan

terhadap sebuah kelompok.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta pada

produk buatan dalam negeri. Pada tahun 1980an dibuatlah gerakan Aku Cinta

Produk Indonesia. Namun pada era globalisasi saat ini, mencintai produk buatan

dalam negeri tidak cukup, dibutuhkan gerakan memakai produk buatan dalam

negeri untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan

perekonomian nasional dan meningkatkan pendapatan negara. Sejatinya rasa

cinta terhadap produk buatan dalam negeri mempengaruhi pengambilan

keputusan konsumen sehingga ethnosentrisme mempengaruhi proses

pengambilan keputusan konsumen. Atau dapat dikatakan bahwa ethnosentrisme

terlibat dalam proses pengambilan keputusan konsumen.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi

dua, yaitu keterlibatan rendah dan keterlibatan tinggi. Keterlibatan yang rendah

(low involvement) adalah suatu keadaan dimana para konsumen menulai suatu

keputusan pembelian tidak begitu penting atau sudah rutin sehingga mereka

hanya sedikit terlibat dalam pencarian informasi sebelum mengambil keputusan.

Biasanya produk ini sudah rutin dibeli dan harganya murah. Contohnya adalah

produk sabun, kosmetik, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.

Sedangkan keterlibatan yang tinggi (high involvement) adalah suatu keadaan

dimana para konsumen menilai bahwa untuk suatu keputusan pembelian yang
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cukup penting, mereka melakukan pencarian informasi yang luas sebelum

mengambil keputusan (Schiffman dan Kanuck, 2008). Biasanya produk ini jarang

dibeli, harganya relatif mahal, berteknologi tinggi ataupun kompleksitasnya

tinggi. Contohnya adalah telepon seluler, printer, televisi, komputer laptop, dan

sebagainya.

Selain etnosentisme, keputusan pembelian dipengaruhi banyak hal. Lin

dan Chen (2006) menunjukkan bahwa, ketika pelanggan membuat keputusan,

mereka mencari informasi lebih lanjut sebelum melakukan pembelian. Dalam

kaitannya dengan produk, dengan mempertimbangkan citra nasional, country of

origin, pengetahuan produk merupakan elemen penting ketika membeli. Namun,

efek dari pengetahuan produk pada niat beli konsumen dan niat mencari

informasi sebagian besar bergantung pada produk-produk pabrikan.

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada brand image dan

product knowledge. Brand image dibuat bila konsumen mengembangkan ide-ide,

perasaan dan harapan terhadap merek tertentu ketika mereka belajar, mengingat

dan menjadi terbiasa dengan mereka. Ketika konsumen mempertimbangkan

untuk membeli produk, niat pembelian akan ditentukan berdasarkan persepsi nilai

yang diberikan oleh merek. Ketika konsumen memiliki pendapat yang tinggi

pada kualitas merek produk tertentu, konsumen cenderung memiliki persepsi

yang lebih tinggi. Selain itu, ketika konsumen merasa mendapatkan manfaat lebih

dari pembelian produk merek tersebut dibandingkan harga yang harus dibayar,

maka konsumen tersebut lebih cenderung untuk melakukan pembelian. Artinya

sebuah merek dengan citra positif meningkatkan loyalitas konsumen dan

kepercayaan dan memperkuat niat pembelian konsumen. Citra merek tidak

diragukan lagi merupakan isyarat penting selama proses keputusan pembelian

konsumen (Lin, 2007).

Lin (2007) menyatakan bahwa konsumen biasanya mengadopsi berbagai

metode untuk mengevaluasi produk. Konsumen dengan pengetahuan produk

yang lebih tinggi cenderung tidak menggunakan ide reconceived untuk menilai

kualitas produk karena mereka sadar akan pentingnya informasi produk.

Konsumen dengan pengetahuan produk yang tinggi akan mengevaluasi produk
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berdasarkan kualitasnya karena mereka percaya dengan pengetahuan produk

mereka. Dengan demikian, konsumen tersebut cenderung menyadari nilai produk

dan akibatnya melanjutkan niat pembelian. Di sisi lain, konsumen yang memiliki

pengetahuan produk rendah lebih cenderung dipengaruhi oleh isyarat lingkungan,

misalnya persuasi seorang salesman, dan perubahan yang dirasakan ketika

menerima informasi produk.

