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Abstrak- Counterfeit product business has been the 
industries rapidly grow even the fastest growth on the 
world right now (Alcock et. al., 2003). Indonesia is one 
of country which has large number of counterfeit 
product from year to year. Counterfeit product which 
most consumed was from leather and especially is bag. 
This study aims to examine and analyze the effect of 
beliefs and materialism on buying decision counterfeit 
bag in Surabaya. Samples used in this study were 150 
counterfeit bag customers who live in Surabaya and the 
age is between 17-65 years old. The selection of the 
samples was using purposive sampling method with 
multiple regressions from SPSS 16.0 software. The 
results of this study prove that good value and experience 
have a significant positive effect on buying decision, 
whereas law and danger variables have no significant 
effect on buying decision. Another result is quality and 
hedonism, extended self, and conspicuousness has a 
significant positive effect on buying decision, whereas 
uniqueness variables hypothesis refused but still 
significant effect on buying decision. Based on this 
study, the conclusion is beliefs which consist of law and 
danger, good value, and experience have an effect on 
buying decision, whereas materialism which consist of 
quality and hedonism, extended self, uniqueness, and 
conspicuousness have an effect on buying decision. 
 
Kata kunci: beliefs, law and danger, good value, 
experience, materialism, quality and hedonism, extended 
self, uniqueness, conspicuousness, and buying decision. 
 

I.    PENDAHULUAN 
Pembajakan memang marak di negara 

berkembang, dengan porsi yang terbesar ada di Asia 
(Callan, 1998).  Perkembangan yang luar biasa ini 
tidak lepas dari banyaknya permintaan pasar serta 
perilaku konsumen yang menginginkan pengeluaran 
yang sedikit dan murah tetapi mendapatkan barang 
yang mewah dan dinilai bagus serta elegan dan 
adanya status yang tinggi dari orang – orang 
sekitarnya. Cordel et al. (1996), menyatakan bahwa 
permintaan akan produk bajakan karena performa 

dari produk bajakan sudah tidak jauh berbeda 
dibandingkan dengan produk aslinya. Dengan 
adanya perdagangan global, teknologi yang telah 
canggih serta banyaknya barang yang dapat 
dibajakan dapat memudahkan produsen barang 
bajakan untuk membajak barang asli maupun barang 
bermerek dengan profesional dan mirip dengan 
aslinya. 

Barang bajakan yang sangat banyak diproduksi 
dan mirip dengan aslinya oleh industri yang berada 
di negara-negara berkembang antara lain CD, 
fashion, peralatan mobil dan lainnya. Secara umum, 
pembajakan produk didefinisikan sebagai upaya 
mengkopi/memalsu produk, bungkus dan 
konfigurasi yang berkaitan dengan produk tersebut, 
sehingga seperti produk aslinya, serta 
memasarkannya untuk keuntungan sendiri (Lynch, 
2002). Dewasa ini, konsumen yang semakin pintar 
memilih barang bajakan dan melihat model serta 
harga yang menjadi pilihan utama dalam membeli 
barang bajakan. Konsumen yang secara sadar akan 
adanya hukum bagi pembeli serta penjual barang 
bajakan tetap tidak memedulikan hukum yang 
berlaku karena adanya keinginan mengejar status 
dan dapat diakui di lingkungannya. Nia dan 
Zaichkowsky (2000), menyatakan bahwa konsumen 
semakin bersifat positif terhadap barang bajakan 
karena merasa bahwa barang bajakan tidak akan 
merugikan barang asli dan bahwa barang bajakan 
akan selalu menjadi produk yang bersifat inferior 
terhadap produk aslinya. 

Barang fashion menjadi salah satu barang 
bajakan yang memiliki permintaan konsumen yang 
tinggi. Bahkan pemalsuan barang fashion sudah 
dianggap menjadi sebuah epidemik dan merugikan 
jutaan dollar Amerika bagi industri fashion (Cheek 
& Easterling, 2008). Pembelian barang bajakan 
fashion yang memiliki performa yang mirip dengan 
aslinya dapat menaikkan status serta mengubah 
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pandangan konsumen. Konsumen sudah dapat 
memilih barang bajakan fashion yang bagus dan 
merk fashion yang terkenal menjadi sangat diburu 
karena harga serta model yang unik. 

Bisnis barang bajakan di Indonesia yang 
semakin meningkat dari tahun ke tahun bahkan 
peningkatannya mengalami kenaikan yang 
signifikan sebenarnya telah dicegah oleh pemerintah 
dalam pengaturan Undang – Undang (UU), namun 
aturan yang telah dibuat di dalam UU tidak sukses 
dalam menanggulangi bisnis barang bajakan yang 
makin marak terjadi. Menurut menteri Hukum dan 
HAM, Patrialis Akbar, barang bajakan yang semakin 
meningkat pertumbuhannya akan menimbulkan 
persepsi negatif dari para investor bahwa hak 
kekayaan intelektual produsen tidak terlindungi di 
Indonesia, sehingga diharapkan pemerintah dapat 
membuat aturan serta UU yang berlaku secara 
efektif dan memberikan hukuman yang membuat 
jera bagi produsen maupun konsumen barang 
bajakan. Adanya kelemahan di dalam UU desain 
industri yang menyebutkan penggunaan istilah sama 
yang artinya bahwa pelanggaran yang terjadi adalah 
apabila desain yang satu dan yang lainnya persis 
sama. Adanya perubahan yang dilakukan oleh 
produsen barang bajakan yang meniru desain barang 
asli tetapi merubah sedikit saja desain yang asli 
bukanlah suatu pelanggaran dan lolos dari aturan 
serta hukuman yang berlaku. Untuk ke depannya, 
perubahan UU yang dilakukan harus dilakukan 
secara cermat dan penggunaan kata – katanya dapat 
diperhatikan dan sanksi yang diberikan harus 
setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan 
sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
(LPEM-FEUI) bekerjasama dengan Masyarakat 
Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah 
menganalisa kerugian ekonomi yang dialami oleh 
Indonesia sebesar Rp. 43,2 Triliun sepanjang tahun 
2010 yang berpotensi berasal dari pemasukkan pajak 
bagi pemerintah dan akan meningkat di tahun – 
tahun berikutnya. Kerugian ini diakibatkan 
beredarnya barang bajakan pada 12 sektor industri 
dan survei yang dilakukan MIAP yang bekerjasama 
dengan LPEM-FEUI ini dilakukan pada bulan Juni – 
Oktober 2010. Barang dari kulit, seperti tas 
merupakan produk yang sangat banyak dikonsumsi 
oleh masyarakat dan adanya beberapa faktor seperti 
perbedaan harga, kualitas yang hampir sama hingga 
model yang unik ataupun jumlah produk asli tas 
yang terbatas membuat masyarakat lebih mudah 
untuk memperoleh tas yang bajakan. Fenomena 
inilah yang mendasari dan melatarbelakangi 
penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Furnham dan 
Valgeirsson (2007) menyatakan bahwa keputusan 
pembelian barang bajakan dipengaruhi oleh “Nilai” 
yang dianut oleh konsumen dan sifat “Materialisme” 
dari konsumen. Pembelian barang bajakan ini 

