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SKRIPSI     PENGARUH SIKAP TERHADAP...   YASHINTA LARASATI FADJRIN 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

ABSTRAK 

Produk palsu merupakan produk yang saat ini sangat marak dijual 

dipasaran. Counterfeiting atau pemalsuan, merupakan fenomena yang telah 

berkembang dengan sangat pesat selama beberapa tahun terakhir dan menjadi isu 

yang sangat penting dalam perekonomian secara global. Permintaan konsumen 

atas counterfeit goods adalah alasan utama mengapa fenomena ini ada dan 

berkembang dengan sangat pesat. Schadenfreude-perasaan senang saat yang lain 

mengalami ketidakberuntungan- adalah variabel baru yang akan diteliti bersama 

dengan sikap terhadap merek asil, sikap terhadap produk palsu, dan niat beli 

produk palsu dengan moderasi religiusitas konsumen. Produk masstige dipakai 

sebagai obyek dalam penelitian ini karena terdapat pergeseran makna mewah, dari 

barang yang sulit untuk diperoleh menjadi barang yang mudah diperoleh dengan 

harga yang lebih murah tetapi tetap menawarkan kualitas dan tampilan yang 

premium.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data berupa penyebaran kuisoner kepada responden. Kuisioner 

disebarkan kepada 300 responden yang merupakan mahasiswi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kuisioner disebarkan kepada 

responden dengan menggunakan metode non-probability sampling khususnya 

dengan teknik purposive sampling. Data yang dihasilkan dari penyebaran 

kuisioner dianalisis dengan menggunakan teknik Partial Least Square dan diolah 

menggunakan software SmartPLS 2.0.3 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa schadenfreude berpengaruh positif 

terhadap niat beli produk masstige palsu, sedangkan religiusitas tidak memoderasi 

pengaruh positif schadenfreude terhadap niat beli produk masstige palsu. Dalam 

penelitian ini juga ditemukan bahwa persepsi kemiripan  berpengaruh signifikan 

terhadap schadenfreude tetapi tidak signifikan terhadap niat beli produk masstige 

palsu. Sikap terhadap merek dan konsekuensi sosial  yang negatif diketahui 

berpengaruh secara signifikan dan negatif, baik terhadap schadenfreude dan niat 

beli produk masstige palsu. Schadenfreude menjadi variabel yang menjanjikan 

dalam kaitannya dengan konsumen dan pemalsuan. Perasaan schadenfreude yang 

dimiliki konsumen terhadap suatu merek dapat membantu dalam menjelaskan niat 

beli konsumen tersebut terhadap produk palsu. Produsen produk bermerek 

original harus berhati – hati dan siap mengantisipasi dari adanya efek negatif 

schadenfreude. 
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