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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fashion merupakan topik yang selalu menarik untuk didiskusikan karena

fashion dalam hal ini pakaian adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia.

Setiap orang memakai bermacam jenis pakaian dalam setiap aktivitasnya, hal ini

mendorong seseorang untuk memiliki lebih dari satu jenis pakaian. Selain itu,

perubahan tren pakaian yang cepat juga memicu seseorang untuk tidak berhenti

membeli. Hal tersebut merupakan alasan dari berkembangnya ritel pakaian dan

lebih atraktif untuk mendatangkan berbagai jenis produk pakaian merek global di

Indonesia (Sugih & Soekarno, 2015).

Gambar 1.1. Indeks Konsumsi Fashion di Indonesia

(Sugih & Soekarno, 2015)

Berbagai produk pakaian merek global masuk ke Indonesia seiring

dengan meningkatnya konsumsi fashion di negara ini. Hal ini yang membuat

konsumen saat ini memiliki pandangan tertentu terhadap produk pakaian merek

global. Konsumen dapat diklasifikasikan berdasarkan generasinya yaitu generasi

Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y dan Generasi Z (Solomon, 2010). Dari
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keempat generasi tersebut, konsumen Generasi Y terlihat memiliki kekuatan yang

signifikan di dalam konsumsi produk merek global (Noble, dkk , 2009). Generasi

Y tumbuh dalam lingkungan modern dengan tipe consumption-driven dan

memiliki kemampuan lebih banyak dari kelompok remaja generasi lainnya dalam

sejarah (Kennedy, 2001). Hal tersebut yang membuat Generasi Y dilihat sebagai

kelompok konsumen terbesar dalam perekonomian (Chastor, 2009). Oleh karena

itu, Generasi Y mendapatkan perhatian oleh praktisi pemasaran dan peneliti

empiris (Branchik, 2010).

Masuknya produk pakaian merek global di negara berkembang termasuk

di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Munculnya beberapa produk pakaian merek global seperti Zara, Pull & Bear dan

Stradivarius telah mengubah skenario produk pakaian merek lokal di negara

berkembang, yang dahulunya tidak terlalu terorganisir menjadi lebih terorganisir

untuk dapat bersaing dengan produk pakaian merek global. Banyaknya produk

pakaian merek global yang memasuki pasar Indonesia karena meningkatnya

tingkat kemakmuran penduduk muda Indonesia bersamaan dengan kesadaran

yang tinggi tentang merek global dan pengalaman berbelanja internasional.

Pengembangan Indonesia sebagai tempat pengembangan market lebih lanjut akan

membuat produk pakaian merek global memiliki kesempatan yang lebih besar.

Untuk pasar di dalam negeri, dengan jumlah penduduk yang mencapai

lebih dari 237 juta jiwa (sensus tahun 2010), Indonesia merupakan pasar yang

potensial termasuk bagi pemasaran produk pakaian. Hal ini juga ditunjang

dengan daya beli masyarakat yang terus membaik, dimana tercatat pendapatan
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per kapita pada tahun 2012 mencapai US$ 3.562,6, atau meningkat sebesar 9,54

persen bila dibanding tahun 2011 yang mencapai US$ 3.498,2 (SWA, 2014).

Peluang pasar industri pakaian ini semakin besar seiring dengan

terjadinya peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dalam

beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya

konsumsi masyarakat terhadap pakaian, dimana masyarakat kelas menengah

sudah mulai menjadikan pakaian berkualitas dan bermerek tertentu sebagai

kebutuhan (SWA, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh McKinsey, dari 138 juta populasi

warga negara Indonesia di perkotaan, terdapat empat kategori konsumen yaitu

kelas wealthy, kelas promising consuming, kelas aspiring dan kelas struggling.

Jumlah populasi di kelas atas berjumlah sekitar 2 juta, kelas promising

consuming sekitar 55 juta, kelas aspiring sekitar 69 juta, dan terakhir kelas

struggling sekitar 14 juta. Dari keempat kelas tersebut, hanya kelas promising

consuming yang diperkirakan akan tumbuh secara signifikan dari kurun waktu

sekarang hingga tahun 2020, sedangkan populasi kelas aspiring dan kelas

struggling diperkirakan akan tetap sama atau menurun sedikit (Gambar 1.2).