Penelitian tentang etnosentrisme, brand image dan product knowledge

telah dilakukan oleh Fadila dan Rasyid (2012) tentang Pengaruh Ethnosentrisme

Konsumen Terhadap Keterlibatan Pengambilan Keputusan Pembelian Produk

yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara

ethnosentrisme dengan tingkat keterlibatan rendah (low involvement) dan

keterlibatan tinggi (high involvement) pada pengambilan keputusan pembelian.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Hendrawan (2010)

tentang kecenderungan etnosentrisme,sikap dan intensi konsumen dalam

membeli produk sepati buatan UKM disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan

etnosentrisme di kalangan mahasiswa FE Unibraw dalam memandang sebuah

produk. Meskipun sebagian besar mahasiswa memandang bahwa produk buatan

luar negeri lebih baik khususnya dalam segi, kualitas, harga, model dan

sebagainya namun masih terdapat mahasiswa yang mendukung produk UKM

akan tetapi juga masih menyukai produk buatan luar negeri. Adapun Lin (2007)

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak dipengaruhi

oleh citra merek, akan tetapi keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh product

knowledge.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh etnosentrisme,

brand image, product knowledge terhadap keputusan pembelian produk pakaian

jadi impor di kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Surakarta.
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B. LANDASAN TEORI

1. Etnosentrisme

Taylor, Peplau dan Sears (2000) menyatakan bahwa etnosentrisme

mengacu pada suatu kepercayaan bahwa in group nya lebih baik atau superior

dari pada out group.

Secara ringkas pengertian etnosentrisme adalah kecenderungan untuk

memandang norma-norma dan nilai dalam kelompok budayanya sebagai yang

terbaik dan digunakan sebagai standar untuk mengukur dan bertindak

terhadap semua kebudayaan lain. Etnosentrisme ini melibatkan atribusi

internal dan eksternal yang menciptakan jurang pemisah dengan kebudayaan

lain, sehingga tidak memungkinkan terjadinya komunikasi dan kontak sosial

yang harmonis.

Shimp dan Sharma (dalam Bamber et al, 2011) menemukan bahwa

konsumen dengan etnosentrisme yang lebih tinggi mengevaluasi produk

impor yang berdampak pada perekonomian. Konsumen percaya membeli

produk impor yang tidak patriotik karena mengakibatkan hilangnya pekerjaan

domestik dan menyebabkan kerusakan pada perekonomian domestik.

Sedangkan konsumen yang memiliki etnosentrisme rendah cenderung

mengevaluasi produk impor menggunakan atribut produk daripada country of

origin produk

2. Brand Image

Tjiptono (2005: 49), brand image atau brand description, yakni

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan terhadap merek tertentu. Citra merek

dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen

ketika mengingat suatu merek tertentu. Asosiasi itu dapat muncul dalam

bentuk citra atau pemikiran tertentu yang dikaitkan dengan suatu merek.

Citra merek berhubungan dengan sikap. Sikap positif konsumen

terhadap sebuah merek lebih mudah mengarahkannya untuk membeli merek

dan produk tersebut. Karena itu, tujuan utama strategi pemasaran, baik

melalui iklan, publisitas maupun melalui cara tradisional adalah

mengembangkan citra positif terhadap merek. Citra merek dibangun dengan
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memasukkan kepribadian atau citra kedalam produk atau jasa, untuk

kemudian dimasukkan ke dalam alam bawah sadar konsumen.

3. Product Knowledge

Nan-Hong Lin (2007) “Product knowledge is a perception consumers

have towards certain product, including previous experience of using the

product”  artinya: Pengetahuan produk adalah konsumen memiliki persepsi

terhadap produk tertentu, termasuk pengalaman sebelumnya menggunakan

produk.

