
PENGARUH BRAND PRODUK IMITASI “CHANEL” 

TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung 

Angkatan 2017) 

 

 

 

 

 

SKRIPSI  

 

 

 

 

 
 

 

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG  

1443 H / 2022 M

KENNY PURNAMA SARI  

NPM. 1751040061 



 

 

PENGARUH BRAND PRODUK IMITASI “CHANEL” 

TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi pada Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung 

Angkatan 2017) 

 

 

Skripsi  

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi 

Syrat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam 

Ekonomi dan Bisnis Islam  

 

 

Oleh  

 

Kenny Purnama Sari  

NPM : 1751040061 

 

 

Jurusan  : Manajemen Bisnis Syariah 

 

 

Pembimbing I : Erike Anggraeni, M.E.Sy 

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, SE., M.E.Sy 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2021 M 

 

 



 

 

 

ii 

ABSTRAK 

 

  

Perubahan serta perkembangan globalisasi yang 

mempengaruhi kebudayaan serta lingkungan sosial setiap lapisan 

masyarakat ini secara tidak langsung juga meningkatkan keinginan 

mereka untuk membeli berbagai macam produk guna menunjang 

kebutuhan hidupnya, terutama bidang fashion. Kecenderungan 

konsumen untuk membeli produk fashion, bukan hanya karena dapat 

menciptakan prestige kepada pemakai berdasarkan simbol merek yang 

dikenakkan, melainkan juga dapat menunjukan rasa percaya diri dan 

secara tidak langsung merujuk pada tingkatan mereka dalam 

lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan dua variabel 

independen yaitu brand (X) dan minat beli (Y) sebagai variabel 

dependen.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah brand  produk imitasi berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap minat beli konsumen, dan untuk mengetahui 

apakah brand produk imitasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen dalam perspektif ekonomi islam. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, pengumpulan 

data menggunakan metode kuesioner yang telah disebar sebanyak 97 

responden dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang menggunakan produk 

imitasi dengan teknik pengumpulan data yaitu purpousive sampling. 

Untuk analisis data menggunakan SPSS 22. Kemudian dilakukan uji 

instrument menggunakan uji validitas, uji realibitas, dan berlanjut ke 

uji normalitas dan uji hipotesis.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebanyak 42,3% 

responden yang merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan 

bahwa menurut pendapat mereka “chanel” adalah salah satu brand 

atau merek terkenal yang produk imitasinya memiliki harga jual yang 

cocok untuk kalangan mahasiswi. Selain itu, sebanyak 45 responden 

atau sebesar 46,4% menyatakan jika mereka lebih memilih produk 

imitasi merek chanel dibandingkan dengan merek produk imitasi 

lainnya dan sebanyak 55 orang atau sebesar 56,7% juga menyatakan 

bahwa mereka memang memilih produk imitasi merek chanel.  

Kata Kunci: Brand, Produk Imitasi, dan Minat Beli.  
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ABSTRACT 

 

   

The changes and developments of globalization that affect the 

culture and social environment of every level of society indirectly also 

increase their desire to buy various kinds of products to support their 

needs, especially in the fashion sector. The tendency of consumers to 

buy fashion products, not only because it can create prestige to users 

based on the brand symbol that is worn, but also can show confidence 

and indirectly show their level in the social environment. This study 

uses two independent variabels, namely brand and buying interest as 

the dependen variable.  

The formulation of the problem in this study is to determine 

whether imitation product brands have a positive and significant effect 

on consumer buying interest, and to find out whether imitation 

product brands have a positive and significant effect on consumer 

buying interest in an islamic economic perspective.  

This study uses quantitative methods, data collection using a 

questionnaire method that has been distributed as many as 97 

respondents and the sample  used in this study is a student at UIN 

Raden Intan Lampung who uses imitation products with data 

collection techniques, namely purpousive sampling. For data analysis 

using SPSS 22. Then the instrument test was carried out using validity 

tests, reliability tests, and continued to normality tests and hypothesis 

tests. 

The results of this study indicate that as many as 42,3% of 

respondents who are students of the faculty of economics and islamic 

bussiness at the state islamic University of Raden Intan Lampung 

stated that in their opinion “chanel” is one of the well-known brands 

or brands whose imitation products have a suitable selling price for 

the public student. In addition, as many as 45 respondents or 46,4% 

stated that they prefer chanel brand imitation product brands and as 

many as 55 people or 56,7% also stated that they did choose chanel 

brand imitation product.  

 

 

Keywords: Imitation Product Brand and Buying Interest 
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MOTTO  

 

 

 

تُِكۡم  ىََٰ ْا أََمَٰ ُسىَل َوتَُخىوُىَٰٓ َ َوٱلرَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ََل تَُخىوُىْا ٱَّللَّ يََٰ

 َوأَوتُۡم تَۡعلَُمىنَ 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. 

Al-Anfal (8): 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan pengertian 

dalam memahami arti judul yang di maksud oleh penulis maka 

judul skripsi ini di jelaskan dengan lugas. Adapun judul skripsi ini 

adalah “Pengaruh Brand Produk Imitasi “CHANEL” 

Terhadap Minat beli Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Mahasiswi Febi UIN Raden Intan 

Lampung Angkatan 2017).” Untuk menghindari 

kesalahpahaman dan memahami maksud judul skripsi, terlebih 

dahulu di perlukan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam 

juduil sebagai berikut:  

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang beda) yang ikut membentuk watak kepercayaan atau 

pembuatan seseorang.
1
 

2. Brand adalah segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan, 

produk, atau layanan semua atribut, baik yang berwujud 

maupun tidak berwujud.  

3. Produk Imitasi merupakan produk yang dibuat dengan cara 

meniru produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan 

harga yang murah merupakan keunggulan dari produk ini 

untuk menarik minat beli konsumen.
2
  

4. Minat beli adalah sebagai suatu hal yang muncul dengan 

sendrinya setelah mendapat rangsangan dari barang yang 

dilihatnya, disana lah mulai timbulnya minat beli dan dan 

memilikinya.
3
 

5. Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu 

masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang 

                                                           
1 Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, ( Jakarta, Balai Pustaka, 

2010 ), h. 849 
2 Skripsi Yusni Setywati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan 

Konsumen Membeli Produk Imitasi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam, Institut  Agama 

Islam Negeri (IAIN) Metro 2018, hlm. 39 
3 Prisca Dwi Ratna Sari,dkk, Pengaruh Brand Image,Harga,Dan Kualitas 

Layanan Terhadap Minat Beli Produk Fashion Secara Online Di Jakarta, Vol. 1 Hlm. 

729 



 

 

 
 

2 

digunakan untuk melihat suatu fenomena. Perspektif juga 

dapat diartikan sebagai kerengka konseptual, perangkat 

asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang 

mempengaruhi persepsi seseorang, sehingga pada akhirnya 

akan mempengaruhi tindakan dan sudut pandang yang 

berbeda untuk memilih suatu opini dalam situasi tertentu  

6. Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, 

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan 

hartanya karena aturan-aturan islam (ada aturan halal dan 

haram)  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya alam telah banyak memberikan manfaat bagi 

keberlangsungan kehidupan manusia terutama bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia yang semakin lama seamkin bertambah 

seiring dengan perkembangan populasi manusia yang meningkat
4
 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan merupakan naluri manusia. 

Keinginan tersebut dapat berubah ubah sesuai dengan 

perkembangan jaman dan kebutuhan individu masing-masing. 

Dimana hal tersebut berkaitan dengan perilaku konsumsi. 

Konsumsi adalah segala kegiatan atau tindakan menghabiskan 

atau mengurangi kegunaan (daya guna) barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan
5
. Pembelanjaan seseorang atas makanan, 

pakaian, atau pun yang lainnya itu di golongkan pembelanjaan 

atau konsumsi. Perilaku konsumsi merupakan kecenderungan 

seseorang untuk mengonsumsi suatu barang.  

Menurut Sadono Soekirno, teori perilaku konsumsi yang 

digunakan dalam ekonomi modern adalah teori nilai guna (utility), 

yang membahas tentang kepuasaan atau kenikmatan yang 

diperoleh seseorang dari mengonsumsikan barang-barang. Pada 

dasarnya perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

                                                           
4 Lisa Oktavia, “Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan 

Konsumen” STAIN Jurai Siwo Metro, Tahun 2013. 
5 Dapertemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka 2002) h. 231 



 

 

 
 

3 

yang ada di dalam diri manusia itu sendiri (internal). Faktor-faktor 

internal yang utama biasanya terdiri dari faktor kebudayaan dan 

sosial, sedangkan faktor-faktor internal yang utama adalah faktor 

pribadi dan pikologis
6
. 

Perubahan serta perkembangan globalisasi yang 

mempengaruhi kebudayaan serta lingkungan sosial setiap lapisan 

masyarakat ini secara tidak langsung juga meningkatkan 

keinginan mereka untuk membeli berbagai macam produk guna 

menunjang kebutuhan hidupnya, terutama bidang fashion. 

Perkembangan ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya mall 

yang dibuka, baik itu di kota-kota kecil ataupun di kota besar. 

Kecenderungan konsumen untuk membeli produk fashion, bukan 

hanya karena dapat menciptakan prestige kepada pemakai 

berdasarkan simbol merek yang dikenakan, melainkan juga dapat 

menunjukkan rasa percaya diri dan secara tidak langsung merujuk 

pada tingkatan mereka dalam lingkungan sosial. Hal ini secara 

tidak langsung juga dapat mengakibatkan banyaknya produk 

fashion tiruan merek luar negeri yang diciptakan oleh para pelaku 

pasar agar semua kalangan konsumen dapat membeli sebuah 

produk dengan brand ternama, namun tetap dengan harga yang 

terjangkau, meskipun produk tersebut adalah produk tiruan, 

mengingat fashion merek luar negeri original menawarkan harga 

yang sangat mahal. 

Seiring dengan perkembngan zaman dan pesatnya 

globalisasi, secara tidak langsung merubah kebudayaan serta gaya 

hidup seseorang dalam lingkungan sosial yang ada di sekitar kita, 

termasuk juga di dalamnya melibatkan dunia fashion yang 

mengalami perkembangan signifikan. Globalisasi ekonomi pada 

dasarnya terjadi di seluruh negara, termasuk juga Indonesia. 

Perkembangan globalisasi dan juga trend yang saat ini sedang 

berlangsung di berbagai belahan dunia pada dasarnya memiliki 

dampak positif dan negatif bagi perekonomian negara tersebut. 

Dampak positifnya tentu saja menjadikan terbukanya pasar 

internasional dan memberi dampak khususnya trend fashion luar 

negeri yang semakin banyak disukai konsumen, yang dikarenakan 

                                                           
6 Panji Anoraga, Manajemen Bisnis, h. 227 
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merek dan kualitas yang sangat bagus, kemasan yang menarik, 

dan produk yang ditawarkan selalu berinovasi. Namun, dampak 

negarif dari perubahan serta perkembangan globalisasi ini adalah 

terhapusnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang 

memengaruhi gaya hidup setiap lapisan masyarakat di berbagai 

negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. 

Bagi wanita tas merupakan sesuatu barang yang berharga 

dan mencermintan diri sendiri. Dengan adanya merek yang marak 

di pasaran menimbulkan banyak wanita yang ingin membeli tas 

tersebut agar tingkatan sosial meningkat/gengsi. Biasanya wanita 

memiliki yang gengsi dengan merek tas yang mereka beli, 

sehingga terkadang ada beberapa orang yang rela membeli tas 

tiruan yang menyerupai aslinya. Karena dari berbagai model dan 

merek baik itu tas, pakaian, gadget atau lainnya yang 

berhubungan dengan fashion. Di Indonesia saat ini, banyak sekali 

industri tas yang berkembang pesat, dari tas lokal sampai dengan 

tas impor. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, 

termasuk di dalamnya faktor perkembangan zaman yang 

merupakan salah satu faktor utama bagaimana perkembangan 

penjualan tas bisa berkembang dengan pesat. Perkembangan 

penjualan tas merek tiruan biasanya cukup merugikan pemilik 

brand yang asli, namun menguntungkan bagi pelaku pasar yang 

meniru, hal ini dapat terjadi karena perbandingan harga yang 

cukup signifikan antara produk brand asli dengan tiruan, 

meskipun memang kualitas yang diberikan akan sangat berbeda. 

Namun, kebanyakan masyarakat saat ini lebih tertarik membeli 

suatu produk dengan harga yang terjangkau namun sudah 

“terlihat” bermerek, dibandingkan memang harus membeli produk 

asli dengan harga yang cukup fantastis. Adapun perbedaan antara 

harga suatu produk brand asli dengan produk tiruan yang dalam 

hal ini diwakilkan oleh merek “Chanel,” adalah sebagai berikut 
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Tabel 1.1 

Daftar Perbandingan Harga Tas “Chanel” Bermerek 

 Original dan Tiruan 

 

No Model Tas Chanel Harga 

Original 

Harga 

Tiruan 

1 Chanel Executive 

Tote Black Ghw – 

Chanel Maxi Anak 

Rp. 

