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ABSTRAKSI 

 

 

Dewasa ini, industri manufaktur berkembang semakin kompleks dan 

bersaing semakin ketat. Berbagai kesalahan sekecil apapun pada produknya, dapat 

diketahui oleh stakeholder dalam waktu yang cepat. Sebagai upaya mengatasi 

krisis, perusahaan berusaha menarik produk dari pasaran. Namun tidak semua 

upaya penarikan produk bisa berdampak positif pada citra manufaktur dan niat 

beli. Ada tiga bentuk upaya penarikan produk yaitu penyangkalan cacat, 

penarikan produk secara sukarela, dan kampanye perbaikan. Kasus penarikan 

produk yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah penarikan produk makanan 

karena kesalahan informasi pada label. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh ketiga 

bentuk penarikan produk terhadap citra manufaktur dan niat beli. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain konklusif dan jenis studi 

kausal eksperimen. Lingkungan eksperimen yang digunakan adalah lingkungan 

laboratorium. Terdapat tiga skenario berita, masing-masing untuk tiga kelompok 

partisipan. Masing-masing artikel berita berisi informasi tentang perusahaan yang 

melakukan penyangkalan cacat, penarikan produk secara sukarela, dan kampaye 

perbaikan. Kemudian partisipan diminta mengisi kuesioner tentang penarikan 

produk (X), citra manufaktur (Y), dan niat beli (Z). Data primer diperoleh dari 

150 partisipan yang berasal dari populasi mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Airlangga. Teknik analisis yang digunakan adalah one-way 

ANOVA, regresi variabel dummy, dan regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 

penyangkalan cacat dan penarikan produk secara sukarela, serta terdapat pula 

perbedaan signifikan antara penyangkalan cacat dan kampanye perbaikan. Namun 

penarikan produk secara sukarela dan kampanye perbaikan memang berbeda 

namun tidak signifikan. Penyangkalan cacat terbukti berpengaruh negatif 

signifikan terhadap citra manufaktur, penarikan produk secara sukarela terbukti 

berpengaruh positif signifikan terhadap citra manufaktur, dan kampanye 

perbaikan berpengaruh positif lebih signifikan terhadap citra manufaktur, serta 

citra manufaktur berpengaruh signifikan terhadap niat beli. 

 

Kata Kunci: penyangkalan cacat, penarikan produk secara sukarela, kampanye 

perbaikan, industri makanan, kesalahan instruksi, citra manufaktur, niat beli, 

eksperimen. 
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