Berdasarkan penelitian dari McKinsey tersebut, kelas promising consuming dapat

dilihat menjadi market yang terus berkembang dan menjadi lahan bagi produsen

untuk memasarkan produknya.
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Gambar 1.2. Populasi Warga Negara Indonesia di Perkotaan

(McKinsey Consumer Insights Indonesia, 2013)

Kategori urban consuming merupakan kategori yang memiliki keinginan

untuk mencoba produk baru, memanjakan diri dan membayar lebih untuk produk

dan layanan dengan kualitas premium atau yang lebih baik. Kesediaan mereka

untuk melakukan konsumsi membuat mereka menjadi pemakai awal produk-

produk baru, dan mereka jauh lebih terhubung dengan cepat secara digital dari

rekan-rekan perkotaan mereka (Gambar 1.2) (McKinsey Consumer Insights

Indonesia, 2013).

McKinsey menggambarkan perilaku umum masyarakat Indonesia antara

kelas promising consuming dan kelas aspiring dengan membandingkan skala

perilaku mereka (Gambar 1.3).
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Gambar 1.3. Perilaku Umum Masyarakat Indonesia

(McKinsey Consumer Insights Indonesia, 2013)

Globalisasi memiliki dampak yang besar terhadap konsumen. Konsumen

di Indonesia kini dapat menyerap berbagai informasi dan mulai menuntut kualitas

produk yang baik. Dengan adanya globalisasi, penduduk Indonesia mulai

perhatian dengan produk pakaian merek global dan mereka merasa bahwa

kepemilikan produk tersebut di kalangan mereka memberikan status dan

kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa suatu produk hanya

dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan secara simbolis daripada secara

fungsionalnya.

Pada teori tentang pengambilan keputusan pembelian oleh Schiffman dan

Kanuk (2000) dikatakan bahwa terdapat faktor eksternal yang berperan yaitu

faktor lingkungan sosiokultural salah satunya. Faktor lingkungan sosiokultural

yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu pada variabel cosmopolitanism dan

consumer ethnocentrism.

Cosmopolitanism didefinisikan sebagai konsep dari tiga pemikiran

dimana konsumen (1) menunjukkan keterbukaannya terhadap negara lain beserta

kebudayaannya, (2) menghargai keberagaman budaya yang dibawa produk asal
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dari negara lain, dan (3) secara positif bersedia mengkonsumsi produk yang

berasal dari negara lain (Riefler, dkk, 2012). Sehingga dapat dikatakan bahwa

semakin tinggi tingkatan cosmopolitanism konsumen maka semakin terbuka

kemungkinan untuk mencoba produk merek global. Riefler dan Diamantopoulos

(2009) mengemukakan bahwa cosmopolitanism memiliki relevansi terhadap

karakteristik konsumen untuk menjabarkan pandangan dan pilihan konsumen

terhadap produk merek global. Oleh karena itu, cosmopolitanism merupakan

orientasi konsumen yang memiliki implikasi penting bagi para pelaku pemasaran

(Caldwell, dkk, 2006; Cannon & Yaprak, 2002; Cleveland, dkk, 2011; Riefler,

dkk, 2012; Riefler & Diamantopoulos, 2009; Thomson & Tambyah, 1999; Yoon,

dkk, 1996).

Keberadaan konsumen cosmopolitanism yang memiliki gaya hidup dan

perilaku khusus dapat menciptakan cara-cara yang baru bagi perusahaan untuk

dapat masuk ke konsumen dengan segmen tersebut. Beberapa peneliti telah

mendiskusikan tentang beberapa konsekuensi dari cosmopolitanism dengan

mencoba menghubungkannya kepada variabel perilaku konsumen yang lainnya

seperti consumer ethnocentrism dan materialism (Cleveland, dkk, 2009; Riefler

& Diamantopoulos, 2009; Figuiredo & Cayla, 2010).