29.885.000 

Rp. 210.000 

2 Chanel Timeless Cc 

Black Caviar – 

Chanel Doctor 

Diamond Black Nikel 

Rp. 

29.985.000 

Rp. 145.000 

3 Chanel Bowling 

Black Caviar – 

Chanel Hitam Black 

Rp. 

14.985.000 

Rp. 119.000 

4 Chanel Reissue 

White Grey Shw – 

Chanel Maxi Pin  

Rp. 

40.985.000 

Rp. 200.000 

 

Pada tabel 1.1. Diatas terdapat perbedaan antaraharga 

produk original dengan harga produk tiruan semakin tidak terlihat 

tentu saja hal ini mempermudah untuk memalsukan produk-

produk bermerek mewah dan meningkatkan penjualan produk 

tiruan tersebut. Keinginan konsumen untuk memperoleh produk 

bermerek mewah adalah alasan utama pasar untuk produk merek 

tiruan menjadi sangat berkembang.tren ini ditandai dengan 

masyarakat khususnya wanita di indonesia yang semakin senang 

mengkonsumsi produk merek tiruan. Seiring dengan 

berkembangnya minta pengguna merek tiruan di Indonesia pun 

semakin tinggi.  

Maraknya pelaku pasar yang menawarkan produk tiruan 

dari suatu brand luar negeri yang terkenal, pada dasarnya tidak 

lain karena permintaan dari konsumen itu sendiri. Kebanyakan 

dari mereka biasanya lebih tertarik untuk memenuhi rasa gengsi 

mereka terhadap teman-teman di lingkungan sosialnya, dengan 
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mengikuti trend bahwa memiliki tas merek terkenal adalah 

sebuah keharusan, sehingga bagaimanapun caranya, mau tidak 

mau mereka harus memilikinya, meskipun ternyata produk yang 

dimilikinya adalah produk tiruan. Produk fashion, terutama yang 

bermerek selalu menjadi incaran pengunjung dan menjadi 

andalan dari pusat-pusat perbelanjaan. Keinginan konsumen 

untuk memperoleh produk bermerek mewah adalah alasan utama 

pasar untuk produk merek tiruan menjadi sangat berkembang. 

Alasan mengapa orang membeli produk bermerek mewah bisa 

menjadi indikator yang signifikan untuk memahami alasan-alasan 

mengapa mereka membeli produk tiruan mewah dan bermerek. 

Tas merupakan barang utama yang selalu dicari. Banyak 

sekali para produsen menjual berbagai macam tas dari merek 

terkenal sampai merek abal dengan harga yang berbeda. Saat ini 

kita bisa jumpai ditoko-toko pusat perbelanjaan menjual berbagai 

model tas murah yang hampir mirip dengan tas-tas branded 

terkenal. Jadi tidak perlu beli tas bermerek dengan harga yang 

mahal, karna saat ini banyak sekali tas-tas dengan berbagai model 

dan harga murah bisa kita dapatkan. Tas merupakan barang 

utama yang harus dimiliki selain pakaian, karena tas memiliki 

banyak sekali fungsi. Model tas yang laku terjual biasanya tas 

model wanita karena sebagian besar kaum wanita sangat 

menyukai gaya dan fashion. Setiap bulannya ada aja model-

model tas baru muncul, dan memungkinkan para industri tas 

berlomba-lomba untuk membuat dan menjual berbagai model 

baru dengan harga yang bervariasi. Semakin bagus bahan 

semakin mahal pula harganya. Dikarenakan tas merupakan 

penunjang penampilan, sesuai kebutuhan dan juga kegunaan tas 

kecil dan tas. 

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam artikel 

Woman Talk, yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat 

banyak sekali responden yang berpendapat mengapa mereka 

memilih memiliki tas lebih dari satu tas. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa memang kebanyakan wanita pada dasarnya 

memiliki tas yang sering digunakan atau hanya disimpan lebih 

dari satu, termasuk juga di dalamnya adalah kalangan remaja 
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ataupun mahasiswi. Sebagai seorang mahasiswi lebih memilih tas 

tiruan. Penggunaan tas tiruan ini dikarenakan mahasiswi 

khususnya sangat suka sekali berganti tas dan tas memiliki 

kegunaan yang berbeda disetiap kegiatan sehingga mahasiswi 

lebih memilih tas tiruan karena mereka bisa mendapatkan 

beberapa tas sekaligus dengan harga yang terbilang murah, 

kemudian tanpa sadar wanita atau mahasiswi terkadang cepat 

bosan dan tas tiruan merupakan tas merupakan salah satu solusi 

mengatasi kebosanan mahasiswi yang memakai tas itu-itu saja. 

Tas tiruan produksi pabrik yang murah berbeda dengan tas 

bermerek orisinal yang memang dirancang khusus oleh desainer-

desainer luar negeri.
7
 

Berbagai macam-macam tas dan kualitasnya, salah satunya 

tas kualitas atau KW super tas ini biasa diproduksi oleh konveksi-

konveksi lokal dan setiap konveksi tas sangatlah berbeda dari 

segi jahitan dan aksesoris bahan dll, bahannya tipis dan terbuat 

dari dari bahan yang bermutu rendah, maka biasanya bahan 

gampang pecah dan terkelupas. Yang kedua, tas semi premium, 

tas model ini tidak jauh berbeda dengan tas tas kw premium 

bahan kulit yang digunakan 80-90% namun kuliatnya massih 

terbilang laku dan sedikit lembet, sedikit lentur. Yang ketiga, tas 

premium ini tas yang sangat mirip dengan originalnya namun 

perbedaannya terlihat dari jahitannya dan keawetannya biasanya 

mereka menjual tas tanpa garansi kerusakan, tidak seperti tas 

original. Yang keempat, tas ori ini tas ini mirroring kualitas 

original dan 80% jahitan sudah ada keseluruhannya ini memang 

barang original tetapi sedikit gagal, kisaran 10% akhir keselahan 

produksi, biasanya di Bandrol dengan harga 3-5 juta. Yang 

terakhir, tas original adalah tas yang biasanya ditiru dan dijplak 

oleh orang-orang yang igin menjual tas yang bentuknya sangat 

mirip sebagian besar tas ini dibuat dari bahan yang sangat mahal 

dan jahitan hampir 99,9% tidak ada kesalahan (quality control) 

price harga biasanya mulai dari harga 5 juta bahkan bisa smpe 

                                                           
7 Foo Devi Agustin, Pengaruh Citra Merek Dan Gaya Hidup Terhadap 

Minat Beli Tas Tiruan Oleh Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 

Universitas Jember,2018, hlm. 5. 
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miliyaran rupiah
8
. Karena fashion saat ini sudah menjadi 

kebutuhan wanita. Semua wanita ingin tampil cantik dengan 

barang branded. Citra berpengaruh dalam niat untuk membeli 

suatu produk bagi konsumen. Banyak konsumen mementingkan 

citra merek dalam memilih produk. Citra merek yang baik 

menunjukan kualitas dari produk tersebut. Pengetahuan dalam 

citra merek yang baik sangatlah penting karena citra merek 

menuntukan konsumen barang mana yang dipercaya untuk dibeli 

dan memepengaruhi pembelian berikutnya. 

 

 
Gambar 1.1  

Peningkatan Harga Brand “CHANEL” 

 

Pada gambar 1.1, diatas terdapat nilai tas terus meningkat 

bahkan di saat resesi dalam waktu 6 tahun saja, Channel Medium 

Classic Flap Bag mengalami peningkatan kenaikan sebanyak 

71,92% selama kurun 2010-2016. Saat pertama kali rilis ditahun 

1955. Tas Channel menjadi barang yang semakin sulit didapatkan 

karena kualitasnya yang premium dan pembuatan yang rumit 

                                                           
8 Fikri Aziz Rahman, Pengaruh Merek Tas Chanel Terhadap Keputusan 

Pembelian Dalam Perspektif Islam, IAIN Mero 2013, hlm. 5-6. 
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serta handmade. Tingginya persaingan untuk mendapatkannya 

menyebabkan harga tas menjadi sangat mahal. Kenaikan harga 

Channel Medium Classic Flap rata-rata 12% per tahun dan 

Hermes bikin rata-rata 14,2% per tahun berdasarkan riset 

Baghunter.com 

Brand image atau citra merek penting karena memberikan 

kontribusi untuk konsumen ketika memutuskan suatu produk.
9
 

Brand (merek) adalah nama, istilah, tanda, symbol, rancangan, 

atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Yang di maksudkan untuk 

mengindentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau 

sekolompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. 

Definisi diatas dapat di simpulkan bahwa merek adalah nama, 

istilah, tanda, symbol atau desain atau kombinasi dari 

keseluruhannya yang di maksudkan untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa dari penjual atau sekelompok penjual, agar dapat 

di bedakan dari kompetitornya. Menurut Shimp, brand image 

(citra merek) dapat di anggap sebagai jenis asosiasi yang muncul 

di benak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. 

Assosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk 

pemikiran atau citra tertentu yang di kaitkan kepada suatu merek, 

sama hal nya ketika kita berfikir mengenai orang lain. 

Pengenalan merek menjadi landasan terbentuknya asosiasi merek. 

Berbagai asosiasi merek merek yang berhubungan akan 

menimbulkan suatu rangkaian yang di sebut citra merek. Citra 

terhadap suatu merek berhubungan dengan sikap yang 

berhubungan dengan keyakinan dan persepsi terhadap suatu 

merek. Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, 

semakin kuat citra yang di miliki oleh merek tersebut. Pengaruh 

brand image pada keputusan pembelian menjelaskan bahwa 

brand image mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada 

keinginan konsumen. Semakin positif terhadap brand image 

                                                           
9 A.B. Susanto Dan Himawan Wijarnako, Power Branding (Jakarta: 

Quantum Bisnis & Manajemen 2004), hal.5.  



 

 

 
 

10 

maka semakin tinggi intensitas pembelian konsumen pada 

pembelian
10

. 

Masyarakat Indonesia senang memperhatikan trend busana 

dan aksesorisnya. Gaya hidup seperti ini berakibat pada tingginya 

permintaan terhadap produk fashion. Keadaan tersebut 

mendorong para pengusaha retail harus benar-benar memahami 

apa yang di inginkan konsumen., kini mencoba mengembangkan 

bisnisnya secara massal. Perilaku masyarakat Indonesia yang 

mudah menyerap tren busana terbaru ini merupakan peluang 

lebar bagi para pelaku bisnis fashion yang berawal dari aktivitas 

kulturak yang menjadi gaya hidup diperkotaan, kemudian 

melahirkan produk-produk penunjang aktivitas tersebut untuk 

komunitasnya sendiri, yang kemudian memunculkan 

berkembangan suatu usaha yang bergerak dalam bidang 

fashion.
11

 

Keinginan konsumen untuk memperoleh produk bermerek 

mewah adalah alasan utama pasar untuk produk merek tiruan 

menjadi sangat berkembang. Alasan mengapa orang membeli 

produk bermerek bawah bisa menjadi indikator yang signifikan 

untuk memahami alasan-alasan mengapa mereka membeli 

produk tiruan. Dari sudut pandang pemasaran, salah satu hal yang 

menjadi indikator penyebabnya adalah karena kebijakan-

kebijakan pemasaran yang di buat para paritel masih belum 

efektif dalam memberikan pengaruh kepada para konsumen 

sasarannya serta merangsang atau meningkatkan pembelian baik 

yang bersifat terencana maupun implusif. Stimulasi yang ingin 

diberikan paritel ini kepada para konsumennya. Trend di sini 

bukan berarti memfokuskan ke produk yang di tawarkan, tetapi 

juga kekonsumennya.  

Wanita yang menjadi sasaran dalam industri fashion tas 

secara sadar maupun tidak sadar akan ada rasa ingin membeli 

                                                           
10 Jurnal Keuangan Dan Bisnis, Dita Amanah “Pengaruh Promosi Dan 

Brand Image (Citra Produk) Terhadap Loyalitas Pembelian Pepsodent Diramayana 

Plaza Jalan Aksara Medan”, Volume.3 Nomor.3 (November, 2011), hlm.10 
11 Skripsi Rusdiana Wisudawati, Pengaruh Citra Merek Dan Gaya Hidup 

Terhadap Keputusan Pembelian Tas Hermes Tiruan Pada Wanita Karir, Universitas 

Bengkulu 2014, hlm 1-3 
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karena tas merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap 

orang. Minat beli (purchase intention) merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk 

atau jasa tertentu, serta berapa banyak unit produk atau jasa yang 

dibutuhkan pada periode tertentu. Rossiter dan Percy, 

mengemukakan bahwa minat beli merupakan intruksi diri 

konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, 

melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang 

relavan seperti mengusulkan dan akhirnya mengambil keputusan 

untuk melakukan pembelian. 