disebabkan karena perilaku konsumen yang 
menginginkan pengeluaran yang sedikit dan murah 
tetapi mendapatkan barang yang mewah dan dinilai 
bagus serta elegan dan adanya status yang tinggi dari 
orang – orang sekitarnya, lebih lanjut permintaan 
akan produk bajakan karena performa dari produk 
bajakan sudah tidak jauh berbeda dibandingkan 
dengan produk aslinya (Cordel et al., 1996). 

Menurut Ba dan Pavlou (2002), kepercayaan 
sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang 
lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai 
dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang 
penuh ketidakpastian. Kepercayaan dibangun 
sebelum pihak – pihak tertentu saling mengenal satu 
sama lain melalui interaksi atau transaksi 
(McKnight, Kacmar, & Choudry, 2006). 
Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai 
harapan bahwa penyedia barang atau jasa dapat 
dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya 
(Sirdesmukh dkk, 2002). Ciri utama terbentuknya 
kepercayaan adalah persepsi positif yang terbentuk 
dari pengalaman (Costabile dalam Suhardi, 2006). 
Chauduri dan Holbrook (2001), menyatakan bahwa 
kepercayaan yang dibangun terhadap merek yang 
mereka inginkan dapat diandalkan, memberikan 
jaminan tidak merugikan dan kinerjanya sangat 
berharga atau sangat bermanfaat. 

 
H1 : Beliefs mempengaruhi Keputusan Pembelian 
secara signifikan. 

 
Menurut Furnham dan Valgeirsson (2007), ada 

tiga dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur 
kepercayaan individu, yaitu: (1) Law and Danger, 
(2) Good Value, dan (3) Experience. 

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia 
dan seperangkat peraturan yang mengandung 
semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah 
sistem (Kelsen, 1973). Di Indonesia yang 
merupakan negara hukum, memiliki peraturan atau 
sistem yang mengatur tentang pembajakan. Sistem 
atau peraturan yang mengatur tentang pembajakan 
tertulis di dalam Undang – Undang (UU) dan 
peraturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. 
Karya – karya yang dihasilkan atas kemampuan 
intelektual manusia melalui tenaga, pikiran dan daya 
cipta serta rasa sudah sewajarnya diamankan dengan 
diatur oleh sistem perlindungan hukum atas 
kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak 
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI 
melindungi kekayaan intelektual dengan 
menggunakan instrumen – instrumen hukum yang 
ada, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi 
Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain 
Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan 
Varietas Tanaman (Setyowati, Lubis, Anggraeni, 
Wibowo, 2005). Patrialis (2009), menyatakan bahwa 
pemerintah harus berusaha keras untuk melakukan 
penegakan hukum yang lebih optimal dan advokasi 
kepada masyarakat terkait dengan sanksi hukum 
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tindakan dan pengonsumsian pemalsuan. Maka 
hipotesisnya adalah : 
 
H1a : Law and Danger mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 
 

Barnes (2001), mengungkapkan bahwa nilai 
bersifat pribadi dan unik. Hal ini didasari oleh nilai 
yang terkait dengan manfaat yang diterima oleh 
konsumen dari sebuah produk dan adanya biaya 
yang dibayarkan untuk mendapatkan manfaat yang 
dihasilkan produk tersebut. De Matos et al (2007), 
mengungkapkan bahwa adanya keperluan untuk 
merayu atau mempersuasi tiap individu untuk 
melihat nilai yang individu pegang ketika adanya 
niat untuk membeli barang palsu. Untuk harga yang 
lebih rendah dan kualitas yang sedikit lebih rendah 
dari standard, barang palsu masih dianggap sebagai 
value for money (Bloch et al., 1993; Lichtenstein et 
al., 1990; Ang et al., 2001; Wang et al., 2005). Nilai 
yang diinginkan pelanggan terbentuk ketika 
pelanggan membentuk persepsi bagaimana baik 
buruknya suatu produk dimainkan dalam situasi 
penggunaan (Balqis, 2009). Maka hipotesisnya 
adalah: 
 