Consumer ethnocentrism didefinisikan sebagai keyakinan yang dipegang

oleh konsumen tentang kesesuaian, termasuk moralitas, dari pembelian produk

dari luar negeri (Shimp & Sharma, 1987). Consumer ethnocentrism adalah

perilaku psikologis yang merepresentasikan bagaimana konsumen melihat produk

yang dibuat di negara mereka sebagai objek kebanggaan dan identitas dibanding

dengan produk dari luar negeri. Ethnocentricity memiliki implikasi yang penting
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bagi perilaku konsumen terhadap produk merek global, keinginan untuk membeli

dan pemilihan antara produk domestik dibandingkan dengan produk dari luar

negeri (Reardon, dkk, 2005; Sankar, 2006). Konsumen yang memiliki

ethnocentrism tinggi melihat pembelian produk luar negeri sebagai hal yang salah

karena memiliki dampak lebih lanjut kepada sosial dan ekonomi lokal (Shimp &

Sharma, 1987). Consumer ethnocentrism bukan sekedar isu ekonomi, tetapi lebih

dilihat sebagai isu moral di antara individu-individu yang memiliki ethnocentrism

tinggi dan karena itu mereka memiliki budaya yang kuat (Lawrence, 2012).

Kinra (2006) dan Strizhakova, dkk (2008) menunjukkan bahwa konsumen

yang berada pada negara berkembang lebih memilih produk yang dibuat oleh

negara-negara maju. Menurut Batra (1997), hal tersebut dapat dilihat dari sejarah

terhadap negara berkembang pernah mengalami monopoli, pabrik milik negara-

negara maju didirikan di tanah negara berkembang yang dapat diartikan produk

dari negara berkembang ini tidak akan dipandang tinggi dibandingkan dengan

produk dari negara maju tersebut. Namun, sepuluh tahun terakhir telah mengubah

persepsi tersebut karena tiga alasan yaitu hambatan perdagangan yang rendah,

global branding dan pabrik outsource yang didirikan di negara berkembang

(Sharma, Mathur, & Dhawan, 2009).

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa merek digunakan oleh

konsumen sebagai tanda untuk menentukan kualitas dari suatu produk (Douglas,

dkk, 2004; Holt, dkk, 2004). Konsumen cenderung percaya bahwa semakin

global suatu merek, maka semakin baik pula kualitas yang ditawarkan (Holt, dkk,

2004). Konsumen mempercayai alasan bahwa merek global selalu memperbarui

standar dan inovasi produk mereka secara terus-menerus. Tetapi, bukan berarti
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merek global lebih baik dari merek lokal. Hal ini karena konsumen cenderung

percaya berdasarkan janji, kepercayaan dan harapan yang ditawarkan oleh merek

global (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Konsumen rela untuk membayar harga

yang lebih tinggi jika mereka memiliki perilaku positif terhadap sebuah merek

(Kapferer, 2004). Dengan mengevaluasi pendapat di atas, dapat dilihat bahwa

pemikiran konsumen terhadap sebuah merek dapat membantu untuk

mendiferensiasikan satu produk terhadap produk yang lain dan merek global

memperoleh banyak keuntungan dan ketertarikan dari konsumen dibanding

produk merek non global (Tjandra, dkk, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami preferensi konsumen Generasi

Y terhadap produk pakaian merek global seiring dengan masuknya berbagai

produk pakaian merek global di Indonesia. Hasil dari pemahaman terhadap

preferensi konsumen tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi

produsen produk pakaian merek lokal yang juga semakin berkembang dari waktu

ke waktu.

Subjek penelitian ini yaitu konsumen Generasi Y, dimana Generasi Y

merupakan konsumen yang disebut dengan consumption-driven. Generasi Y yaitu

konsumen yang lahir pada tahun 1979 sampai dengan 1994 (Solomon, 2010).

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran preferensi konsumen

Generasi Y terhadap produk pakaian merek global.
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1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah cosmopolitanism memiliki pengaruh terhadap relative product

quality pakaian merek global oleh konsumen Generasi Y?

2. Apakah relative product quality pakaian merek global memiliki pengaruh

terhadap preferensi konsumen Generasi Y pada produk pakaian merek

global?

3. Apakah cosmopolitanism memiliki pengaruh terhadap consumer

ethnocentrism pada preferensi konsumen Generasi Y?

4. Apakah consumer ethnocentrism memiliki pengaruh terhadap preferensi

konsumen Generasi Y pada produk pakaian merek global?

5. Apakah cosmopolitanism memiliki pengaruh terhadap preferensi

konsumen Generasi Y pada produk pakaian merek global?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui pengaruh cosmopolitanism terhadap relative product quality

pakaian merek global oleh konsumen Generasi Y.

2. Mengetahui pengaruh relative product quality pakaian merek global

terhadap preferensi konsumen Generasi Y pada produk pakaian merek

global.

3. Mengetahui pengaruh cosmopolitanism terhadap consumer ethnocentrism

pada preferensi konsumen Generasi Y.

