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ABSTRAKSI 

 

 

 

 

Saat ini, sangat sulit menemukan toko yang tidak menjual produk buatan 

China, bahkan di negara barat sekalipun. Berbagai produk yang beredar dengan 

merek masing-masing menciptakan persepsi yang berbeda di mata konsumen, 

utamanya bila dihubungkan dengan persepsi darimana merek tersebut berasal, 

sehingga muncul persepsi mengenai kualitas maupun niat beli yang berbeda dari 

konsumen. Merek-merek dengan nuansa nama yang berbeda digunakan untuk 

mengetahui adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas dan niat beli yang 

muncul. Produk buatan China dengan nama merek yang berbeda akan 

mencerminkan perbedaan brand origin dalam benak konsumen, kemudian 

membantu konsumen mempersepsikan kualitas dari produk dengan merek terkait 

dan niat beli yang ada dalam diri mereka.  

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: persepsi mengenai kualitas 

sebagai variabel independen dan niat beli di posisi variabel dependen, dengan 

tambahan variabel brand origin sebagai treatment. Berdasarkan landasan teori 

yang digunakan dan rumusan masalah yang diajukan terdapat tiga hipotesis yang 

akan diuji. Perhitungan validitas, reabilitas, serta analisis data dilakukan dengan 

menggunakan modul SPSS 11.5. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji 

dua hipotesis pertama adalah uji t-paired, sedangkan untuk menguji hipotesis 

terakhir dengan teknik analisis regresi linear sederhana. 

Hasil pengujian terhadap obyek kedua merek produk buatan China 

menghasilkan: (1) Perceived quality berdasarkan brand origin western brand 

name dipersepsikan lebih baik dibandingkan perceived quality berdasarkan brand 

origin chinese brand name pada produk AC buatan China., (2) Purchase intention 

berdasarkan brand origin western brand name lebih tinggi dibandingkan purchase 

intention berdasarkan brand origin chinese brand name pada produk AC buatan 

China, (3) Pengaruh perceived quality berdasarkan brand origin chinese brand 

name terhadap purchase intention berdasarkan brand origin chinese brand name 

lebih berpengaruh dibandingkan pengaruh perceived quality berdasarkan brand 

origin western brand name terhadap purchase intention berdasarkan brand origin 

western brand name pada produk AC buatan China. 

 

Kata Kunci : Brand origin, nama merek, persepsi mengenai kualitas, niat beli. 
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