H1b : Good Value mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 

 
Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi 

barang atau jasa dari pelanggan merupakan faktor 
yang mempengaruhi persepsi dan ekspetasi 
pelanggan (Nasution, 2001). Lebih lanjut menurut 
Nasution (2001), pengalaman teman – teman yang 
akan menceritakan tentang kualitas suatu barang 
atau jasa akan mempengaruhi persepsi pelanggan, 
terutama pada barang atau jasa yang berisiko tinggi. 
Meyer dan Schwager (2007), menyatakan bahwa 
pengalaman pelanggan adalah tanggapan pelanggan 
secara internal dan subjektif sebagai akibat dari 
interaksi secara langsung maupun secara tidak 
langsung dengan perusahaan. Bila tidak ada 
pengalaman sebelumnya mengenai produk tersebut, 
konsumen akan membuat ekspektasi berdasarkan 
word of mouth, berita atau pemasaran dari 
perusahaan (Lovelock & Wirtz, 2011). Word of 
Mouth  merupakan salah satu faktor untuk 
menyebarkan pengalaman si pemakai tentang 
produk dan sangat efisien terhadap keputusan 
pembelian karena yang bercerita merupakan sahabat, 
keluarga, rekan terdekat. Semakin banyak 
pengalaman seseorang terhadap suatu merek atau 
produk, maka akan semakin banyak pembelian ulang 
yang terjadi terhadap produk yang mendapat 
evaluasi yang baik (Chang, Lee, Chien, Huang & 
Chen, 2010). Maka hipotesisnya adalah: 
 
H1c : Experience mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 
 

Materialisme merupakan tingkat dimana 
seseorang dianggap “materialistis” (Schiffman & 
Kanuk, 2007). Konsumen dengan nilai materialism 
yang tinggi meyakini bahwa pendapatan dan benda 
materi sangatlah penting untuk kehidupan dan 
menjadikannya sebagai indikator dari kesuksesan 
dan diperlukan untuk mecapai kepuasaan dalam 
hidup. Konsumen yang materialistis menganggap 
kepemilikan barang dan materi sebagai pusat dari 
kehidupan, menilai kesuksesan sebagai kualitas 
harta seseorang dan melihat harta sebagai bagian 
yang penting dalam mencapai kebahagian dan 
kesejahteraan dalam hidup (Fitzmaurice, 2008). 
Materialisme merupakan keyakinan utama individu 
bahwa uang, kepemilikan dan kekayaan 
dipertimbangkan sebagai sesuatu yang relatif tinggi 
dan menonjol dalam kehidupan seseorang 
(Ristianawati, 2011).Kepemilikan merupakan hal 
yang penting dan konsumen mempunyai keinginan 
yang berbeda untuk mengkonsumsi produk atau jasa 
(Belk, 1988 dalam Fitzmaurice, 2008). Konsumen 
yang membeli barang memiliki latar belakang yang 
berbeda, sehingga memiliki persepsi dan perasaan 
yang berbeda terhadap sebuah produk ataupun jasa. 
Menurut Xu (2008), seseorang yang materialistis 
cenderung menganggap berbelanja sebagai tujuan 
hidup sama dengan mencapai kebahagiaan dan 
kepuasan dalam hidup. Sesorang yang materialistis 
sangatlah tertarik pada produk fashion sehingga 
cenderung melakukan pembelian yang tinggi pada 
produk fashion (Yurchisin & Johnson, 2004). Maka 
hipotesisnya adalah: 
 
H2 : Materialism mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 
 

Menurut Sangkhawasi dan Johri (2007), ada 
empat dimensi yang dapat digunakan untuk 
mengukur materialisme individu, yaitu: (1) Quality 
plus Hedonism; (2) Extended Self; (3) Uniqueness; 
dan (4) Conspicuousness. 

Menurut Handoko (2002), kualitas produk 
adalah suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan 
pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar 
ukur yang telah ditetapkan. Pelanggan menilai suatu 
produk berkualitas atau tidak setelah mereka 
mencoba menggunakan produk atau jasa yang 
ditawarkan kepadanya (Nasution, 2001). Menurut 
Kotler dan Amstrong (2004), kualitas produk 
mencerminkan kemampuan produk untuk 
menjalankan tugas seperti daya tahan, kehandalan 
atau kemajuan, kekuatan serta kemudahan dalam 
pengemasan dan reparasi produk. Tingkat kualitas 
tidak selalu harus tinggi, bisa saja kualitasnya 
rendah, sedang atau tinggi sesuai dengan posisi yang 
diinginkan (David, 2004). Namun, kualitas produk 
dari barang palsu selalu meningkat tiap tahunnya 
dikarenakan adanya kemajuan teknologi, yang 
menjadikan barang palsu tersebut memiliki 
keunggulan bersaing dibandingkan barang aslinya 
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(Nill & Shultz, 1996). Beberapa produk bahkan 
dapat dicoba sebelum membeli dan hal ini 
menambah keberanian konsumen untuk membeli 
barang palsu (Cordell et al., 1996; Bian & 
Veloutsou, 2007). Bila atribut produk yang 
dipersepsikan antara barang asli dan barang palsu 
adalah sangat mirip dalam hal kualitas, maka niat 
beli akan semakin tinggi (Wee et al., 1995; Penz & 
Stottinger, 2005). Mowen (2002), berpendapat 
bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh yang 
luar biasa dan bersifat langsung terhadap kepuasan 
pelanggan sehingga akan ada niat untuk membeli 
produk tersebut. Maka hipotesisnya adalah : 
 
H2a : Quality plus Hedonism mempengaruhi 
Keputusan Pembelian secara signifikan. 