Minat beli adalah suatu hal yang datang dari keinginan 

konsumen yang dikarenakan produk yang dibutuhkan oleh 

banyak konsumen, atau konsumen yang tertarik melihat hanya 

dari penglihatan visual langsung atau secara tidak langsung. 

Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu. Serta berapa banyak 

unit produk yang dibutukan pada peroide tertentu. Kebutuhan 

dapat berupa kebutuhan keseharian (keluarga), kebutuhan studi, 

pekerjaan, status ekonomi, status sosial dan kebutuhan lainnya. 

Oleh karena itu konsumen yang sering menghadapi kebingungan 

untuk memilih produk, sehingga sebelum melakukan pembelian 

konsumen harus memikirkan produk apa yang akan di belinya. 

Karena keputusan dalam melakukan pembelian merupakan hal 

yang sangat komplek terjadi melalui proses yang sangat panjang. 

Pada dasarnya keputusan untuk melakukan selalu muncul dan 

diawali oleh adanya rasa ingin tahu akan kebutuhan terhadap 

suatu produk, baik berupa barang atau jasa. Beberapa dari faktor 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dapat 

dikendalikan olej penjual, tetapi beberapa faktor lain tidak dapat 

dikendalikan. Jika dilihat dari kebutuhan konsumen dapat timbul 

dengan sendrinya karena faktor psikologis, yang akan muncul 

apabila di dorong oleh faktor budaya, kelas sosial, kelompok 

referensi dan keluarga. Dengan kata lain keputusan pembelian 
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suatu produk baik barang maupun jasa di sebabkan karena 

pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal
12

.  

Pada dasarnya, perilaku seseorang dalam mengonsumsi 

sesuatu memiliki batasan yang perlu diatur sedemikian rupa, agar 

tidak menimbulkan hal yang sia-sia dan berlebihan saat 

melakukan aktivitas konsumsi. Perilaku yang berlebihan akan 

menimbulkan perilaku konsumtif yang dapat dikatakan sebagai 

suatu tindakan membeli barang barang yang kurang atau tidak 

diperlukan, sehingga sifatnya menjadi belebihan. Dalam islam, 

perilaku konsumsi seseorang diatur dengan baik seperti mana 

yang di jelaskan dalam Al-Qur’an:  

               

              

Artinya: “Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan.” (Al-Araf : 31) 

 

Menurut tafsir surah Al-A’raf , pada ayat ini Allah 

memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam 

beribadah, baik ketika salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga 

memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya 

tanpa berlebih lebihan. Wahai anak cucu Adam! Pakailah 

pakaianmu yang bagus yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat 

kalian atau bahkan yang lebih dari itu ketika kalian beribadah, 

sehingga kalian bisa melakukan salat dan tawaf dengan nyaman, 

dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada di dalam 

masjid atau tempat lainnya di muka bumi ini. Dalam rangka 

beribadah, kami telah menyediakan makanan dan minuman, 

maka makan dan minumlah apa saja yang kamu sukai dari 

makanan dan minuman yang hahal, baik dan bergizi, tetapi 

                                                           
12 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 

h. 47 
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jangan berlebihan delam segala hal, baik dalam beribadah dengan 

menambah cara atau kadarnya, ataupun dalam makan dan 

minum. Karena sungguh, Allah tidak menyukai, yakni tidak 

melimpahkan rahmat dan ganjarannya kepada orang yang 

berlebih-lebihan dalam hal apapun.  

Jadi, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa ayat 

tersebut menjabarkan jika dalam mengonsumsi sesuatu, kita 

dilarang untuk berlebih-lebihan, belilah atau mengonsumsilah 

sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga tidak berujung 

pada hal yang sia-sia dan tabzir. Pada dasarnya, ketika 

menjelaskan arti kata ekonomi (al-istiqad), telah dijelaskan 

bahwa diantara arti al-istiqad istilah penghematan (economize) 

dan kesederhanaan (simplicity) disamping berarti lurus dan tegak. 

Lawannya adalah boros, yang dalam istilah al-quran disebut 

dengan tabzir seperti dalam ayat dibawah ini.
13

  

                 

                   

         

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 

akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 

dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” (Al-Isra : 

26-27)  

Rezeki yang diberikan allah merupakan barkah yang harus 

kita syukuri. Dengan cara menggunakannya dengan bijak. 

Mementingkan kebutuhan primer ketimbang kebutuhan skunder 

                                                           
13 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan 

Keuangan Islam, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h. 327 
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atau tersier dan mendahulukan kebutuhan ketimbang keinginan. 

Hal itu menjadi salah satu cara bersyukur kepada allah. 

Al-Quran mengatur dengan tegas tentang masalah 

konsumsi atas penggunaan suatu barang dan hal ini sepenuhnya 

di serahkan pada kaum muslim sendiri. Menanggapi masalah 

diatas tentang pola perilaku konsumsi menurut Yusuf Qardhawi, 

ada beberapa nomor dasar yang menjadi landasan dalam perilaku 

konsumsi seorang, seorang muslim yang diatur dalam agama 

islam antara lain:  

1. Menggunakan harta yang secukupnya, memiliki harta 

adalah hak menurut islam, namun kepemilikan harta 

bukanlah tujuan tetapi saraana untuk menikmati karunia 

allah dan wasiat untuk mewujudkan kemaslahatan umum 

yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang 

diciptakan allah sebagai batu loncatan.  

2. Konsup hemat, maksudnya jangan memboros boroskan 

harta kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat.  

3. Jujur dan keadilan adalah konsep yang membuat 

ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya.
14

 

Alasan peneliti memilih judul ini dikarenakan semakin 

banyak konsumen yang memiliki minat beli yang tinggi terhadap 

produk merek tiruan dari tahun ke tahun sehingga secara tidak 

langsung membuat semakin banyak pula pelaku pasar yang 

muncul untuk menjual produk-produk merek tiruan tersebut. 

Berdasarkan alasan tersebutlah, peneliti ingin mengetahui lebih 

mendalam lagi apakah merek memiliki pengaruh langsung 

terhadap terhadap minat beli melalui sikap setiap konsumen. 

Adapun subjek yang dipilih dan dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswi FEBI UIN Raden Intan 

Lampung angkatan 2017. Pemilihan sampel ini didasarkan pada 

fenomena yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata perilaku 

konsumen seorang wanita sangat berbeda dengan laki-laki. 

Konsumen wanita biasanya cenderung membeli barang karena 

terpengaruh dari tampilan luar suatu produk, tidak hanya itu 

                                                           
14 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Islam, (Jakarta: Gema Insani Perss, 

1997) h. 123 
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seorang wanita juga biasanya suka mengikuti jenis produk 

keluaran terbaru, sehingga menjadikan mereka seorang konsumen 

yang membeli barang bukan karena kebutuhan, namun semata-

mata hanya untuk gengsi belaka.  Fenomena ini pada dasarnya 

tidak hanya terjadi pada wanita di kalangan tertentu saja, 

melainkan juga di semua lapisan masyarakat dari berbagai umur 

dan tingkat memiliki kategori kebutuhan masing-masing, 

termasuk pula di dalamnya kalangan mahasiswi. Pada dasarnya, 

mahasiswi merupakan salah satu populasi konsumen yang 

memiliki banyak kebutuhan dan juga keinginan yang tidak 

terbatas, sehingga akhirnya mereka berusaha memenuhi 

kebutuhan tersebut dengan mengonsumsi suatu barang. Terlebih 

lagi, biasanya di lingkungan pergaulan mereka sehari-hari, 

persentase terjadinya fenomena membeli suatu barang hanya 

karena keinginan, mengikuti mode dan memenuhi rasa gengsi 

lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak melek akan 

perubahan trend. Karena pengaruh dari lingkungan pergaulan 

mereka tersebutlah, secara tidak langsung juga mempengaruhi 

perilaku konsumsi mereka terhadap berbagai macam produk atau 

jasa, termasuk dalam membeli produk tas tiruan/imitasi.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismi dkk yang 

berjudul, “Faktor-faktor yang Mempengaruh Sikap Konsumen 

dan Minat Pembelian terhadap Produk Handbag Merek Tiruan 

(Survey pada Wanita di Kota Malang),” menunjukan bahwa 

konsumen yang sabar dan peduli pada produk merek tiruan 

dengan harga yang lebih murah dapat memotivasi konsumen 

untuk lebih berminat membeli produk merek tiruan. Persepsi 

konsumen tentang kualitas atau keunggulan dari suatu produk 

yang sesuai dengan apa yang diharapkan atas atribut yang 

dianggap penting baginya.
15

 Hal ini secara tidak langsung 

menandakan bahwa kebanyakan konsumen setuju jika harga 

murah dari suatu produk dengan merek tiruan membuat mereka 

lebih tertarik membeli, dibandingkan jika harus membeli merek 

asli dengan harga yang jauh lebih tinggi, meskipun memang 

                                                           
15 Ismi dkk, Fator-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Konsumen Dan Minat 

Pembelian Produk Handbag Merek Tiruan, Malang. 
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kualitas yang diberikan tentu saja berbeda antara produk asli 

dengan produk tiruan. Berdasarkan uraian latar belakang yang 

telah di paparkan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih mengenai Pengaruh Brand 

Produk Imitasi “CHANEL” Terhadap Minat Beli Konsumen 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswi 

Febi UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, 

maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar dapat 

mempermudah peneliti untuk melakukan peneliti dan 

memungkinkan tercapainya hasil yang maksimal. Adanya 

pembatasan masalah ini dimaksudkan agar peneliti menjadi lebih 

terarah dalam menentukan masalah yang akan diteliti sebenarnya, 

hal ini disebabkan oleh subjek peneliti yang akan diteliti dapat 

dikatakan merupakan subjek dengan masalah yang sangat 

kompleks, sedangkan peneliti juga memiliki keterbatasan waktu, 

pengetahuan, tenaga, dan hal lainnya dalam melakukan penelitian 

ini. Maka dari itu, untuk menghindari meluasnya masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi subjek 

penelitian ini pada minat beli konsumen pada Kalangan 

Mahasiswi Febi UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017 yang 

mempunyai Produk Imitasi Channel.  

 

D. Rumusan Masalah  

1. Apakah Brand Produk Imitasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen? 

2. Apakah Brand Produk Imitasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen dalam perspektif 

ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

menguji dan mengembangkan suatu pengetahuan. Berdasarkan 

uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui Brand suatu Produk Imitasi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap perilaku minat beli 

konsumen 

2. Untuk mengetahui Brand Produk Imitasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen dalam 

perspektif ekonomi islam  

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoristis  

Secara teoristis penelitian ini dapat menjadi temuan 

baru lainnya tentang Pengaruh Brand Produk Imitasi terhadap 

Perilaku dan Minat Beli Ulang. Selain itu penelitian ini juga 

bisa menjadi bahan rujukan, pembelajaran dan pertimbangan 

bagi mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Untuk bahan 

bacaan atau referensi bagi semua pihak. Semoga penelitian 

ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan wawasan 

baru bagi semua pihak.  

 

2. Manfaat Praktis  

a. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dengan pola 

piker yang di namis kemudian menuangkan dalam 

bentuk karya ilmiah. Menjadi tolak ukur kemampuan 

penulis dalam menarapkan ilmu yang di dapat selama 

perkuliahan.  

b. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu  

1. PENGARUH CITRA MEREK DAN GAYA HIDUP 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK TAS 

BRANDED TIRUAN PADA WANITA KARIR DI 

JAKARTA 

Oleh Erlita Prasetyaningsih dan Rina Astini  

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, 

Juli 2016  

Tujuan penelitian ini adalah melakukan penelitian di 

Jakarta dengan objek penelitian wanita karir yang 
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menggunakan tas branded selama 2 bulan yaitu bulan Mei 

– Juni 2015. Di dalam suatu penelitian, metode 

pengumpulan data merupakan suatu faktor yang penting, 

karena perhitungan diperoleh dari data yang didapatkan 

dalam penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Cousal (sebab-akibat). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling 

purposive dimana teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Variabel yang dikaji dalam 

penelitrian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat pengaruh 

positif antara citra merek (XI) dan gaya hidup (X2) secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian (Y) secara 

signifikan. Hal ini dubuktikan dengan nilai Sig.untuk F 

hitung yang lebih kecil dari 0.05
16

. Persamaan penelitian 

ini dengan yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang 

adalah sama-sama menggunakan variabel X brand produk 

imitasi, sedangkan perbedaan nya adalah penelitian ini 

menggunakan objek penelitian wanita karir sedangkan 

penelitian sekarang objek penelitiannya adalah mahasiswi.  