4. Mengetahui pengaruh consumer ethnocentrism terhadap preferensi

konsumen Generasi Y pada produk pakaian merek global.
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5. Mengetahui pengaruh cosmopolitanism terhadap preferensi konsumen

Generasi Y pada produk pakaian merek global.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pebisnis yang memproduksi produk pakaian merek lokal

 Mengetahui bagaimana perilaku konsumen Generasi Y di Indonesia saat

ini terhadap produk pakaian merek global, sehingga produsen dapat

memperbaiki strategi yang ada agar produk pakaian merek lokal mampu

sejajar dengan produk merek global.

 Strategi promosi atau yang disebut promotional mix, yaitu advertising,

personal selling, sales promotion dan public relation dapat

dikombinasikan untuk dapat mengkomunikasikan pesan-pesan yang

efektif dan bersifat persuasif untuk meningkatkan keinginan konsumen

Generasi Y untuk membeli produk pakaian merek lokal. Sebagai contoh

dapat dilakukan promosi dengan menggunakan quote yaitu “Support local

more, Buy global less”. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat

mengubah paradigma konsumen Generasi Y yang berkembang saat ini

bahwa dengan menggunakan produk pakaian merek global akan

menumbuhkan kebanggaan tersendiri. Selain itu, dapat dibuat acara

seperti Indonesia Fashion Week sebagai acara promosi produk fashion

merek lokal Indonesia dan secara tidak langsung akan memperkuat merek

produk fashion merek lokal.

 Adanya variabel relative product quality yang berpengaruh terhadap

perilaku konsumen Generasi Y terhadap produk pakaian merek global
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dapat menjadi pelajaran bagi produsen pakaian merek lokal untuk

mempelajari bagaimana kualitas produk dapat bersaing. Kualitas ini

dapat dilihat dari bahan kain yang digunakan, desain yang dibuat hingga

produk pakaian dihasilkan. Hendaknya kualitas kain yang digunakan baik,

bahannya nyaman jika dipakai, warnanya tidak mudah luntur dan pudar.

 Selain itu para produsen juga perlu mempelajari karakteristik produk

pakaian merek global yang membuat konsumen menyukai untuk membeli

produk tersebut. Hal itu bukan berarti semata-mata melakukan imitasi

terhadap produk pakaian merek global namun lebih pada meningkatkan

inovasi agar tercipta produk-produk yang unik dan menumbuhkan

kebanggan konsumen bila mengenakan produk pakaian merek lokal.

2. Bagi peneliti selanjutnya

 Bilamana akan melakukan penelitian dengan menggunakan variabel

cosmopolitanism, relative product quality dan consumer ethnocentrism,

dapat dipertimbangkan untuk lebih menspesifikasikan kategori usia dalam

Generasi Y karena tiap kategori usia memiliki karakteristik yang berbeda

pula dari segi pemikiran dan pendapatan. Hal ini dapat menjadikan hasil

yang digeneralisasi menjadi Generasi Y menjadi bias.

 Pengukuran variabel consumer ethnocentrism pada penelitian ini dapat

ditinjau kembali dengan menggunakan skala pengukuran likert dengan

jumlah genap untuk menghindari ketidakcenderungan pilihan jawaban

netral yang kebanyakan dipilih oleh responden konsumen Generasi Y.
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1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini ditulis mengenai latar belakang penelitian, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan

sistematika penulisan laporan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian dan teori – teori yang bisa

mendukung hasil penelitian dengan menguraikan penelitian terdahulu,

tinjauan teoritis meliputi teori-teori tentang cosmopolitanism, relative

product quality, consumer ethnocentrism, dan preferensi konsumen

Generasi Y, hipotesis dan model analisis yang akan digunakan dalam

penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini ditulis mengenai pola pikir yang digunakan peneliti

dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitiannya, pendekatan

penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik pengambilan sampel,

pelaksanaan survei, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini diuraikan keadaan industri pakaian merek global dan

merek lokal di Indonesia.

BAB V Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang hasil pengolahan data dan analisis yang

kemudian dilakukan pengujian statistik dan pembahasannya secara

keseluruhan.
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BAB VI Simpulan dan Saran

Pada bab ini akan memuat suatu kesimpulan hasil dari penelitian yang

dimaksud serta memberikan saran untuk pengambilan langkah

kebijakan lebih lanjut berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.
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