 
Bekerja atas kepunyaan atau milik sendiri 

mengindikasikan bahwa objek memainkan peran 
atau kunci dalam penjelasan peran diri sendiri bagi 
konsumen di dalam kehidupan pribadi serta 
professional konsumen itu sendiri (Tian & Belk, 
2005). Mittal (2006), menyatakan bahwa produk 
memerlukan identitas yang mampu menarik dan 
menyertakan sesuatu yang dapat menentukan bagian 
dari extended self konsumen sebelum dan sesudah 
konsumen menentukan pilihannya. Konsumen 
berasumsi bahwa beragam atau bermacam – macam 
koleksi terhadap sebuah produk dapat 
mempresentasikan jati diri atau extended self 
konsumen seperti langkah untuk memberi sinyal 
terhadap aspek rasa dan kualitas yang dimiliki 
sebagus dan sebaik mungkin (LaTour et al., 2003; 
Tian & Belk, 2005). Ditmar (1992), menyatakan 
bahwa penafsiran dari sebuah produk dilakukan 
untuk menarik atau membuat kesimpulan tentang 
komitmen untuk mengidentifikasi dan menunjukkan 
sikap atau perilaku setiap individu. Sebagaimana 
contoh yaitu ketika konsumen memposisikan diri 
sebagai orang yang sukses, mengikuti fashion yang 
sedang tren memiliki alat – alat yang mendukung 
untuk mendukung identitas seperti tas, pakaian, gaya 
rambut dan lain – lain, sehingga dapat ditafsirkan 
oleh orang lain atau di dalam lingkungannya yang 
didasari pada komitmennya untuk menjadi orang 
sukses, mengikuti fashion yang lagi ada berdasarkan 
produk yang dimilikinya. Maka hipotesisnya adalah: 
 
H2b : Extended Self mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 

 
Kotler (2003), menyatakan bahwa gaya 

menggambarkan penampilan dan perasaan produk 
itu bagi pembeli. Konsumen yang memiliki niat 
yang tinggi dan suka terhadap keunikan menjelaskan 
bahwa individu yang suka dengan keunikan dapat 
mempengaruhi respon dari perusahaan dan 
menginginkan yang beda dari yang lain (Ryan, 
2008). Individu yang sangat menginginkan keunikan 
akan menerima atau mengadopsi produk dan merek 

baru dengan cepat yang berhubungan dengan 
industri fashion dimana tren dan gaya yang akan 
selalu berubah (Bertrandias & Goldsmith, 2006). 
Menurut Rangkuti (2006), suatu produk dapat 
memiliki daya saing apabila memiliki keunggulan 
produk yang terletak pada keunikan serta kualitas 
produk atau jasa kepada pelanggan. Muhajirin 
(2000), menyatakan dalam pembuatan desain produk 
sangat dimungkinkan adanya kombinasi bahan yang 
akan menghasilkan suatu produk yang inovatif dan 
mengandung unsur kebaruan dan keunikan 
(uniqueness). Lebih lanjut menurut Muhajirin 
(2000), benda atau produk hasil desain produk 
kerajinan umumnya lebih menitikberatkan pada 
nilai-nilai keunikan (uniqueness), estetika 
(keindahan), seni (art), adiluhung, berharkat tinggi, 
khusus, khas, dan kehalusan rasa sebagai unsur 
dasar. Oleh karena itu, konsumen dengan keinginan 
tingkat keunikan yang tinggi akan menyukai tempat 
atau objek dengan nilai tambah dimana kepemilikan 
yang jarang dimiliki dan dapat memancarkan 
persepsi kelangkaan (Tian & McKenzie, 2001). 
Konsumen menghindari produk yang sama dan 
cenderung untuk membeli dan mengkonsumsi 
produk ataupun merek yang tidak terlalu populer 
maupun produk atau merek yang tidak akan populer 
(Knight dan Kim, 2007). Maka hipotesisnya adalah: 
 
H2c : Uniqueness mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 

 
Saat ini, adalah masa waktunya pembelian 

produk yang mengindikasikan adanya status yang 
tinggi dengan membeli barang mewah bermerek 
seperti telepon genggam atau tas (Marwick, 2011). 
Indikasi dari tiap individu melalui cara berpakaian 
dan aksesoris yang berhubungan dengan etos sosial, 
yang menitikberatkan pada “keaslian” (Marwick, 
2010). Conspicuous consumption mengindikasikan 
bahwa konsumsi ini berhubungan dengan 
penambahan status lokal atau global (Schor, 2007). 
Baudrillard (1998), menyatakan bahwa barang atau 
produk sekarang dijadikan sebagai identitas yang 
menunjukkan ekspresi dan tampilan status di luar 
nilai praktis. Ahli antropologi selanjutnya 
menganalisa bagaimana konsumsi ditulis dan 
dibatasi oleh kondisi sosial serta materil (Chin, 
2001). Di samping itu, konsumen mengkonsumsi 
barang atau produknya dipengaruhi oleh 
lingkungannya. Marwick (2011), menyatakan bahwa 
conspicuous merupakan interpretasi individu dalam 
segala tindakan dan hal ini sangat sulit untuk 
menentukan apakah conspicuous atau tidak 
bergantung persepsi orang lain. Contohnya adalah 
ketika individu yang menggunakan tas yang baru 
menginginkan adanya penilaian yang bagus dari 
sekitarnya, tetapi pada nyatanya tidak dianggap 
sebagai conspicuous, maka tidak dapat mencapai 
tujuan dari menggunakan tas baru. Sebaliknya 
apabila memakai barang lama yang tidak dianggap 
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conspicuous, tetapi orang lain menilainya sebagai 
yang bagus, status di mata orang lain akan naik. 
Cass dan Frost (2002), menemukan bahwa nama 
merek produk yang menyimbolkan status, status diri 
yang tinggi dan perasaan positif yang kuat antara 
konsumen akan diproduksi lebih menarik dan mudah 
kelihatan daripada produk yang tidak menyampaikan 
pesannya. Maka hipotesisnya adalah: 
 
H2d : Conspicuousness mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan. 

