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ABSTRAKSI 
Pertumbuhan pasar global dunia membuat pasar Indonesia dipenuhi oleh 
barang-barang impor. Barang tersebut mencakup makanan, minuman, kendaraan 
bermotor, peralatan rumah dan produk elektronika. Salah satu produk elektronik 
yang banyak diimpor dari luar adalah laptop. Laptop hadir menggantikan fungsi 
komputer yang hampir tidak diproduksi lagi saat ini. Laptop digemari oleh 
berbagai kalangan, salah satunya adalah mahasiswa karena bisa dibawa kemana 
saja. Berbagai macam jenis dan merek laptop baik lokal maupun asing tersedia 
untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini membuat pemasar semakin sulit 
untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi preferensi 
konsumen. 
Berdasar pada fenomena diatas penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui niat beli konsumen terhadap laptop buatan Indonesia. Penelitian 
mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yi Lin dan Chen pada 
tahun 2006. Adapun faktor yang diduga dapat mempengaruhi niat beli konsumen 
diatas adalah citra negara asal, pengetahuan produk dan keterlibatan produk. 
Penelitian dilakukan di Surabaya dengan mengambil sampel 100 orang 
mahasiswa. Adapun tekhnik sampel yang digunakan purposive sampling, dengan 
ketentuan responden yang dijadikan sampel adalah mahasiswa yang belum atau 
tidak memiliki laptop. 
Hipotesis diajukan dengan dugaan bahwa variabel citra negara asal, 
pengetahuan produk dan keterlibatan produk memiliki pengaruh terhadap niat beli 
konsumen. Serta dugaan bahwa keterlibatan produk memoderasi hubungan citra 
negara asal dan pengetahuan produk terhadap niat beli konsumen. 
Untuk menguji hipotesis diatas digunakan tekhnik analisis MRA 
(Moderated Regression Analysis). Tekhnik analisis MRA digunakan untuk 
menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maupun 
hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan adanya variabel 
moderator. 
Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kelima hipotesis diterima. 
Atau dengan kata lain variabel citra negara asal, pengetahuan produk dan 
keterlibatan produk terhadap niat beli secara parsial. Dan keterlibatan produk 
terbukti memoderasi hubungan antara citra negara asal seta pengetahuan produk 
terhadap niat beli konsumen terhadap produk laptop buatan Indonesia. 
Dengan demikian dapat disarankan kepada seluruh pelaku pemasaran 
maupun produsen-produsen di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas 
produk-produk lain demi menunjang pertumbuhan citra yang positif negara 



Indonesia di mata konsumen. Pengetahuan produk perlu terus diberikan untuk 
memperkenalkan keunggulan dan kelebihan produk yang ditawarkan. Sehingga 
konsumen tertarik dan mau terlibat lebih dalam lagi untuk membeli produk 
tersebut. 
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