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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh informative 
susceptibility, normative susceptibility, value consciousness, integrity, dan personal 
gratification terhadap minat membeli DVD bajakan dengan attitude towards piracy sebagai 
variabel intervening. Penelitian ini menggunakan variabel bebas (X) yang terdiri dari 
informative susceptibility (X1), normative susceptibility (X2), value consciousness (X3), 
integrity (X4), dan personal gratification (X5), minat beli DVD bajakan sebagai variabel 
tergantung (Y), serta attitude towards piracy sebagai variabel intervening (Z). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 100 orang responden. Sampel dari 
penelitian ini adalah konsumen yang mengetahui dan belum pernah membeli DVD bajakan, 
serta diutamakan konsumen yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. 
Konsumen yang telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri dipilih untuk mereduksi 
faktor daya beli konsumen. Teknik analisis yang digunakan adalah Stepwise Regression yang 
diolah menggunakan program SPSS. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah : 

Z = 6,190 - 0,155X1 – 0,180X2 + 0,206X3 – 0,191X4 – 0,213X5 

Y = -1,160 + 0,912Z 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah variabel informative susceptibility (X1), 
normative susceptibility (X2), integrity (X4), dan personal gratification (X5) berpengaruh 
signifikan negatif  terhadap variabel attitude towards piracy (Z), sedangkan variabel value 
consciousness (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel attitude towards piracy 
(Z). Hasil kedua adalah variabel attitude towards piracy (Z) berpengaruh signifikan positif 
terhadap variabel minat beli DVD bajakan (Y). 

 

Kata kunci : barang bajakan, attitude towards piracy, minat beli, DVD bajakan.
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