 
Konsumen memiliki permintaan akan barang 

palsu karena percaya bahwa harga maupun 
ketersediaan barang yang asli tidak tersedia ataupun 
modelnya yang berbeda dari barang asli (Fukukawa, 
2002). Berdasarkan latar belakang yang telah 
dipaparkan diatas, maka penelitian ini difokuskan 
untuk mengetahui pengaruh latar belakang beliefs, 
law and danger, good value, experience, 
materialism, quality plus hedonism, extended self, 
uniqueness dan conspicuousness terhadap keputusan 
pembelian tas bajakan di Surabaya. Hasil penelitian 
ini diharapkan menjadi masukan bagi produsen tas 
bajakan maupun tas asli dalam mengembangkan 
strategi pemasaran yang dilakukan. 
 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini target populasi yang 
digunakan adalah konsumen yang pernah melakukan 
pembelian terhadap produk tas bajakan di Surabaya, 
dengan karakteristik pria maupun wanita, dari segala 
umur.  Penelitian ini menggunakan data primer yaitu 
data yang diperoleh dari pembagian kuesioner 
kepada responden dengan karakteristik yang telah 
ditentukan dan dengan data sekunder berupa data 
pustaka yang berhubungan dengan tas bajakan. 
Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan 
membagikan kuesioner kepada responden yang 
pernah melakukan pembelian produk tas bajakan di 
pusat perbelanjaan maupun lingkungan universitas 
yang ada di Surabaya, maupun kepada responden 
yang memiliki produk tas bajakan di Surabaya. Dari 
150 kuesioner yang dibagikan, 150 kuesioner bisa 
digunakan untuk melakukan pengolahan data. 

Dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, 
indikator yang digunakan untuk mengukur penelitian 
berasal dari penelitian terdahulu. Untuk variabel law 
and danger berdasarkan penelitian Furnham dan 
Valgeirsson (2007), untuk variabel good value 
berdasarkan penelitian Furnham dan Valgeirsson 
(2007), untuk variabel experience berdasarkan 
penelitian Furnham dan Valgeirsson (2007), untuk 
variabel quality plus hedonism berdasarkan 
penelitian Sangkhawasi dan Johri (2007), untuk 
variabel extended self berdasarkan penelitian 
Sangkhawasi dan Johri (2007), untuk variabel 
uniqueness berdasarkan penelitian Sangkhawasi dan 
Johri (2007), dan untuk variabel conspicuousness 
berdasarkan penelitian Sangkhawasi dan Johri 

(2007). Ada 30 indikator dari delapan variabel yang 
diuji, dan bisa dilihat dari model penelitian berikut: 

 

 
 

GAMBAR 1. Pengaruh Beliefs dan Materialism Terhadap 
Keputusan Pembelian Tas Bajakan di Surabaya  

(Sumber: Data Diolah, 2013) 
 

Aras yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pengukuran dengan tingkat interval. Tipe 
skala yang digunakan adalah skala Likert, 
pernyataan dimana memiliki jarak dari 1 = sangat 
tidak setuju sampai 5 = sangat setuju, skala 
menunjukkan opini responden untuk pertanyaan 
yang diajukan sesuai dengan obyek yang sedang 
diteliti. Dimana nilai tertinggi dari nomor yang 
dipilih menunjukkan tingkat pilihan yang  tinggi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

     Penelitian ini menggunakan regresi berganda 
dalam menguji hubungan antara variabel. Alat 
analisis statistik yang digunakan untuk menjawab 
formulasi masalah dalam penelitian ini adalah SPSS 
16.0. Ketika kuesioner dikembalikan, langkah 
berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis 
statistik deskriptif. 
 

TABEL 1. Statistik Deskriptif 
 

Variabel Mean Standar Deviasi 
Law and Danger 4.17 0.64 

Good Value 3.41 0.82 
Experience 3.83 0.62 

Quality + Hedonism 3.32 0.71 
Extended Self 2.66 1.02 
Uniqueness 3.03 0.97 

Conspicuousness 2.68 1.03 
Keputusan Pembelian 3.54 0.74 

Sumber: Data diolah, 2013 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses 

pengolahan data, tabel 1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar nilai rata-rata dari mean untuk semua 
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indikator adalah 3.33. Nilai ini menunjukkan bahwa 
semua indikator dari tiap variabel yang diuji bisa 
diterima oleh semua responden. Selain itu, standar 
deviasi memiliki nilai 0.8188 menunjukkan bahwa 
jawaban yang diberikan oleh responden homogen 
atau relatif sama. Hal ini diketahui dari nilai rata-rata 
tertinggi adalah law and danger dengan nilai 4.17. 
Ini bisa mengindikasikan bahwa indikator-indikator 
dari law and danger adalah yang dapat diterima 
dengan paling baik oleh responden dibandingkan 
variabel lain. Conspicuousness memiliki nilai 
tertinggi untuk standar deviasi, yaitu 1.03. Nilai ini 
mengindikasikan bahwa responden memberikan 
jawaban untuk Conspicuousness dengan 
homogenitas terendah dibandingkan dengan variabel 
lainnya. 

Sebelum melakukan uji regresi berganda, 
langkah pertama yang harus dilakukan adalah 
dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk 
membuktikan bahwa data dari kuesioner valid, dan 
reliabel dan bisa digunakan untuk analisis 
berikutnya. 
 
Uji Validitas 

 Kriteria untuk uji validitas ini adalah nilai 
factor loading lebih besar dari 0.1348, maka 
pernyataan dianggap valid, bagaimana pun, jika nilai 
factor loading kurang dari 0.1348, maka pernyataan 
dianggap tidak valid atau gagal. Berdasarkan uji 
terhadap data validitas, terbukti bahwa semua 
indikator yang digunakan untuk mengukur tiap 
variabel valid, saat nilai dari factor loading untuk 
setiap pertanyaan lebih dari 0.1348. 
 