 

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP 

KONSUMEN DAN MINAT PEMBELIAN PRODUK 

HANDBAG NEREK TIRUAN (STUDI PADA KONSUMEN 

WANITA DI KOTA MALANG)  

Oleh Ismi Nur Aisyah, Margono Setiawan dan Sunaryo 

Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 12, Nomor 4, 

Desember, 2014 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

dikategorikan sebagai explanatory research, yaitu 

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian dilakukan pada masyarakat kota Malang yaitu 

                                                           
16 Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Erlita Prasetyaningsih dkk 

“Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ta 

Branded Tiruan pada Wanita Karir di Jakarta”, Volume.2 Nomor.2 (Juli, 2016), hlm. 

631 
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konsumen wanita yaitu. Konsumen wanita dipilih sebagai 

subjek penelitian karna dapat mewakili karakteristik 

subjek penelitian yang dibutuhkan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jalur 

(path analysis). Analisis jalur digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel eksogen terhadap endogen. 

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan uji 

Sobel. Uji sobel dilakukan dengan cara menguji menguji 

kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen 

(X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel intervening 

(Z)
17

. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan 

oleh peneliti yang sekarang adalah sama-sama 

menggunakan subjek penelitian wanita, sedangkan 

perbedaannya adalah peneliti ini menggunakan dtiga 

varibel yaitu variabel independen (X) variabel dependen 

(Y) dan variabel intervening (Z) sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y).  

 

3. PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN PERSONAL 

TERHADAP SIKAP KONSUMEN DAN MINAT BELI 

BARANG FASHION PALSU 

Oleh Anita Asnawi dan Fedianty Augstinah  

Jurnal Ilmu Administrasi Volume 12, Nomor 2, Agustus, 

2015.  

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang 

dihasilkan berbentuk angka. Adapun teknik pengumpulan 

data di peroleh melalui kuesioner dan data sekunder. 

Jumlah responden yang disasar menggunakan teori bahwa 

ukuran sampel terbaik adalah 5 sampai 10 variabel untuk 

setiap estimasi parameter (Solimun, 2005). Ukuran 

                                                           
17 Jurnal Aplikasi Manajemen, Ismi Nur Aisyah dkk “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Sikap Konsumen dan Minat Pembelian Produk Handbag Merek 

Tiruan” Volume,12 Nomor, 4 (Desember, 2014) hlm. 565-566 



 

 

 
 

20 

sampel dalam penelitian ini adalah 17x7=119 responden. 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode analisis 

data, yaitu menggunakan data SPSS dan Amos untuk 

model SEM. Metode pertama dengan SPSS digunakan 

untuk menganalisis data. Metode kedua yang dipilih untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan The 

Structural Equation Modelling (SEM) dalam model dan 

pengkajian hipotesis. Bahwa faktor sosial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap sikap konsumen pada 

barang fashion palsu
18

. Persamaan penelitian ini dengan 

yang dilakukan oleh peneliti yang sekarang adalah sama-

sama menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner 

dan data sekunder, sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian sekarang tidak menggunakan penelitian The 

Structural Equation Modelling (SEM).  

 

4. PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP NIAT BELI 

KONSUMEN DIMEDIASI BRAND PREFERENCE  

Oleh Ida Bagus Bayu DP dan Eka Sulistyawati  

Jurnal Manajemen Volume 8, Nomor 5, 2019 

Jenis data kuantitatif dan kualitatif yang dipergunakan 

seperti data jumlah konsumen. Adapun sumber data 

primer dan sekunder yang dipergunakan seperti observasi 

dan pemberian kuesioner kepada responden. Pengujian 

hipotesis mediasi digunakan uji Sobel dengan menguji 

kekuatan pengaruh tidak langsung variabel pengetahuan 

inovasi produk (X) terhadap variabel niat pembelian ulang 

(Y) melalui variabel kepuasan konsumen (M) dihitung 

dengan cara mengalikan koefisien jalur X terhadap M (a) 

dengan koefisien jalur M terhadap Y (b) atau ab. Standar 

error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya 

standar error tidak langsung (indirect effect) Sab. Brand 

equity berpengaruh positif terhadap brand preference 

                                                           
18 Jurnal Ilmu Administrasi, Anita Asnawi dan Fedianty Augustinah 

“Pengaruh Faktor Sosial dan Personal Terhadap Sikap Konsumen Dan Minat Beli 

Barang Fashion Palsu” Volume, 12 Nomor, 2 (Agustus, 2015) hlm. 337 
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pada produk Lacoste di Kota Denpasar. Brand equity 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli 

konsumen pada produk Lacoste di Kota Denpasar. Brand 

preference berpengaruh postif dan signifikan terhadap niat 

beli konsumen pada produk Lacoste di Kota Denpasar. 

Brand preference mediasi pengaruh positif brand equity 

terhadap niat beli konsumen pada produk Lacoste di Kota 

Denpasar
19

. Persamaan penelitian ini dengan yang 

dilakukan oleh peneliti yang sekarang adalah teknik 

pengumpulan data nya sama-sama menggunakan 

kuesioner, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini 

menggunakan variabel x nya inovasi produk sedangkan 

peneliti sekarang variabel independen (X) nya yaitu brand 

produk imitasi. 

 

5. PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI, DAN 

KEMASAN TERHADAP MINAT BELI PRODUK MA 

BRUSCHETTA  

Oleh fransisco Erwin Tendra dan Agustiono 

Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 5, Nomor 

4, Oktober 2020 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian itu yaitu teknik 

probability sampling karena elemen populasi memiliki 

peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel. 

Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan sampling jenuh. Adapun penelitian ini 

menggunakan data interval. Data interval merupakan data 

yang didapatkan dengan melakukan pengukuran dimana 

jarak antara dua titik dalam skala telah diketahui. 

Sedangkan sumber data menggunakan data primer yang 

didapatkan langsung dari hasil kuesioner yang telah 

disebarkan kepada konsumen.  Skala pengukuran dalam 

                                                           
19 Jurnal Manajemen, Ida Bagus Bayu DP dkk “Pengaruh Brand Equity 

Terhadap Niat Beli Konsumen Di Mediasi Brand Preference” Volume, 8 Nomor, 2 

(2019) hlm. 2711 
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penelitian ini menggunakan skala likert sebagai alat tolak 

ukur data. Metode analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan 

diolah menggunakan SPSS
20

. Persamaan penelitian ini 

dengan yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah 

sama-sama menggunakan skala likert sebagai alat tolak 

ukur data, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik 

probability sampling sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 

sampling  

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagian Awal  

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari 

sampul depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, surat 

pernyataan orisinalitis, persetujuan pembimbing, pengesahan, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

 

2. Bagian Subtansi (Inti) 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang penegasan, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, serta sistematika penulisan tugas 

akhir.  

 

 

 

                                                           
20 Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis, Fransisco Erwin Tendra dkk 

“Pengaruh Kualitas Produk, Promosi, Dan Kemasan Terhadap Minat Beli Produk Ma 

Bruschetta” Volume, 5 Nomor, 4 (Oktober, 2020) hlm. 343-345 
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BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian (brand, produk imitasi, perilaku konsumen, 

pemasaran, teori strategi pemasaran, minat beli konsumen, 

ekonomi dalam islam) serta pengajuan hipotesis.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen 

penelitian, serta alat uji data yang terdiri dari uji validitas dan 

reliabilitas data, uji prasarat analisis, dan juga uji hipotesis.  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data serta pembahasan 

hasil penelitian dan analisis.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang beberapa simpulan dan 

rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti.  

 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini merupakan langkah terakhir dari penulisan 

tugas akhir yang berisikan daftar rujukan yang telah digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian beserta lampiran yang 

berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Landasan Teori 

1. Brand  

a. Pengertian Brand  

Menurut Kotler dan Amstrong merek adalah elemen 

kunci dalam hubungan perusahaan dengan konsumen. 

Merek mempresentasikan persepsi dan perasaan 

konsumen atas sebuah produk dan kinerjanya semua hal 

tentang arti produk dan jasa pada konsumen. Merek 

adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau gabungan 

keempatnya, yang mengidentifikasi produk para penjual 

dan membedakannya dari produk pesaing.  

Menurut Lamb dkk merek mempunyai tiga manfaat 

utama: identifikasi produk, penjual berulang dan 

penjualan produk baru. Dan tujuan yang paling 

utamannya adalah identifikasi produk. Merek 

memperbolehkan para pemasar membedakan produk 

mereka dari semua produk lainnya.  

Manfaat brand menurut Sunyoto antara lain:  

1) Bagi konsumen  

Manfaat nama brand suatu produk bagi konsumen 

diantaranya:  

a) Mempermudah konsumen meneliti produk atau 

jasa 

b) Membantu konsumen atau pembeli dalam 

memperoleh kualitas barang yang sama, jika 

mereka membeli ulang serta dalam harga.  

2) Bagi penjual  

Manfaat nama brand suatu produk bagi penjual 

diantaranya  

a) Nama brand menggunakan penjualan untuk 

mengolah pesanan-pesanan dan menekan 

permasalahan.  
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b) Brand juga akan membantu penjual mengawasi 

pasar mereka karena pembeli tidak akan menjadi 

bingung 

c) Brand memberi penjual peluang kesetujuan 

konsumen pada produk  

d) Brand juga dapat membantu penjual dalam 

mengelompokkan pasar  kedalam segmen-segmen 

e) Citra perusahaan dapat dibina dengan adanya 

brand yang baik. Dengan brand akan melindungi 

penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk tersebut.  

Menurut Alma suatu brand yang dilancarkan oleh 

produsen merupakan suatu janji produsen yang sifatnya 

spesifik, dan benefit yang ditawarkan kepada konsumen. 

Brand yang baik dan terkenal menjamin adanya tingkatan 

mutu dan kualitas. Kotler menyatakan ada 6 arti dari 

merek yaitu: 

1) Atributes, adalah sesuatu atribut yang melekat 

pada suatu mereka, misalnya barang mahal, mutu 

bagus, tahan lama, tidak luntur dsb.  

2) Benefit, kata atribut diartikan sebagai functional 

dan emotional benefit 

3) Value barang mahal memiliki nilai tinggi bagi 

pengguna, karena dapat menaikkan 

gengsi/prestige. Kenyamanan dan keselamatan.  

4) Culture, ini masalah budaya, yang terkesan, 

terkenal, efisien, selalu membeli barang 

berkualitas tinggi. 

5) Personality, memperlihatkan atau memberi kesan 

keprobadian tertentu. 

6) User, memberi kesan bahwa mayoritas pemakai 

produk tersebut adalah orang dari kelas sosial 

tertentu.  

 

b. Jenis-Jenis Brand  

Undang-undang brand tahun 2001 mengatur tentang 

jenis-jenis merek yaitu tercantum di pasal 1 butir 2 dan 3 
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undang-undang brand tahun 2001 yaitu brand dagang dan 

brand jasa, yaitu:  

1) Brand Dagang (Trade Brand) adalah brand yang 

digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh 

sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan 

barang-barang sejenis lainnya. 

2) Brand Jasa (Service Brand) adalah brand yang 

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis-

jenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif 

(Collective Brand) tidak dapat dikatakan sebagai 

jenis brand yang baru kerena terdiri brand dagang 

dan jasa, hanya saja pemakaiannya digunakan secara 

kolektif, sedangkan brand kolektif menurut pasal 1 

butir 4 adalah: brand yang digunakan pada barang 

dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang 

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan 

hukum secara bersama-sama untuk membedakan 

dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.  

Terdapat perbedaan kemasyuran suatu merek yang 

membedakan pula tingkat derajat kemsyuran yang 

dimiliki oleh berbagai brand. Ada 3 (tiga) jenis yang 

dikenal oleh masyarakat, yaitu: 

1) Brand Biasa  

Brand biasa atau normal mark yang tergolong 

kepada brand biasa adalah brand yang tidak memiliki 

reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya sangat 

sempit dan terbatas pada lokal. Brand normal tidak 

menjadi incaran pedagang ataupun pengusaha untuk 

ditiru atau dipalsukan karena permintaan yang 

rendah. Brand biasa bukan disebabkan oleh faktor 

kualitas yang rendah tetapi kemungkinan brand 

normal tidak memiliki dana yang memadai sehingga 

menyebabkan pengenalan masyarakat kurang.  
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2) Brand Terkenal  

Brand terkenal atau well known mark. Merek 

terkenal memiliki reputasi tinggi karena lambangnya 

memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan 

pengetahuan masyarakat mengenai suatu brand di 

dalam maupun diluar negeri.  

3) Brand Termasyhur 

Sedemikian rupa terkenalnya suatu brand 

sehingga dikategorikan sebagai famous mark. 

Famous mark dan well known mark pada umumnya 

susah dibedakan namun famous mark pemasarannya 

hampir seluruh dunia dengan reputasi internasional, 

produksinya hanya untuk golongan tertentu saja 

dengan harga yang sangat mahal.  

