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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi saat ini telah datang dengan tren baru dalam bisnis, ekonomi 

nasional yang beralih ke ekonomi global serta tren untuk melakukan perjanjian 

perdagangan bebas menjadi lebih populer. Globalisasi pasar telah menghasilkan 

peluang yang cukup besar untuk pasar domestik dan internasional. Salah satu hasil 

dari banyaknya peluang adalah bahwa target konsumen yang jauh lebih luas di 

seluruh dunia dapat menikmati berbagai macam pilihan untuk memilih merek dan 

produk asing. Oleh karena itu saat ini para pemasar lebih tertarik dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap 

produk impor (Klein et al., 1998 dalam Abdolvand & Azima, 2015).  

Beberapa penelitian telah menjelaskan hubungan antara consumer 

animosity dan minat untuk membeli produk asing (Abdolvand & Azima, 2015; 

Haque et al., 2015; Feng. 2016; Tabassi et al., 2012). (Feng, 2016) menjelaskan 

permusuhan  menyebabkan konsumen menolak untuk membeli produk yang 

terkait dengan negara yang menyinggung. Banyak konsumen mungkin merasa 

bermusuhan terhadap beberapa negara dan perasaan ini dapat membuat mereka 

memboikot untuk membeli produk dari negara yang bersangkutan (Smith dan Li, 

2010). Ada beberapa penelitian yang telah menjelaskan hubungan antara 

animosity dan minat konsumumen untuk membeli produk asing (Abdolvand & 

Azima, 2015; Fakharmanesh & Miyandehi, 2013; Feng, 2016; Tabassi et al., 

2012) 
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Faktor lain yang memainkan peran penting dalam pembelian produk asing 

adalah perilaku etnosentris konsumen (Shimp & Sharma, 1987). Permusuhan 

berbeda dengan etnosentrisme,  etnosentrisme berkaitan dengan penghindaran 

semua produk asing, bukan produk dari negara tertentu (Feng, 2016). Para ahli 

telah menunjukkan bahwa dalam masyarakat di mana anggota memiliki 

kecenderungan etnosentris yang kuat, konsumen cenderung memiliki pandangan 

negatif dan tidak mendukung untuk membeli produk luar negeri. Ada beberapa 

penelitian yang telah menjelaskan hubungan antara ethnosentris konsumen dan 

minat mereka untuk membeli produk asing (Abdolvand & Azima, 2015; 

Fakharmanesh & Miyandehi, 2013; Tabassi et al., 2012) 

Amerika Serikat adalah negara maju yang menghasilkan berbagai macam 

produk terkenal di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia kehadiran produk-produk 

asal Amerika Serikat begitu signifikan dan telah menarik perhatian sebagian besar 

masyarakat Indonesia. KFC , Coca-cola dan Apple adalah beberapa merek 

terkenal asal Amerika Serikat yang terkenal di Indonesia. Produk Amerika Serikat 

terkenal karena produk yang inovasi dan berkualitas. Sehingga beberapa produk 

asal Amerika Serikat menjadi pemenang dalam persaingan bahkan menjadi 

pemimpin pasar.  

Namun saat ini Amerika Serikat memiliki citra negara yang negatif di 

kalangan negara-negara muslim akibat dari kebijakannya di Timur Tengah dan 

Afghanistan (Ahmed, Anang, Othman, & Sambasivan, 2013). Hal tersebut 

menyebabkan Amerika Serikat memiliki citra negatif di Indonesia karena 

mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Selai itu, Amerika Serikat juga 
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memiliki masalah dengan penduduk Indonesia dalam pengolahan hasil tambang 

emas di papua oleh PT Freeport Indonesia. Penduduk Indonesia menilai Amerika 

Serikat melalui PT. Freeport Indonesia hanya mengeksploitas kekayaan alam di 

Papua. 

Indonesia sendiri adalah salah satu negara berkembang di Asia Tenggara 

yang memiliki beragam suku dan budaya, terdapat lebih dari 300 kelompok etnik 

atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus 

BPS tahun 2010 (Wikipedia, n.d.). Islam adalah agama yang dianut oleh 

mayoritas penduduk di Indonesia dengan persentase sebesar 87,2 persen, sisanya 

6,9 persen dari penduduk di Indonesia adalah Kristen, 2,9 persen Katolik, 1,7 

persen Hindu, 0,7 persen buddha dan 0,05 persen Konghucu (BPS, n.d.). 

Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk suatu negara akan memainkan peran 

penting dalam perilaku konsumen khususnya pada perilaku pembelian produk 

asing yang berasal dari negara berbeda mayoritas agama yang dianut (Abdolvand 

& Azima, 2015; Haque et al., 2015). Belum lagi ditambah dengan sikap 

ethnocentrisme konsumen Indonesia terhadap produk asing (Sudarti, 2013), hal 

ini jelas akan memperngaruhi minat beli konsumen Indonesia terhadap produk 

asal Amerika Serikat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari consumer animosity dan consumer 

ethnocentrism dalam mempengaruhi purchase intention konsumen Indonesia 

terhadap produk yang berasal dari Amerika Serikat, mengingat Indonesia sebagai 

negara dengan mayoritas muslim. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh consumer animosity terhadap purchase intention 

produk asal Amerika Serikat ? 

2. Bagaimana pengaruh consumer ethnocentrism terhadap purchase intention 

produk asal Amerika Serikat ? 

3. Bagaimana variabel consumer animosity dan consumer ethnocentrism of 

menjelaskan variabel purchase intention produk asal Amerika Serikat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis: 

1. Pengaruh consumer animosity terhadap purchase intention produk asal 

Amerika Serikat 

2. Pengaruh consumer ethnocentrism terhadap purchase intention produk 

asal Amerika Serikat 

3. Pengaruh consumer  animosity dan consumer ethnocentrism secara 

simultan terhadap purchase intention produk asal Amerika Serikat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan kedalam manfaat teoritis 

dan manfaat praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen pemasaran pada 

khususnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam praktek 

bidang manajemen serta dapat menambah pengalaman dalam 

menganalisis permasalahan dalam bidang pemasaran dan memperluas 

pengetahuan mengenai consumer animosity, consumer ethnocentrism 

dan purchase intention. produk asal Amerika Serikat. 

b. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi terkait consumer purchase intention 

terhadap produk asal Amerika Serikat sehingga perusahaan dapat 

mengambil langkah-langkah strategis guna memaksimalkan penjualan 

dalam perusahaan. Serta menjadi acuan bagi perusahan-perusahan 

domestik dalam pengambilan keputusan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan teori yang 

melandasi pemikiran, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran. 

 

 

 