TABEL 2. Uji Validitas 
 

Indikator Factor Loading 
Law and Danger 

LD1 0.821 
LD2 0.782 
LD3 0.660 

Good Value 
GV1 0.690 
GV2 0.862 
GV3 0.732 

Experience 
E1 0.707 
E2 0.662 
E3 0.514 
E4 0.576 

Quality + Hedonism 
QH1 0.610 
QH2 0.689 
QH3 0.810 
QH4 0.735 
QH5 0.808 

Extended Self 
ES1 0.835 
ES2 0.854 
ES3 0.899 
ES4 0.833 

Uniqueness 
U1 0.803 
U2 0.866 
U3 0.740 

U4 0.879 
Conspicuousness 

C1 0.878 
C2 0.884 
C3 0.814 

Keputusan Pembelian 
KP1 0.773 
KP2 0.774 
KP3 0.646 
KP4 0.604 

Sumber: Data diolah, 2013 

 
Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan 
membandingkan cronbach’s alpha, jika nilai lebih 
besar daripada 0.6, maka pernyataan dinyatakan 
reliabel. 

 
TABEL 3. Uji Reliabilitas 

 
Variabel Cronbach’s Alpha Based on 

Standarized Items 
Law and Danger 0.849 

Good Value 1.072 
Experience 1.004 

Quality + Hedonism 0.969 
Extended Self 1.189 
Uniqueness 1.185 

Conspicuousness 1.197 
Keputusan Pembelian 1.048 

Sumber: Data diolah, 2013 

 
Dari tabel 3, terbukti bahwa variabel law and 

danger, good value, experience, quality plus 
hedonism, extended self, uniqueness, 
conspicuousness, dan keputusan pembelian semua 
memiliki nilai cronbach’s alpha lebih besar 0.60. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan 
dapat mengembangkan variabel dan bisa dikatakan 
konsisten atau reliabel dan bisa digunakan untuk 
analisis lebih jauh. 
 

Koefisien Determinasi 

Dari tabel 4, pada model 1 diperoleh angka 
Adjusted R2 (Adjusted R square) sebesar 0.108 atau 
10.8%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase 
sumbangan pengaruh Law and Danger, Good Value, 
Experience terhadap variabel terikat Keputusan 
Pembelian sebesar 10.8%. Artinya variabel bebas 
mampu menjelaskan sebesar 10.8% variabel terikat, 
sedangkan sisanya 89.2% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 
ini. Pada model 2 diperoleh angka Adjusted R2 

(Adjusted R square) sebesar 0.313 atau 31.3%. Hal 
ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan 
pengaruh Quality plus Hedonism, Extended Self, 
Uniqueness, Conspicuousness terhadap variabel 
terikat Keputusan Pemeblian sebesar 31.3%. Artinya 
variabel bebas mampu menjelaskan sebesar 31.3% 
variabel terikat, sedangkan sisanya 68.7% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian ini. Sedangkan 
pada model 3, diperoleh angka Adjusted R2 
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(Adjusted R square) sebesar 0.285 atau 28.5%. Hal 
ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan 
pengaruh Beliefs dan Materialism terhadap variabel 
terikat Keputusan Pembelian sebesar 28.5%. Artinya 
variabel bebas mampu menjelaskan sebesar 28.5% 
variabel terikat, sedangkan sisanya 71.5% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 
TABEL  4. Hasil dari Koefisien Determinasi 

 
Model 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .355a .126 .108 .70242 

a. Predictors: (Constant), E, GV, LD  
b. Dependent Variable: KP 

 
 

Model 2 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .576a .332 .313 .61634 

a. Predictors: (Constant), C, QH, U, ES  
b. Dependent Variable: KP  

 
Model 3 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .542a .294 .285 .62907 

a. Predictors: (Constant), Mat, Beliefs  
b. Dependent Variable: KP  

 
Regresi Berganda 

Hasil dari analisis regresi berganda adalah 
sebagai berikut: 

TABEL 5. Koefisien Regresi Model 1 
 

Variabel Koefisien Regresi 
Law and Danger -0.012 

Good Value 0.280 
Experience 0.202 

Sumber: Data diolah, 2013 

 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai berikut: 

 
Y = -0.012 X1 + 0.280 X2 + 0.202 X3 

 
Berdasarkan tabel 5, semua variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen kecuali variabel independen Law and 
Danger yang tidak memiliki pengaruh signifikan 
karena memiliki nilai koefisien bertanda negatif (-
0.012) serta nilai signifikansi yang lebih besar dari 
0.05. Good Value memiliki nilai koefisien regresi 
sebesar 0.280. Hal ini menunjukkan adanya 
pengaruh positif dari good value (X2) dan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Experience memiliki nilai koefisien 
regresi sebesar 0.202. Hal ini menunjukkan adanya 
pengaruh positif dari experience (X3) dan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
 

TABEL 6. Koefisien Regresi Model 2 
 

Variabel Koefisien Regresi 
Quality plus Hedonism 0.219 

Extended Self -0.261 
Uniqueness 0.179 

Conspicuousness 0.466 
Sumber: Data diolah, 2013 

 
Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 
regresi sebagai  berikut: 

 
Y = 0.219 X4 – 0.261X5 + 0.179 X6 + 0.466 X7 

 
Berdasarkan tabel 6, semua variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. Quality plus Hedonism memiliki nilai 
koefisien regresi sebesar 0.219. Hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh positif dari quality 
plus hedonism (X4) dan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Extended 
Self memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.261. 
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh berlawanan 
dari extended self (X5) dan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Uniqueness memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
0.179. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif 
dari uniqueness (X6) dan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Conspicuousness memiliki nilai koefisien regresi 
sebesar 0.466. Hal ini menunjukkan adanya 
pengaruh positif dari conspicuousness (X7) dan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 