Dengan adanya brand, kosumen dapat dengan mudah 

membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk 

produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, 

kebanggaan, ataupun atribut lain yang melekat pada brand 

tersebut. Brand berkembang menjadi sumber aset terbesar 

bagi perusahaan.  

Dapat disimpulkan bahwa brand mempunyai peranan 

yang penting dan merupakan aset yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, perferensi 

dan loyalitas pelanggan adalah kunci kesuksesan. Keberadaan 

brand bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen maupun 

publik. Brand bermanfaat untuk menceritakan mutu dan 

membantu memberi perhatian terhadap produk-produk baru 

yang mungkin bermanfaat bagi mereka.  

Bagi masyarakat, brand bermanfaat dalam tiga hal:  

a) Pemberian brand memungkinkan mutu produk lebi 

terjamin dan lebih konsisten 

b) Meningkatkan efisien pembeli karena brand dapat 

menyebabkan indormasi tentang produk dan tempat 

pembelinya 
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c) Meningkatkan inovasi-inovasi produk baru karena 

produsen terdorong menciptakan keunikan-keunikan 

baru guna mencegah peniruan dari pesaing. 

Bagi penjual, brand bermanfaat dalam empat hal:  

1) Memudahkan penjual mengelola pesanan dan 

menelusuri masalah-masalah yang timbul 

2) Memberikan perlindungan hukum atas 

keistimewaan atau ciri khas produk  

3) Memungkinkan untuk menarik sekelompok 

pembeli yang setia dan menguntungkan 

4) Membantu penjual melakukan segmentasi pasar.  

Kesimpulan dari variabel brand yaitu bahwa brand 

berfungsi sebagai pembeda antara produk yang satu dengan 

lainnya. Bagi konsumen perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

simbol, logo, warna, bentuk huruf yang digunakan, design 

yang dikombinasikan sehingga dapat mempengaruhi proses 

pemilihan suatu produk dimata konsumen. Brand memegang 

peranan pentingm salah satunya adalah menjembatani 

harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada 

konsumen. Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan 

emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan 

penghasil produk melalui brand. Brand merupakan aset yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Dalam kondisi pasar yang 

kompetitif, perferensi dan loyalitas pelanggan adalah kunci 

kesuksesan 

 

2. Produk Imitasi  

a. Pengertian Produk Imitasi  

Produk kw atau produk imitasi merupakan sebuah 

istilah yang menunjukan bahwa barang tersebut adalah 

barang palsu. Tingginya minat konsumen terhadap brand 

mewah seringkali berbenturan dengan kemampuan 

finansial, sehingga bagi individu yang tetap ingin 

mengasosiasikan dirinya terhadap produk mewah, 

produk kw menjadi alternatif. Berdasarkan data dari 

( ; diakses 28 maret 2019). Di www.merdeka.com

http://www.merdeka.com/
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indonesia banyak barang palsu kualitas rendah atau 

biasa disebut kw beredar di pasaran. Setidaknya, 40 

persen produk yang ada di pasar indonesia diisi oleh 

produk kw. Terdapat banyak produk lokal yang menjual 

produk dengan kualitas dan fungsi yang sama dan harga 

yang mungkin sama dengan harga produk kw, namun 

tetap saja masih banyak yang memilih mengonsumsi 

produk kw
21

. Produk imtasi adalah sebuah barang yang 

di produksi sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari 

barang lain. Barang kw bukan hanya di produksi sebagai 

tiruan atau replika merek terkenal saja, tetapi juga untuk 

semua merek. Barang kw di produksi tanpa 

menggunakan hak merek yang bersangkutan, para 

produsen membuatnya dengan cara seperti meniru. Saat 

ini sangat banyak produk-produk yang baru 

bermunculan, baik produk makanan, pakaian, perhiasan, 

dan lain sebagainya. Produk bermerek dan tidak 

bermerek memiliki pengertian yang berbeda serta 

kualitas yang berbeda juga. Hingga kini, penggunaan 

produk-produk kelas dunia tidak hanya di peruntukkan 

bagi konsumen yang telah berpenghasilan. Pada 

kenyataannya, konsumen muda yang belum ataupun 

baru mulai berpenghasilanpun sudah tidak mau kalah 

untuk mengecap penggunaan produk bergengsi ini. 

Terkenalnya suatu brand menjadi well-

known/famous mark, dapat lebih memicu tindakan-

tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional 

maupun internasional, karena suatu merek terkenal 

mengalami perluasan perdagangan melintas batas-batas 

negara. Perlindungan merek terkenal secara 

internasional telah diatur dengan ketentuan yang 

terdapat pada pasal 6 bis konvensi paris sebagai berikut:  

                                                           
21 Erfakhri Faturrahman,Marhenieka Saputri, Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mendorong Minat Beli Produk Imitasi Sepatu Vans Di Indonesia, Jurnal E-

Proceeding Of Management Vol.6, No.3 Desember 2018, ISSN No. 2355-9357 

Hal.5930-5931. 
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1) Jika diperbolehkan oleh peraturan perundang-

undangan negara mereka, atau atas permintaan yang 

berkepentingan untuk menolak atau membatalkan 

pendaftaran suatu merek yang merupakan 

repoduksi, imitasi atau terjemahan belaka, yang 

dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek 

yang dianggap oleh instansi berwenang bahwa 

pendaftaran atau pemakaian merek itu sebagai 

merek yang terkenal di negara itu, serta dipakai 

untuk barang-barang yang sama/sejenis 

2) Bahwa jangka waktu untuk mengajukan 

permohonan pembatalan merek seperti itu, 

sekurang-kurangnya 5 tahun sejak tanggal 

pendaftaran merek yang bersangkutan. Kemudian 

ditentukan pola bahwa negara-negara peserta 

konvensi dapat memastikan suatu jangka waktu 

didalam mana permohonan larangan harus 

diajukan.  

3) Tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan 

atau larangan pemakaian merek yang telah didaftar 

atau dipakai dengan itikad buruk (bad faith). 

Ketentuan pasa 6 bis konvensi paris mengingatkan 

kita pada pentingnya sistem pendaftaran merek 

untuk memberikan perlindungan terhadap merek 

asli dan produk asli, khususnya merek-merek 

terkenal.  

 

b. Tingkatan Produk Imitasi  

Schnaars dalam kutipan Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan Berri menggolongkan imitasi produk 

pada beberapa tingkatan, yaitu:  

1) Counterfits atau pembajakan  

Pada tingkatan ini perusahaan benar-benar menjual 

produk dengan merek dan desain produk yang 

bener-bener sama sehingga sering disebut produk 

imitasi. Imitasi jenis ini tergolongkan ilegal.  
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2) Knockoff atau cloning  

Pada tingkatan ini perusahaan benar-benar meniru 

produk yang sudah ada tetapi memiliki merek yang 

lain.  

3) Design copy atau trade dress.  

Kemasan, tampilan atau desin merupakan bagian 

yang penting dari produk yang menggunakan 

strategi ini. Imitasi jenis ini berada diantara daerah 

ilegal dan legal. Hal ini sangat tergantung pada 

kemampuan inivosi perusahaan, selain itu faktor 

hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hal 

yang perlu di perhatikan oleh perusahaan
22

.  

Undang-undang di bidang trade dress cenderung 

mengaju pada hak akan kekayaan intelektual (HaKI) 

untuk menghindari adanya penjiplakan. Objek yang 

diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau 

lahir karna kemampuan intelektual manusia. Hak atas 

kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu hak cipta (copyright) dan hak kekayaan industri 

(industrial properti right), meliputi: hak merek, hak 

paten, hak varietas tanaman, hak rahasia dagang, hak 

desighn industri dan hak desain tata letak sirkuit 

terpadu. Adapun dasar hukum Hak Kekayaan 

Intelektual, yaitu:  

a) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  

b) UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 

c) UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)  

d) UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas 

UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah 

                                                           
22 Berri Brilliant Albar, “Pengaruh Strategi Imitasi Rokok Country 

Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”, Dalam Manajemen Dan Kewirausahaan, 

(Padang: Universitas Taan Siswa Djakfar), Volume 3, No. 1, 2012, h.146-150 
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diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 

(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29). 

4) Creative Adaptations  

Perubahan peniru berupaya meniru produk 

yang ada, kemudian mengembangkan atau 

mengadaptasikannya kepada lingkungan yang 

baru
23

.  

 

c. Komponen Utama Strategi Imitasi  

Komponen utama strategi imitasi pada produk 

kamuflase dalam merebut perhatian konsumen adalah:  

1) Packaging  yang dibuat mirip dengan market 

leader. Hal ini dilakukan untuk mengelabui 

konsumen secara visual.  

2) Promosi yang sama dengan market leader. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan keasan atau 

positioning yang sama di benak konsumen dengan 

produk yang menjade market leader.  

3) Produk baru yang sama dengan market leader. 

Menciptakan produk yang sama atau lebih baik 

dibandingkan produk market leader.  

4) Harga yang lebih murah dibandingkan market 

leader. Perbandingan harga yang cukup efektif 

menarik konsumen karena harga merupakan hal 

yang cukup menjadi pertimbangan bagi konsumen.  

5) Merek yang hampir sama dengan market leader. 

Untuk beberapa produk terkadang hanya berbeda 

satu atau dua huruf dengan merek market leader.  

6) Startegi distribusi yang sama dengan market leader. 

Biasanya produk imitasi cenderung mengawali 

proses ini dengan menjadi saluran distribusi dari 

produk market leader
24

 

 

                                                           
23 Berri Brilliant Albar, “Pengaruh Strategi Rokok Country Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen”, h. 151 
24 Ibid., h. 151-152  
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3. Perilaku Konsumen  

a. Pengertian Perilaku Konsumen  

Perilaku konsumen merupakan studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dan 

proses yang dilakukan untuk memilih, mengamankan, 

menggunakan dan menghentikan produk, jasa, 

pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhannya 

dan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat.  

Perilaku konsumen mencakup pemahaman 

terhadap tindakan yang langsung yang dilakukan 

konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan 

tersebut. Perilaku konsumen juga merupakan studi yang 

mengkaji bagaimana individu membuat keputusan 

membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki 

(waktu, uang, dan usaha) untuk mendapatkan barang 

atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi.  

Perilaku konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi membuang produk dan 

layanan yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka. Perilaku konsumen berfokus pada 

bagaimana konsumen membuat keputusan untuk 

membelanjakan sumber daya mereka yang tersedia 

(waktu, uang dan usaha) untuk barang-barang konsumsi. 

Perilaku konsumen merupakan suatu karateristik sifat 

yang dimiliki individu. Untuk memahami keinginan 

konsumen diperlukan adanya analisa mengenai apa yang 

mereka pikirkan (cognition), apa yang mereka resakan 

(affect), serta hal disekitarnya (environment) yang 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh affect, dan 

cognition. Dari 3 elemen ini akan menghasilkan persepsi 

konsumen dari pengalaman dalam suatu kegiatan, rasa, 

atau penggunaan benda.  

Pada hakikatnya, semua oerilaku konsumen 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal 



 

 

 
 

35 

dalam diri konsumen. Faktor-faktor tersebut dibedakan 

menjadi 2 bagian yaitu faktor-faktor yang berasal dari 

dalam diri pribadi seorang konsumen dan faktor-faktor 

yang berasal dari lingkungan sekitar seorang konsumen. 

Faktor lain yang merupakan bagian dari perilaku 

konsumen adalah sikap konsumen karena perilaku 

konsumen di wujudkan atai di realisasikan dalam suatu 

sikap
25

.  

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen tersebut tidak seluruhnya mampu 

dikendalikan oleh perusahaan. Perilaku konsumen 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada diluar 

manusia (eksternal dan faktor yang ada dalam diri 

manusia (internal). Faktor eksternal yang utama adalah 

faktor kebudayaan dan sosial sedangkan faktor-faktor 

internal yang utama adalah faktor pribadi dan 

psikologis
26

. Berikut ini diuraikan fakotr-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen tersebut:  

1) Faktor Budaya 

Faktor budaya terdiri dari beberapa sub yang 

berkaitan, antara dengan:  

a) Budaya  

Merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang mendasar yang terdiri dari kumpulan 

nilai, pereferensi dan perilaku yang 

memberikan pengaruh kepada konsumen.  

b) Sub Budaya  

Banyak sub-budaya yang membentuk sekmen 

pasar yang penting, dan perusahaan sering 

                                                           
25 Limerda Fransiska Tarihoran, Pengaruh Produk Tas Merek Tiruan 

Terhadap Sikap Konsumen Dan Minat Pembelian, Universitas Sumatra Utara, hlm. 

22.  
26 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: PT Rineka, 2002), hal. 227 
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merancang produk dan program pemasaran 

yang disesuaikan dengan mereka.  

c) Kelas Sosial  

Kelas sosial berkaitan dengan pereferensi dan 

mereka yang berbeda dalam banyak hal.  

2) Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok acuan-acuan peran dan status sosial.  

a) Kelompok Acuan  

Kelompok acuan terdiri dari semua 

kelompok yang memiliki pengaruh tentang 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku konsumen  

tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung terhadap konsumen di namakan 

kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok 

keangotaan merupakan kelompok primer, 

seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan 

kerja yang berinteraksi dengan konsumen 

secara terus menerus dan internal.  

Selain itu terdapat kelompok sekunder seperti 

kelompok keagamaan, profesi dan asosiasi 

perdagangan yang cenderung lebih formal dan 

membutuhkan informasi yang tidak begitu 

mahal.  

Perbedaan berusaha mengidentifikasi 

kelompok acuan konsumen mereka. Namun 

tingkat pengaruh kelompok acuan terhadap 

produk dan merek yang digunakan oleh 

konsumen berbeda-beda.  

b) Keluarga 

Sebuah keluarga lazimnya terdiri dari 

suami, seorang istri, dan stu anak atau dua 

orang anak. Pada beberapa dekde sebelumnya 

sebuah kelurga selain memiliki anggota sperti 
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diatas masih terdapat lagi anggota lainnya 

seperti kakek, nenek, keonakan, menanda dan 

anggota lainnya
27

.  

c) Peran dan Status  

Konsumen berpartisipasi dalam banyak 

kelompok sepanjang hidupnya, misalnya 

kelurga, klub, organisasi. Kedudukan 

konsumen dalam kelompok tersebut 

berdasarkan peran dan status. Peran meliputi 

kegiatan yang diharapkan dilkakukan oleh 

pelanggan. Masing-masing peran 

mengharapkan status. Konsumen orang 

memilih produk yang dapat mengkonsumsikan 

peran dan status mereka di masyarakat.  

3) Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruh oleh 

karakteriistik pribadi. Karakteristiktersebut meliputi 

usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan eknomi, 

gaya hidup serta kepribadian, dan konsep diri 

pembeli
28

:  

a) Usia dan Tahap Siklus  

Konsumen mengkonsumsi produk yang 

berbeda-beda sepanjang hidupnya. Konsumsi 

juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. 

Perusahaan sering memilih kelompok-

kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai 

pasar sasaran mereka. Namun rumah tangga 

yang menjadi sasaran tidak selalu berdasarkan 

konsep atas keluarga.  

b) Pekerjaan dan Lingkup Ekonomi 

Pekerjaan konsumen juga mempenagruhi 

pola konsumsinya perusahaan pada umunya 

berusa mengidentifikasi kelompok profesi 

                                                           
27 Mulyadi Nitisusastro, Perilaku Konsumen Dalam Perpektif 

Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm 206 
28 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, hlm,.. 84 
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yang memili minat diatas rata-rata produk 

mereka.  

Perilaku produk sangat dipengaruh oleh 

keadaan ekonomi seseorang, misalnya 

pengahsil yang dapat dibelanjaan (level, 

kestabilan, poka, wkatu), tabungan dan aktiva 

(termasuk presentase aktiva yang labcar dan 

likuid (termasuk presentase aktiva lancar yang 

lancarkan dan likuid), utang, kemampuan 

untuk eminjam, dan sikap terhadap belanja 

atau menabung. Perusahaan yang peka 

terhadap harga terus-menerus memperhatikan 

penghasil pribadi, tabungan dan tingkat suku 

bunga. Jika indikator ekonomi menandakan 

resensi, maka perusahaan dapat mengambil 

langkah-langkah untuk merancang ulang, 

melakukan penempatan ulang, melakukan 

penempatan ulang dan menerapkan kembali 

harga produk sehingga perusahaan dapat terus 

menerusmenawarkan nilai ke konsumen 

sasaran.  

c) Gaya Hidup 

Konsumen yang berasal dari sub budaya, 

kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat 

memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya 

hidup adalah pola seseorang didunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat dan opininya. 

Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 

konsumen yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perusahaan mencari hubungan 

antara produk mereka dan kelompok gaya 

hidup. Dengan demikian, perusahaan dapat 

dengan lebih jelas mengarahkan mereknya ke 

gaya hidup orang yang berprestasi 
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d) Kepribadian dan Konsep Diri 

Konsumen memiliki karakteristik 

kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi 

perilaku pembeliannya. Kepribadian adalah 

ciri psikolog manusia (human psychological 

traits) yang menghasilkan tanggapan yang 

relatif konsisten dan bertahan lama terhadap 

rangsangan lingkungan. Kepribadian biasanya 

digambarkan dengan menggunakan ciri 

bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi, 

otonomi, kehormatan, kemampuan 

bersosialisasi, pengetahuan diri, dan 

kemampuan berprestasi.  

Kepribadian dapat menjadi variabel yang 

sangat berguna dalam menganalisis perilaku 

konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut 

dapat diklarifikasikan dengan akurat dan 

asalkan terdapat korelasi yang akurat antar 

jenis kepribadian tertentu dengan pilihan 

produk atau merek. Gagasan adalah bahwa 

merek juga mempunyai kepribadiannya sesuai 

dengan kepribadian dirinya.  

Konsep atau sering disebut dengan citra 

pribadi merupakan bagian dari kepribadian 

konsumen. Pemasar berusaha mengembangkan 

citra merek yang sesuai dengan citra 

konsumen. Mungkin saja konsep diri aktual 

konsumen (bagaimana ia memandang dirinya) 

berbeda dengan konsep diri idealnya 

(bagaimana ia menganggap orang lain 

memandang dirinya) konsep diri mana yang 

mau di pusatkannya dalam melakukan sesuatu 

pembeliannya. 
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4) Faktor Psikologis  

Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh empat faktor psikologis utama yaitu
29

:  

a) Motivasi  

Motivasi adalah kekuatan eneregi 

internal yang mengarahkan kegiatan seseorang 

yang mengarahkan kegiatan seseorang ke arah 

pembunuh kebutuhan atau pencapaian sasaran.  

b) Persepsi  

Persepsi adalah proses pemilihan, 

pengorganisasian, dan penginterprestasian 

masukan indormasi untuk menghasilkan 

makna.  

c) Pembelajaran  

Pembelajaran meliputi perubahan 

perilaku konsumen yang timbul dari 

pengalaman. Sebagan besar perilaku manusia 

adalah hasil belajar. Pembelajaran dihasilkan 

melalui perpaduan antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan 

penguat
30

. Pendorong (drives) adalah 

rangsangan internal yang kuat yang 

mendorong tindakan. Isyarat (cues) adalah 

rangsangan kecil yang menentukan kapan, 

dimana, dan bagaimana tanggapan seseorang. 

Teori pembelajaran mengajarkan para pemasar 

bahwa mereka dapat membangun permintaan 

atas sebuah produk dengan menggatikannya 

kepada dorongan atau motivasi, dan 

memberikan penguatan yang positif.  

d) Keyakinan dan Sikap 

Meliputi tindakan dan belajar, 

konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap. 

                                                           
29 Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan 

Praktis, (Yogyakarta: CV Andi Offiset, 2013), h. 336. 
30 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen, hlm. 86 
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Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku 

pembelian mereka.  

1) Keyakinan (Belief)  

Gambaran pemikiran yang dianut 

konsumen tentang gambaran sesuatu. 

Keyakinan konsumen tentang produk atau 

merek mempengaruhi keputusan pembelian 

mereka. Keyakinan mungkin berdsarkan 

keyakinan pengetahuan, pendapat, atau 

keyakinan (faith). Kesemuanya itu mungkin 

atau tidak mungkin mengandung faktor 

emosional. Tentu saja perusahaan sangat 

tetarik dengan keyakinan yang ada dalam 

pemikiran konsumen tentang produk yang 

mereka hasilkan. Keyakinan tersebut 

membentuk citra merek dibenak konsumen, 

dimana konsumen akan bertindak 

berdasarkan citra tersebut. Jika beberapa 

keyakinan keliru dan menghambat 

pembelian, maka perusahaan akan 

meluncurkan kampanye untuk 

mengorentasikan keyakinan-keyakinan 

tersebut.  

2) Sikap (Attitude).  

Sikap adalah evaluasi, pemasaran 

emosional, dan kecenderungan tindakan 

yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dan bertahan lama dari 

konsumen terhadap suatu objek atau 

gagasan.  

e) Agama  

Yang sistem kepercayaan dan keyakinan 

tentang hakikat adanya. Maha pencipta alam 

semesta dan segala isinya yaitu kepercayaan 

tentang Tuhan Yang Maha Esa serta 

kepercayaan tentang kehidupan setelah 
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kematian. Agama tersebut memberikan 

pedoman ajaran mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

oleh para peneluknya. Ajaran-ajaran tersebut 

akan mempengaruhi sikap, motivasi, persepsi, 

dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa. Faktor agama merupakan 

faktor pembelian yang didasarkan pada 

kepercayaan dan keberadaan Tuhan
31

 

 

4. Pemasaran  

Pengertian Pemasaran merupakan suatu faktor yang 

penting dalam siklus yang bermula dan berakhir pada 

terpenuhinya kebutuhan konsumen. Pemasaran harus dapat 

membaca dan mengkombinasikan kebutuhan konsumen, 

sehingga dapat diambil suatu kebijaksanaan perusahaan. 

Berhasil atau tidaknya pemasaran yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan sangat 

tergantung kepada kegiatan pemasaran yang dilakukan. Jadi 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang penting 

dalam perusahaan dan kegiatan pemasaran yang dilakukan 

sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. 

Pemasaran menurut kamus besar bahasa Indonesia 

berasal dari pe-ma-sa-ra-n yaitu proses, cara pembuatan 

memasarkan suatu barang dagangan.
32

 Menurut Philip Kotler, 

pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan melalui penciptaan dan penawaran dan 

pertukeran segala sesuatu yang bernilai (Product Value) 

dengan orang atau kelompok lain
33

. Lois R.Boonedan David 

L, Kurts mendefinisikan pemasran (marketing) adalah proses 

menemukan keinginan dan kebutuhan pelanggan dan 

                                                           
31 Ujang Sunarwan, Perilaku Konsumen Teori Dan Pemamparan Dalam 

Pemasaran Edisi Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hlm.224. 
32 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 733 
33 Philip Kotler dkk, Manajemen Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), h. 
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kemudian menyediakan barang dan jasa yang memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan tersebut
34

. Menurut Marius P. 

Angipura dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar 

Pemasaran” mendefinisikan pemasaran adalah sebuah sistem 

dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merecanakan, 

produk, harga, promosi, dan mendistribusikan jasa serta 

barang-barang pemuas keinginan pasar
35

.  

Istilah pemasaran muncul pertama kali sejak 

kemunculan istilah barter. Pengertian pemasaran secara 

umum, dimana pemasaran cenderung didefinisikan sebagai 

proses distribusi barang atau jasa yang dihasilkan suatu 

perusahaan atau koorporat pada konsumen. Pemasaran 

berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang mudah 

dan ringkas adalah “memenuhi kebutuhan secara 

menguntungkan.”
36

 

 

5. Teori Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa 

pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang 

ingin dicapai oleh perusahaan atau usaha dab menciptakan 

suatu bauran pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan 

pasar secara tersebut
37

. Dalam pemasaran ada beberapa faktor 

yang mempengaruhidiantaranya yaitu produk, harga, 

promosi, dan distribusi
38

. Menurut Sofyan Assuri strategi 

pemasaran yaitu rencana yang menyeluruh, terpadu dan 

menyatu ke bidang pemasaran yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang dijalankan untuk dapat tercapainya 

                                                           
34 Boone dan Kurtz, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2002), jil ke-2, h. 

7 
35 Marius P. Angipura, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002). Ed. Rev, Cet ke-2 ke-3 
36 Dharmesta, Handoko, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perilaku 

Konsumen, (Yogyakarta: PBFE Universitas Gadjah Mada, 1982), h. 1-5 
37 Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-12, h. 

14 
38 Philip Kotler, Marketing, (Jakarta: Erlangga, 1999)Jilid Ke-1 h. 41 
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tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dengan kata lain strategi 

pemasaran adalah serangkaian tujuan dan saran, 

kebijaksanaan dan aturan yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang dijalankan untuk untuk dapat tercapainya 

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-

masing tingkatan dan acuan serta alokasinya sebagai 

tanggapan perusahaan dalam menghargai lingkungan dan 

keadaan pesaing yang selalu berubah
39

. Dalam pemasaran, 

strategi yang ditrempuh ada 3 tahap, yaitu
40

:  

a. Memilih Konsumen yang dituju 

Usaha-usaha pemasaran akan lebih berhasil jika 

dapat memilih konsumen yang akan menjadi sasaran 

dari produk yang dipasarkan. Konsumen tersebut harus 

mendapat kepuasan dan kepercayaan yang lebih baik 

sehingga konsumen bersedia melakukan pembelian 

ulang. 

b. Mengidentifikasi Keinginan Konsumen  

Dalam mengidentifikasi keinginan-keingin 

konsumen diperlukan saat pengetahuan tentang perilaku 

konsumen dan perlu diadakan suatu riset tentang pasar 

yaitu tentang apa yang mendasari konsumen dalam 

membeli suatu produk tertentu. Setelah mengetahui 

keinginan konsumen tersebut maka perusahaan perlu 

menyusun rencana tentang kebijaksanaan pemasaran.  

c. Menentukan Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

Bauran pemasaran adalah kombinasi dari variabel 

atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran. Atau dengan kata lain, bauran pemasaran 

merupakan kumpulan-kumpulan variabel-variabel yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi 

tanggapan konsumen
41

.  

