
 

 

 

ABSTRAKSI 

 

 Dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, banyak produsen 

nakal memanfaatkan untuk menciptakan produk asli tapi palsu, biasanya dikenal 

dengan imitasi. Mereka dengan mudah menduplikasi kemasan yang mirip dengan 

kemasan produk asli. Hal ini terjadi karena selera mengkonsumsi masyarakat 

Indonesia yang tinggi, tapi tidak diimbangi dengan daya beli yang kuat pada 

produk asli.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor 

kepribadian dan faktor sosial terhadap niat beli konsumen melalui sikap atas 

produk imitasi dan berpengaruh langsung terhadap niat beli konsumen. penelitian 

ini menggunakan 2 obyek penelitian, yaitu tas selempang (shoulderbag) imitasi 

merek LV dan Bally, dan kaset VCD/DVD film bajakan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji beberapa hipotesis dengan 

menggunakan analisis jalur (path analysis). Penelitian ini menggunakan data 

primer dengan menyebar 200 kuesioner yang terpakai, disebarkan kepada pegawai 

swasta (eksekutif) yang ada di Surabaya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: faktor kepribadian (personality) yang terdiri dari 

kesadaran nilai (value consciousness), mencari sesuatu yang baru (novelty 

seeking), integritas (integrity), kepuasan diri (personal gratification), dan status 

mengkonsumsi (status consumption), faktor sosial ini meliputi kelemahan 

normatif (normative susceptibility), kelemahan informasi (information 

susceptibility), dan kolektivitas (collectivism).  

Berdasarkan hasil analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan 

program AMOS 16, didapat kesimpulan pada tas selempang (shoulderbag) imitasi 

merek LV dan Bally dipengaruhi 4 dimensi (novelty seeking, integrity, personal 

gratification, dan status consumption) dari faktor kepribadian, dan 1 dimensi 

(normative susceptibility) dari faktor sosial. Sedangkan pada kaset VCD/DVD 

bajakan dipengaruhi 2 dimensi (novelty seeking dan integrity) dan 1 dimensi 

(collectivism) dari faktor sosial. Sehingga, ketika konsumen bersikap menerima 

produk imitasi, maka mereka berniat untuk membeli produk imitasi. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu membantu pemasar untuk lebih mengawasi lagi 

saluran distribusi produknya hingga ke konsumen dan juga pemerintah lebih tegas 

dalam memberantas masalah pemalsuan produk ini.    

 

Kata kunci: faktor kepribadian, faktor sosial, produk imitasi, merek, sikap 

konsumen, niat beli konsumen.  
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