 
Uji F 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 
SPSS, nilai signifikansi dari uji F adalah 0.004 untuk 
variabel beliefs, 0.000 untuk variabel materialism. 
Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, dan bisa 
disimpulkan bahwa untuk model 1, beliefs 
mempengaruhi keputusan pembelian. Ini berarti 
hipotesis yang menyatakan bahwa beliefs 
mempengaruhi keputusan pembelian diterima. 
Begitu pula untuk model 2, materialism disimpulkan 
mempengaruhi keputusan pembelian. Ini berarti 
hipotesis yang menyatakan materialism 
mempengaruhi keputusan pembelian diterima. Hasil 
dari perhitungan SPSS juga menunjukkan bahwa 
beliefs dan materialism secara bersamaan 
mempengaruhi keputusan pembelian secara 
signifikan. Ini berarti hipotesis yang menyatakan 
bahwa beliefs dan materialism mempengaruhi 
keputusan pembelian diterima. 
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TABEL 7. Hasil Uji F 

Variabel Sig. Standar Keterangan 
B*KP 0.004 0.05 Hipotesis diterima 

M*KP 0.000 0.05 Hipotesis diterima 
Sumber: Data diolah, 2013 

 
Uji t 

Uji t digunakan untuk menentukan adanya atau 
tidaknya pengaruh dari variabel independen beliefs, 
law and danger, good value, experience, 
materialism, quality plus hedonism, extended self, 
uniqueness, dan conspicuousness terhadap 
keputusan pembelian.  Jika nilai uji t dibahwa 0.05, 
maka bisa disimpulkan bahwa variabel secara 
signifikan mempengaruhi secara parsial dan 
hipotesisnya diterima. 

 
TABEL 8. Hasil Uji t 

Sumber: Data diolah, 2013 
 

Dari tabel 8, dapat disimpulkan bahwa beliefs, 
good value, experience, materialism, quality plus 
hedonism, extended self, dan conspicuousness 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian karena memiliki nilai signifikansi di 
bawah 0.05, sedangkan variabel law and danger 
tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan 
pembelian dan uniqueness memiliki pengaruh yang 
tidak terlalu signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
 
Pembahasan 

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan 
bahwa beliefs dan materialism memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian terhadap 
barang bajakan. Maka bisa dipersepsikan bahwa dari 
kesembilan hipotesis yang diajukan, semua hipotesis 
diterima. 

Hipotesis pertama menyatakan beliefs memiliki 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
diterima. Hipotesis pertama yang menyatakan beliefs 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian diterima karena hasil uji t menunjukkan 
nilai 0.004, dibawah 0.05. Hasil ini menunjukkan 

hasil yang konsisten dari penelitian ini dengan 
penelitian Furnham dan Valgeirsson (2007) yang 
menjelaskan bahwa beliefs memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hipotesis satu a menyatakan law and danger 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian ditolak. Hipotesis satu a yang 
menyatakan law and danger memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian ditolak 
karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.875, diatas 
0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang berlawanan 
dari penelitian ini dengan penelitian Furnham dan 
Valgeirsson (2007) yang menjelaskan bahwa law 
and danger memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 

Hipotesis satu b menyatakan good value 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian diterima. Hipotesis satu b yang 
menyatakan good value memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian diterima 
karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.000, dibawah 
0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten 
dari penelitian ini dengan penelitian Furnham dan 
Valgeirsson (2007) yang menjelaskan bahwa good 
value memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian.. 

Hipotesis satu c menyatakan experience 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian diterima. Hipotesis satu c yang 
menyatakan experience memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian diterima 
karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.011, dibawah 
0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten 
dari penelitian ini dengan penelitian Furnham dan 
Valgeirsson (2007) yang menjelaskan bahwa 
experience memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 

Hipotesis kedua menyatakan materialism 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian diterima. Hipotesis kedua yang 
menyatakan materialism memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian diterima 
karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.000, dibawah 
0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten 
dari penelitian ini dengan penelitian Sangkhawasi 
dan Johri (2007) yang menjelaskan bahwa 
materialism memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 

Hipotesis dua a menyatakan quality plus 
hedonism memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian diterima. Hipotesis dua a yang 
menyatakan quality and hedonism memiliki 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
diterima karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.025, 
dibawah 0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang 
konsisten dari penelitian ini dengan penelitian 
Sangkhawasi dan Johri (2007) yang menjelaskan 
bahwa quality plus hedonism memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Variabel Sig. Keterangan 
Beliefs  Keputusan 

Pembelian 0.004 Signifikan 

Law and Danger  Keputusan 
Pembelian 0.875 Tidak 

Signifikan 
Good Value  Keputusan 

Pembelian 0.000 Signifikan 
Experience  Keputusan 

Pembelian 0.011 Signifikan 

Materialism  Keputusan 
Pembelian 0.000 Signifikan 

Quality plus Hedonism  
Keputusan Pembelian 0.025 Signifikan 

Extended Self  Keputusan 
Pembelian 0.022 Signifikan 

Uniqueness  Keputusan 
Pembelian 0.102 Tidak 

Signifikan 
Conspicuousness  Keputusan 

Pembelian 0.000 Signifikan 
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Hipotesis dua b menyatakan extended self 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian diterima. Hipotesis dua b yang 
menyatakan extended self memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian diterima 
karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.022, dibawah 
0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten 
dari penelitian ini dengan penelitian Sangkhawasi 
dan Johri (2007) yang menjelaskan bahwa extended 
self memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian.. 