                                                           
39 Sofyan Assuri, Manajemen Pemasaran, Dasar Konsep Dan Strategi, 

(Jakarta: Raja Grafindopersada), h.182 
40 Basu Swasta, Azaz-Azaz Marketing, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 14 
41 Zainal Abidin, Pengurusan Pemasaran, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa, 

1992), h. 42 
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Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka komponen 

bauran pemasaran harus saling mendukung suatu dengan 

yang lainnya, atau dengan kata lain, manajemen harus 

berusaha agar komponen-komponen bauran pemasaran itu 

dapat terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. Jadi bauran pemasaran itu akan dapat ditentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran yang diikuti kepuasaan 

konsumen.  

Untuk membuat deferensi tersebut efektif, 

perusahaan harus mengembangkan suatu bauran pemasaran 

yang tetap. Bauran pemasaran meliputi empat kompenan 

yaitu: 

1) Produk (Product)  

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan 

dipasar untuk mendapat perhatian, permintaan, atau 

konsumsi yang dapat memenuhi kegiatan atau 

kebutuhan. Produk merupakan titik sentral dari kegiatan 

pemasaran (marketing). Semua kegiatan pemasaran 

lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. 

Satu hal yang perlu diingat ialah bagaimanapun 

hebatnya usaha promosi, distribusi, dan harga yang baik 

dan tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan 

disenangi oleh konsumen maka kegiatan pemasaran 

tidak akan berhasil. Oleh sebab itu perlu diteliti produk 

apa yang anda pasarkan bagaimana selera konsumen 

masa kini perlu mendapat perhatian yang serius
42

.  

2) Harga (Price) 

Dalam bauran pemasaran (marketing mix) harga 

merupakan faktor penting dalam menentukan ranah 

pasaran yang dialokasikan oleh sebuah perusahaan. Dari 

keempat faktor yang menentukan marketing mix, harga 

merupakan satu-satunya unsur yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan sementara 

menurut Bayu Swastha, harga dapat didefenisikan 

sebagai jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau 

                                                           
42 Buchari Alma, Op. Cit, h. 202 
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mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapat sebuah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya
43

.  

3) Tempat (place) 

Penentuan tempat yang mudah terjangkau dan dilihat 

akan memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, 

mengamati, dan memahami daru suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan. Penentuan tempat didasarkan atas jenis 

usaha atau produk yang diciptakan. Misalnya suatu 

produk-produk yang tidak akan tahan lama akan lebih 

baik jika dikatakan dekat keberadaan konsumen. Untuk 

barang-barang berharga dan bermutu tinggi tidak akan 

lebih baik jika dibayarkan ditempat yang berkesan 

mewah.  

Penempatan suatu produk atau jasa sangat 

mempengaruhi tingkat harga semakin repsesentative 

suatu tempat maka berdampak akan semakin tinggi nilai 

suatu produk
44

.  

 

4) Promosi (promotion) 

Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang 

terakhir. Dalam kegiatan ini suatu perusahaan berusaha 

mempromosikan seluruh produk atau jasa yang 

dimilikinya baik scara langsung meupun tidak langsung. 

Tanpa promosi jangan diharapkan pelanggan dapa 

mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh 

karena itu prommosi merupakan sarana paling ampuh 

untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. 

Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan 

segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha 

menarik calon konsumen yang baru.  

 

 

 

                                                           
43 Catur E. Rismawati, Pemasaran Barang Dan Jasa, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2006), h. 243 
44 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 243 
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6. Minat Beli Konsumen  

a. Pengertian Minat Beli  

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan 

proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat 

beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam 

dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang 

sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang 

konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu.  

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen 

untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan 

yang berhubungan dengan pembelian yang diukur 

dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 

pembelian.  

Minat beli merupakan suatu yang berhubungan 

dengan rencana konsumen untuk membeli produk 

tertentu dalam waktu tertentu. Pembelian nyata terjadi 

apabila konsumen telah memiliki minat untuk membeli 

sebuah produk. Pembelian nyata merupakan sasaran 

akhir konsumen dimana minat beli merupakan 

pernyataan mental konsumen yang merefleksikan 

perencanaan untuk membeli sejumlah produk dengan 

merek tertentu, pengetahuan akan produk yang akan 

dibeli sangat diperlukan oleh konsumen
45

.  

Lebih lanjut mengungkapkan bahwa minat beli 

timbul karena sikap konsumen terhadap suatu objek atau 

produk, keyakinan konsumen pada kualitas produk. 

Dimana semakin rendah keyakinan konsumen maka 

akan semakin rendah minat beli konsumen terhadap 

produk tersebut
46

. 

Pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak 

lepas dari minat beli, karena minat beli merupakan salah 

satu tahap yang pada subyek yang sebelum mengambil 

                                                           
45 Durianto, Darmadi, Dkk, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset 

Ekuitas Dan Perilaku Merek, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 112 
46 Ibid, h. 114 
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keputusan untuk membeli. Membeli adalah memperoleh 

sesuatu dengan membayar uang atau memperoleh 

sesuatu dengan pengorbanan. Sehingga dengan mengacu 

pada pada pendapat diatas, minat membeli dapat 

diartikan sebagai suatu sikap senang terhadap suatu 

obyek yang membuat individu berusaha untuk 

mendapatkan obyek tertentu dengan cara membayarnya 

dengan uang atau dengan pengorbanan
47

. 

Minat membeli sebagai suatu kekuatan pendorong 

atau sebagai motif yang bersifat intrinsik yang mampu 

mendorong seseorang untuk menaruh perhatian secara 

spontan, wajar, mudah, tanpa paksaan dan selektif pada 

suatu produk untuk kemudian mengambil keputusan 

membeli. Hal ini dimungkinkan oleh adanya kesesuaian 

dengan kepentingan individu yang bersangkutan serta 

memberi kesenangan, kepuasan pada dirinya. Jadi 

sangatlah jelas bahwa minat membeli diartikan sebagai 

suatu sikap menyukai yang ditunjukan dengan 

kecenderungan untuk selalu membeli yang di sesuaikan 

dengan kesenangan dan kepentingan. Minat mebeli 

merupakan aktivitas psikis yang timbul karena adanya 

persaan (efektif) dan pemikiran (kognitif) terhadap suatu 

barang atau jasa yang diinginkan
48

. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian 

membeli adalah perumusan perhatian terhadap suatu 

yang disertai dengan persaan senang terhadap barang 

tersebut, kemudian minat individu tersebut 

menimbulkan keinginan sebagai timbul perasaan yang 

meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat 

sehingga individu ingin memiliki barang tersebut dengan 

cara membayar atau menukar dengan uang. 

 

 

                                                           
47 Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2004), h. 87. 
48 Roger D. Blackwell Engel & Paul W, Minard, Cusumen Behavior, 

(Jakarta: Binapura Aksara 2003), Ed.6, h. 56 
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b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli 

Minat beli adalah suatu tahapan terjadinya 

keputusan untuk membeli suatu produk. Individu dalam 

mengambil keputusan untuk membeli suatu barang atau 

jasa ditentukan oleh dua faktor, yaitu:
49

 

1) Faktor luar atau faktor lingkungan yang 

mempengaruhi individu seperti lingkungan kantor, 

kelurga, lingkungan sekolah, dsb.  

2) Faktor dalam diri individu, seperti kepribadiananya 

sebagai calon konsumen.  

Faktor faktor yang mempengaruhi minat beli 

berhubungan dengan persaan dan emosi. Bila 

seseorang merasa senang dan puas dalam 

membeli barang atau jasa maka hal itu akan 

memperkuat minat membeli, kegagalan biasanya 

menghilangkan minat
50

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, 

yaitu:
51

 

a) Perbedaan pekerjaan, artinya engan adanya 

perbedaan pekerjaan seseorang dapat 

memperkirakan minat terhadap tingkat 

pendidikan yang ingin dicapainya, aktifitas 

yang dilakukan, penggunaan waktu 

senggangnya, dan lain-lain.  

b) Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang 

yang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan 

akan lebih mudah mencapai apa yang 

diinginkan dari pada yang mempunyai sosial 

ekonomi rendah.  

                                                           
49 William J. Stanton, Fundamentals Of Marketing, (Singapore: Graw Hill 

International, 2002), 10th Edition, h. 87 
50 Basu Swastha & Irawan, Manajemen Penjualan, (Yogyakarta: BPFE, 

2002), Ed. 3, h. 76 
51 Mayer Mowen & Minor Kent, Analisis Perilaku Konsumen Dan Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rieneka Chipta, 1998), Edisi Terjemahan, h. 
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c) Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya 

bagaimana seseorang menggunakan waktu 

senggangnya. Perbedaan jenis kelamin, 

artinya minat wanita akan berbeda dengan 

minat pria, misalnya dalam pembelajaran. 

d) Perbedaan usia, artinya uasia anak-anak, 

remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda 

minatnya terhadap suatu barang, aktivitas 

benda, dan seseorang.  

Dalam membeli suatu barang, konsumen 

dipengaruh oleh beberapa faktor
52

 di samping 

jenis barang, faktor demografi, dan ekonomi juga 

dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motif, 

sikap, keyakinan, minat, kepribadian, angan-

angan, dsb. Kotler dan Gery Amstrong 

mengemukakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu: 

1) Budaya (kultur, subkuluture dan kelas 

ekonomi). 

2) Sosial (kelompok acuan, keluarga serta peran 

dan status)  

3) Pribadi (usia dan tahapan daur hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, 

serta kepribadian dan konsep diri).  

4) Psikologis (motivasi, persepsi, belajar, 

kepercayaan dan sikap)
53

 

 

c. Indikator dan Variabel Minat Beli 

Minat beli dapat didentifikasi melalui indikator-

indikator sebagai berikut:  

1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan 

seseorang untuk membeli produk 

                                                           
52 Basu Swastha, Pengantar Ilmu Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 

h. 67 
53 Kotler Dan Gery Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: 

Perhalindo, 1999), Jilid 2. Penterjemahan: Alexander Sidora, h. 89. 
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2) Minat referensional, yaitu kecenderungan seseorang 

untuk mereferensikan produk kepada orang lain 

3) Minat preferensial, yaitu minat yang 

menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada produk tersebut.  

Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi 

sesuatu dengan produk preferensinya.  

4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan 

perilaku seseorang yang selalu mencari indormasi 

mengenai produk tersebut
54

.  

 

d. Ciri-ciri Minat Beli  

Kecenderungan seorang menunjukan minat 

terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat 

berdasarkan ciri-ciri
55

 :  

1) Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu 

produk atau jasa.  

Konsumen yang memiliki minat, memiliki 

suatu kecenderungan untuk mencari informasi lebih 

detail tentang produk atau jasa tersebut, dengan 

tujuan untuk untuk mengetahui secara pasti 

bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang 

digunakan, sebelum menggunakan produk atau jasa 

tersebut.  

2) Kesedian untuk membayar barang atau jasa.  

Konsumen yang memiliki minat terhadap 

suatu produk atau jasa dapat dilihat dari bentuk 

pengorbanan yang dilakukan terhadap suatu barang 

atau jasa, konsumen yang cenderung memiliki minat 

lebih terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia 

                                                           
54 Beni Rizki, Analisis Pengaruh Iklan Flexi Terhadao Minat Beli 

Konsumen (Studi Pada Masyarakat Kec. Tampan Pekanbaru, Skripsi Program Studi 

Manajemen UIN SUSKA Riau, Pekanbaru, 2012), h. 36-37 
55 Roni Andesa, “Sumber Referensi Ekonomi Dan Bisnis”, Artikel Diakses 

Pada 17desember 2018 dari http://mutiaralumpur.blogspot.com/2010/04/pengertian-

minat konsumen.html  

http://mutiaralumpur.blogspot.com/2010/04/pengertian-minat%20konsumen.html
http://mutiaralumpur.blogspot.com/2010/04/pengertian-minat%20konsumen.html
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untuk membayar barang atau jasa menggunakan 

barang atau jasa jasa tersebut. 

3) Menceritakan hal yang postif.  