Lin & Lin (2007:122) mengukur pengetahuan produk dengan tiga cara,

yaitu (1) Subjective knowledge, merupakan tingkat pengertian konsumen

terhadap suatu produk,sering disebut menilai pengetahuan sendiri (self-

assessed knowledge), (2) Objective knowledge, yaitu: tingkat dan jenis

pengetahuan produk yang benar-benar tersimpan dalam memori

konsumen,disebut juga pengetahuan actual (actual knowledge).  (3)

Experience-based knowledge, merupakan pengalaman sebelumnya dari

pembelian atau penggunaan produk

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas hipotesis dalam penelitian ini adalah

H1 : Terdapat pengaruh etnosentrisme terhadap keputusan pembelian produk

pakaian jadi impor di kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Surakarta

H2 : Terdapat pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk

pakaian jadi impor di kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Surakarta

H3 : Terdapat pengaruh product knowledge terhadap keputusan pembelian

produk pakaian jadi impor di kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian ini menggunakan metode ekplanasi. Populasi yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah mahasiswa FE UMS yang aktif kuliah sebanyak 456

orang. Sebanyak 100 orang digunakan menjadi sampel penelitian. Penelitian ini
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menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer. Teknik

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini, adalah etnosentrisme, brand image, dan product

knowledge.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan analisis data pada analisis regresi berganda dan uji  hipotesis

maka dapat diketahui bahwa :

1. Pengaruh etnosentrisme terhadap keputusan pembelian

Hasil uji t untuk pengaruh etnosentrisme terhadap keputusan

pembelian diperoleh nilai thitung sebesar 3,595 dengan nilai probabilitas 0,001

yang nilainya lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima

secara statistik artinya etnosentrisme berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian produk pakaian jadi impor di kalangan mahasiswa

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Konsumen dengan etnosentrisme tinggi akan cenderung memiliki

perasaan bersalah apabila mengonsumsi produk dari luar negeri karena

berakibat buruk pada perekonomian bangsanya sendiri. Adapun konsumen

dengan etnosentrisme rendah tidak merasakan hal tersebut. Implikasinya bagi

pemasar adalah penggunaan penekanan pada aspek kebangsaan dalam

penggunaan produk dalam negeri bagi konsumen dengan tingkat

etnosentrisme tinggi.

Shimp dan Sharma (dalam Bamber et al, 2011) menemukan bahwa

konsumen dengan etnosentrisme konsumen yang lebih tinggi mengevaluasi

produk impor yang berdampak pada perekonomian. Konsumen percaya

membeli produk impor yang tidak patriotik karena mengakibatkan hilangnya

pekerjaan domestik dan menyebabkan kerusakan pada perekonomian

domestik. Sedangkan konsumen yang memiliki etnosentrisme rendah

cenderung mengevaluasi produk impor menggunakan atribut produk daripada

country of origin produk. Hasil penelitian empiris dari Shimp dan Sharma

(1987) menunjukkan bahwa, untuk konsumen AS, sikap terhadap impor
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berkorelasi negatif dengan kecenderungan etnosentris. Sharma et al (1995)

menemukan bahwa perlunya suatu produk dipengaruhi kecenderungan

operasi etnosentris dalam situasi pembelian. Mereka juga menemukan bahwa

lebih memerlukan produk, semakin sedikit kecenderungan etnosentris

mempengaruhi keputusan pembelian. Tingkat etnosentrisme mengacu pada

perbedaan antara tingkat mikro etnis, tingkat regional , dan tingkat makro

etnis (Bamber et al, 2011).

2. Pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian

Hasil uji t untuk pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian

diperoleh nilai thitung sebesar 1,580 dengan nilai probabilitas 0,117 yang

nilainya lebih besar dari 0,05, hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak

secara statistik artinya brand image tidak berpengaruh terhadap keputusan

pembelian produk pakaian jadi impor di kalangan mahasiswa Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Citra merek berhubungan dengan sikap. Sikap positif konsumen

terhadap sebuah merek lebih mudah mengarahkannya untuk membeli merek

dan produk tersebut. Karena itu, tujuan utama strategi pemasaran, baik

melalui iklan, publisitas maupun melalui cara tradisional adalah

mengembangkan citra positif terhadap merek. Citra merek dibangun dengan

memasukkan kepribadian atau citra kedalam produk atau jasa, untuk

kemudian dimasukkan ke dalam alam bawah sadar konsumen.