Konsumen yang memiliki minat besar 

terhadap suatu produk dan jasa atau jasa, jika di tanya 

konsumen lalu, maka secara otomatis konsumen 

tersebut akan menceritan hal yang positif terhadap 

konsumen lain, karena konsumen yang memilikisuatu 

minat yang secara eksplisit memiliki suatu keinginan 

dan kepercayaan terhadap suatu barang atau jasa 

yang diciptakan 

4) Kecenderungsn untuk merekomondasikan  

Konsumen yang memiliki minat yang besar 

terhadap suatu barang, selain akan menceriksn hal 

yang positif. Konsumen tersebut juga akan 

merekomondasikan kepada orang lain untuk juga 

menggunakan barang atau jasa tersebut. Karena 

seorang yang memiliki minat yang besar terhadap 

suatu barang akan cenderung memiliki pemikiran 

yang positif terhadap barang atau jasa tersebut, 

sehingga jika ditanya konsumen lain, maka 

konsumen tersebut akan cenderung 

merekomendasikan kepada konsumen lain.  

Ada 3 hal mendasar mengapa konsumen ingin 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan
56

 

1) Faktor minat beli primer (kebutuhan barang 

pokok)  

Kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk 

bertahan hidup oleh calon pelanggan. 

2) Faktor minat beli sekunder (kebutuhan 

pelengkap)  

Kebutuhan pelengkap dan hanya digunakan 

sesekali oleh calon pelanggan. 

3) Faktor minat beli tersier ( kebutuhan spesifik) 

                                                           
56 Fendhy Febrian, The Power Off Selling, (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2010), h. 174 
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Kebutuhan yang dianggap tidak terlalu 

penting oleh calon pelanggan produk ini 

mempunyai spesifik khusus dengan pangsa 

pasar khusus. 

 

7. Ekonomi Dalam Islam 

a. Pengertian Konsumen Dalam Perspektif ekonomi 

Islam 

Perbedaan antara ekonomi modern dan ekonomi islam 

dalam hal konsumsi, adalah terletak pasa cara pendekatan 

dalam memenuhi kebutuhan seseorang islam tidak 

mengakui paham matreaalistis dari pola konsumsi 

modern. Hendrrie berpendapat, dalam islaam justru 

berjalan sebaliknya mengajurkan cara konsumsi yang 

moderent dan proporsional inti dalam islam baru 

diarahkan secara benar dan peroposional, agar kesetaraan 

dan keadilan untuk semua bisa tercipta
57

.  

Islam adalah agama yang dalam ajarannya terdapat 

aturan-aturan mengenai segenap perilaku manusia. Begitu 

pula dalam masalah konsumsi, manusia diatur supaya 

dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang 

mebawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. 

Seperti ayat di bawah ini: 

                    

               

Artinya “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

                                                           
57 Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Jalasuta, 2003), 

h. 67. 
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musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah/2: 168) 
58

.  

Kemewahan dan pemborosan akan menggelamkan 

manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan 

kepuasaan perut, melainkan dari hal hal mulia dan akhlak 

luhur
59

. Pada dasarnya, perilaku konsumsi seharusnya 

berpedoman pada ajaran islam, serta dalam membeli sesuatu 

tidak berlebih-lebihan (mewah) kehidupan yang mewah 

terlihat dari hidup serba berlebihan, hidup dengan makanan, 

pakaian, dan barang serba banyak, mahal dan indah.  

Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam. Tujuan 

pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk keselamatan 

manusia baik didunia maupun diakhirat. Kemaslahatan itu 

akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang 

bersifat dharuriyat, hajiyat, daan terealisasinya kebutuhan 

tahsiniyat bagi manusia itu sendiri
60

. 

Konsumsi merupakan salah satu pemberdayaan dan 

pemanfaatan sumber daya atau barang yang ada telah tersedia 

di dunia ini. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dalam 

islam diatur supaya digunakan secara baik. Kegiatan 

konsusmsi dalam islam, akan menitikberatkan pada 

mensyukuri nikmat yang telah allah berikan dengan cara yang 

baik dan pada hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendri dan 

orang lain
61

.  

 

b. Prinsip Ekonomi Islam  

Beberapa prinsip dalam ekonomi islam adalah:  

1) Semua apa yang ada adalah milik allah dan manusia 

sebagai pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk 

                                                           
58 Dapartement Agama RI, Al-Quraan Dan Terjemahan, QS. AL- Baqarah 

(2) 168 
59 Monzer Khaf, Ekonomi Islam (Telah Analitik Terhadap Fungsi Sistem 

Ekonomi Islam) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) h.30. 
60 Alaidin Koto, Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011) h. 121 
61 Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam Ilmu 

Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.20 
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mengelolanya, melahirkan konsep pertanggung 

jawaban  

Sekecil apapun harta yang diberikan, maka ia 

tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban mengenai 

dua hal. Dari manakah harta itu diperoleh dan 

kemana juga dimanfaatkan. Memanfaatkan harta 

yang diperoleh dengan cara yang bener, apalagi yang 

diperoleh dengan cara yang terlarang, maka Allah 

tidak memberkahinya, dan tentu 

pertanggungjawabannya tidak akan diterima. Prinsip 

pertanggung jawaban dihadapan Allah inilah yang 

tidak ada didalam sistem ekonomi kapitalis sehingga 

cenderung tidak terlalu mempersoalkan cara 

mendapatkan harta dan pemanfaatannya.  

a) Kebutuhan akan bahan pokok merupakan 

tanggung jawab kolektif (dhaman al-haji 

kifayah likulli fardh fi al-mujtama). 
62

 

Di dalam ajaran islam masyarakat harus 

memberi jaminan keamanan akan kebutuhan 

pokok bagi individu. Yang dimaksud dengan 

kebutuhan pokok adalah apa yang biasa disebut 

dengan sandang, pangan, dan boleh jadi juga 

papan. Kecukupan dalam hal ini adalah 

terpenuhinya hal tersebut dalam batas minimal.  

 

b) Mewujudkan keadilan ekonomi diantara 

individu di dalam masyarakat 

Dalam sistem ekonomi islam, keadilan 

sosial harus di realisasikan agar tidak terjadi 

kesenjangan antara individu atau antar 

kelompok di dalam masyarakat. Islam tidak 

menginginkan adanya ketimpangan taraf 

ekonomi yang terlalu jauh. Konsep ini 

melahirkan, pemberian peluang kerja yang sama 

                                                           
62 H.A Dzajuli, Figh Siyasah – Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 411-412 
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dan standar pengajian yang tidak timpang. Islam 

tidak menghendaki adanya individu yang 

memonopoli sektor tertentu sehingga peluang 

individu tertutup 

 

c) Menghormati milik individu (ihtiram mal 

khash).  

Pengakuan atas kepemilikan individu yang 

merupakan prinsip ekonomi dalam islam 

merupakan bukti bahwa ajaran islam selalu 

selaras dengan nilai-nilai kemanusian. Harus 

diakui bahwa hasrat untuk memiliki merupakan 

karakter yang dimiliki oleh setiap manusia.  

 

d) Kebebasan memilih profesi (al-hurriyah fi 

iktisab al-amal) 

Islam memberi kebebasan bagi 

penganutnya untuk menentukan nasibnya sendiri 

termasuk dalam memilih usaha dan profesi yang 

bakal di geluti. Meski demikian, islam juga tetap 

mengajarkan satu pedoman bahwa talenta setiap 

orang berbeda-beda dan hendaknya memilih 

profesi berdasarkan keahlihan yang dimiliki. 

  

e) Pengembang potensi ekonomi yang intergral. 

Prinsip ini berarti bahwa islam 

menghendaki pengembangan ekonomi 

dilakukan dengan mengembangkan segala 

potensi yang ada. Maksudnya, islam tidak 

membatasi potensi tertentu untuk diberdayakan 

melainkan merekomendasikan agar semua 

potensi ekonomi yang halal untuk dikelola 

dengan cara-cara yang benar. Alquran memberi 

isyarat untuk mengembangkan pertanian, 

industri, pertambangan, kelautan, perdagangan, 

telekomunikasi, peternakan, komersialisasi jasa, 
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dan sebagainya. Semua itu dikembangkan secara 

simultan
63

 

 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model koseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

didentifikasi sebagai maslah yang penting untuk di teliti. 

Kerangka berpikir harus menjelaskan hubungan secara teoritas 

antar variabel yang akan diteliti.  

 

 

 

 

 

  

Ekonomi Islam 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir Pengaruh Brand Produk Imitasi 

 “CHANEL” Terhadap Minat Beli Konsumen 

dalam Perspektif Ekonomi Islam 

 

Keterangan :  

X  : Brand Produk Imitasi  

Y  : Minat Beli Konsumen 

  : Secara Parsial  

 

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dipaparkan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan 2 variabel independen/variabel bebas, dimana 

Brand Produk Imitasi merupakan variabel X. Sedangkan 

untuk variabel dependen/variabel terikat dalam penelitian ini, 

peneliti memilih minat beli konsumen sebagai variabel Y. 

                                                           
63 Mu’in raufi, “Relevansi Prinsip Ekonomi Islam”, Dalam Al-Iqtishad, 

(Jakarta: Himpunan Ilmuan Dan Sarjana Syariah Indonesia), Vol III No 1 Januari 

2011, h. 146-151 

Brand  (X) 

Minat Beli 

Konsumen  

(Y)  
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C. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian assosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih
64

. 

Brand adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau 

gabungan keempatnya, yang mengidentifikasi produk para penjual 

dan membedakan dari produk pesaing, tujuannya adalah 

identifikasi produk. Brand juga memperbolehkan para pemasar 

membedakan produk mereka dari semua produk lainnya. Dari 

variabel brand yaitu bahwa brand berfungsi sebagai pembeda 

antara produk yang satu dengan yang lainnya. Bagi konsumen 

perbedaan tersebut dapat dilihat dari simbol, logo warna, bentuk 

huruf yang digunakan desain yang dikombinasikan sehingga dapat 

mempengaruhi proses pemilihan suatu produk dimata konsumen. 

Brand memegang peranan penting salah satunya adalah 

menjembatani harapan konsumen pada saat kita menyajikan 

sesuatu kepada konsumen.  

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan 

dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian. Bahwa minat beli timbul karena 

sikap konsumen terhadao suatu obyek atau produk, keyakinan 

konsumen pada kualitas produk. Dimana semakin rendah 

keyakinan konsumen maka akan semakin rendah minat beli 

konsumen terhadap produk tersebut.  

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibangun, maka dapat 

dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Hubungan Brand Produk Imitasi (X) Terhadap Minat Beli (Y1)  

Brand adalah suatu nama, istilah, simbol, desain atau 

gabungan keempatnya, yang mengidentifikasi produk para 

penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Dengan 

adanya brand, konsumen dapat dengan mudah membedakan 

produk yang akan dibelinya dengan produk produk lainnya 

                                                           
64 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif 

Dan R&D, Cetakan Ke-13, (Bandung: Alfabeta, 2011). h.69. 
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sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, ataupun 

atribut lain yang melekat pada brand tersebut. Brand 

berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 

Dalam kondisi pasar yang kompetitif, perferensi dan loyalitas 

pelanggan adalah kunci kesuksesan, keberadaan brand 

bermanfaat bagi pempebeli, perantara, produsen maupun 

publik. Brand bermanfaat untuk menceritakan mutu dan 

membantu memberi perhatian terhadap produk-produk baru 

yang mungkin bermanfaat bagi mereka. Bagi konsumen 

perbedaan tersebut dapat dilihat dari simbol, logo, warna, 

bentuk huruf yang digunakan, design yang dikombinasikan 

sehingga dapat mempengaruhi proses pemilihan suatu produk 

di mata konsumen.  

Produk imitasi kw atau produk imitasi merupakan sebuah 

istilah yang menunjukan bahwa barang tersebut adalah barang 

palsu. Produk imitasi adalah sebuah barang yang diproduksi 

sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari barang lain. Barang kw 

bukan hanya di produksi tanpa menggunakan hak merek yang 

bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti 

meniru. Produk bermerek dan tidak bermerek memiliki 

pengertian yang berada serta kualitas yang berbeda juga.  

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk 

membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan penbelian yang diukur dengan tingkat 

kemungkinan konsumen melakukan pembelian yang 

berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk tertentu dalam waktu tertentu. Pembelian nyata terjadi 

apabila konsumen telah memiliki minat untk membeli sebuah 

produk. Pembelian nyata merupakan sasaran akhir konsumen 

dimana minat beli merupakan pernyataan mental konsumen 

yang merefleksikan perencaaan untuk membeli sejumlah 

produk dengan merek tertentu, pengetahuan akan produk yang 

akan dibeli sangat diperlukan oleh konsumen.  

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan antara Brand 

Produk Imitasi terhadap Minat Beli 



 

 

 
 

60 

Ho : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan Brand 

Produk Imitasi terhadap minat beli 
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