Setiap konsumen memiliki kesan tertentu terhadap suatu merek.

Kesan dapat timbul setelah melihat, mendengar, dan membaca suatu merek

atau produk baik melaui TV, radio maupun media cetak. Brand image adalah

persepsi terhadap suatu objek yang digambarkan melalui asosiasi merek yang

ada dalam ingatan konsumen. Citra merek mempresentasikan keseluruhan

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa

lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap

yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen

dengan citra yang positif lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian

(Setiadi, 2005 : 180).
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3. Pengaruh product knowledge terhadap keputusan pembelian

Hasil uji t untuk pengaruh product knowledge terhadap keputusan

pembelian diperoleh nilai thitung sebesar 2,779 dengan nilai probabilitas

0,007 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti Ho ditolak dan Ha

diterima secara statistik artinya product knowledge berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian produk pakaian jadi impor di kalangan

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lin dan Lin (2007) juga mengatakan tingkat product knowledge juga

mempengaruhi purchase intention konsumen. Secara umum, konsumen

dengan pengetahuan produk yang lebih tinggi memiliki memori lebih baik,

pengakuan, analisis dan kemampuan logika dibandingkan dengan

pengetahuan produk yang lebih rendah. Akibatnya, mereka yang berpikir

bahwa mereka memiliki pengetahuan produk yang lebih tinggi cenderung

mengandalkan isyarat intrinsik bukan stereotip untuk membuat penilaian

terhadap kualitas produk karena mereka menyadari pentingnya informasi

produk.

Menurut Wang dan Hwang (2001) yang dikutip dari Lin dan Lin (2007),

menyimpulkan bahwa konsumen dengan product knowledge yang tinggi akan

mengevaluasi produk berdasarkan kualitasnya karena mereka percaya diri

dengan pengetahuan produk mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi

sadar akan nilai produk dan akibatnya mengembangkan purchase intention. Di

sisi lain, mereka yang memiliki pengetahuan produk yang rendah lebih mungkin

untuk menjadi dipengaruhi isyarat lingkungan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnosentrisme mempengaruhi

keputusan pembelian. Konsumen dengan etnosentrisme tinggi akan

cenderung memiliki perasaan bersalah apabila mengonsumsi produk dari luar

negeri karena berakibat buruk pada perekonomian bangsanya sendiri,
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sedangkan konsumen yang memiliki etnosentrisme rendah cenderung

mengevaluasi produk impor menggunakan atribut produk daripada country of

origin produk.

Penelitian menunjukkan bahwa citra merek tidak mempengaruhi

keputusan pembelian. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pendapat

bahwa citra merek (brand image) berhubungan dengan sikap, sikap positif

konsumen terhadap sebuah merek lebih mudah mengarahkannya untuk

membeli merek dan produk tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa product knowledge

mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen dengan product knowledge

tinggi akan cenderung mengandalkan isyarat intrinsik bukan stereotip untuk

membuat penilaian terhadap kualitas produk karena mereka menyadari

pentingnya informasi produk.

2. Saran

Bagi Penelitian yang akan datang; Penelitian ini hanya memfokuskan pada

kajian mengenai tiga variable yaitu etnosentrisme, brand image, dan product

knowledge. Penelitian ini belum memasukkan variabe yang lain yang

berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang memungkinkan dapat

mempengaruhi penelitian ini.

Bagi produk impor; Mengingat pada penelitian ini brand image tidak

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kemungkinan disebabkan

kurangnya pengetahuan produk, sehingga produk impor harus lebih

memperhatikan bagaimana meningkatkan penanaman brand image yang baik

maka dapat meningkatkan keputusan pembelian dari konsumen, khususnya

dalam hal lebih memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa citra

produk, memberikan manfaat dan kelebihan dari produk.
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