Hipotesis dua c menyatakan uniqueness 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian ditolak. Hipotesis dua c yang menyatakan 
uniqueness memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian ditolak karena hasil uji t 
menunjukkan nilai 0.102, diatas 0.05. Hasil ini 
menunjukkan hasil yang berlawanan dari penelitian 
ini dengan penelitian Sangkhawasi dan Johri (2007) 
yang menjelaskan bahwa uniqueness memiliki 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Hipotesis dua d menyatakan conspicuousness 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian diterima. Hipotesis dua d yang 
menyatakan conspicuousness memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian diterima 
karena hasil uji t menunjukkan nilai 0.000, dibawah 
0.05. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten 
dari penelitian ini dengan penelitian Sangkhawasi 
dan Johri (2007) yang menjelaskan bahwa 
conspicuousness memiliki pengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian.. 
 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang 
dilakukan, ditemukan hasil yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan dari Beliefs dan 
Materialism terhadap Keputusan Pembelian. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Furnham 
dan Valgeirsson (2007), serta Sangkhawasi dan Johri 
(2007), dan hasilnya model dari penelitian terdahulu 
telah berhasil diuji, dan membuktikan bahwa 
terdapat dua variabel yang mempengaruhi 
Keputusan Pembelian, yaitu Beliefs dan 
Materialism. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
semua teori yang digunakan diterima. Penelitian 
yang dilakukan oleh Furnham dan Valgeirsson 
(2007), menunjukkan bahwa variabel Beliefs yang 
meliputi variabel Law and Danger, Good Value, dan 
Experience mempengaruhi Keputusan Pembelian 
terhadap barang bajakan yang dijual. Di dalam 
penelitian ini, dari ketiga variabel yang ada hanya 
variabel Law and Danger yang hipotesisnya ditolak 
karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak 
menurunkan angka penjualan maupun pembelian 
barang bajakan. Dua variabel lainnya yaitu Good 
Value serta Experience memiliki pengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian dan dampak yang dihasilkan 
oleh dua variabel ini dirasakan oleh konsumen. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan 
Sangkhawasi dan Johri (2007), menyatakan bahwa 
variabel Materialism mempengaruhi Keputusan 
Pembelian barang bajakan dan menunjukkan bahwa 
variabel Materialism yang meliputi variabel Quality 
and Hedonism, Extended Self, Uniqueness, 
Conspicuousness juga memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Dari 
keempat variabel di dalam penelitian ini hanya 
variabel Uniqueness yang hipotesisnya ditolak 
karena keunikan yang dimiliki tas bajakan sangat 
jarang dan tas bajakan yang diproduksi dengan 
model yang sama akan diproduksi lebih dari satu. 
Variabel lainnya seperti variabel Quality and 
Hedonism, Extended Self,  dan Conspicuousness 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
Keputusan Pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh data 
dan diterimanya ketiga hipotesis tersebut. 

 Penelitian sekarang ini juga mendapati 
bahwa variabel Beliefs serta variabel Materialism 
sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel 
Keputusan Pembelian dan pengaruh yang lebih besar 
dimiliki oleh variabel Materialism. Sehingga 
konsumen tas bajakan membeli berdasarkan kedua 
variabel ini dan lebih mementingkan dari sisi 
Materialism karena dapat meningkatkan status 
maupun pandangan orang lain terhadap konsumen 
itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 
variabel yang paling berpengaruh terhadap 
Keputusan Pembelian adalah variabel Materialism 
daripada variabel Beliefs. Hal ini juga didasari oleh 
nilai uji validitas dari variabel Extended Self yang 
memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan variabel 
lainnya, sehingga memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap Keputusan Pembelian. Bagi konsumen tas 
bajakan, untuk meningkatkan Extended Self yang 
ada pada diri konsumen untuk kalangan menengah 
ke atas dirasa sangat susah dan membeli tas bajakan 
bukan merupakan hal yang dapat menaikkan 
representasi jati diri mereka, tetapi hanya sebagai 
kebutuhan dan menghemat daripada tas asli. 
Sedangkan untuk konsumen tas bajakan kalangan 
menengah ke bawah, Extended Self dapat 
ditingkatkan melalui model tas bajakan yang dirasa 
mewah, indah dipandang dan membuat konsumen 
merasa sukses setelah menggunakan tas bajakan. Hal 
ini menunjukkan bahwa Extended Self memiliki 
pengaruh yang signifikan bagi dua kalangan dalam 
Keputusan Pembelian dan mendapatkan pencitraan 
diri yang berbeda atas tas bajakan. Bagi produsen tas 
asli, Extended Self sangat menguntungkan produsen 
karena tas asli merupakan barang yang dapat 
mengangkat status konsumen dan segmen yang 
dibidik merupakan mayoritas kalangan menengah ke 
atas, sedangkan bagi produsen tas bajakan, Extended 
Self dapat mengangkat status konsumen bila 
membidik segmen mayoritas kalangan menengah ke 
bawah, karena menurut mayoritas konsumen tas 
bajakan yang berasal dari kalangan menengah ke 
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atas, mengganggap bahwa memiliki tas bajakan 
merupakan hal yang biasa saja. 

Untuk lebih mempengaruhi Keputusan 
Pembelian, variabel selanjutnya yang perlu 
diperhatikan, khususnya oleh produsen tas bajakan 
adalah Quality and Hedonism. Kualitas tas bajakan 
yang diproduksi memiliki perbedaan yang mencolok 
dengan tas asli karena tas bajakan memakai bahan – 
bahan yang berada di bawah tas asli dan proses 
produksinya tidak serumit tas asli yang memiliki 
desain yang lebih detail dan teknologi yang lebih 
canggih. Produsen tas bajakan dapat meningkatkan 
kualitas tas bajakan dalam segi daya tahan dan umur 
tas bajakan yang memiliki jangka waktu yang 
panjang, sehingga tidak mengecewakan konsumen. 
Menurut permintaan pasar, hal yang paling 
diutamakan dalam mengambil Keputusan Pembelian 
selain melihat model yang menarik, kualitas tas 
bajakan menjadi pertimbangan akan harga yang 
dipatok. Walaupun harga yang dipatok lebih rendah 
daripada tas asli, konsumen tetap lebih memilih tas 
bajakan dengan kualitas terbaik dan gaya hidup 
hedon yang ada pada masyarakat dapat 
meningkatkan permintaan akan tas bajakan akibat 
dari kurang mampunya membeli tas asli yang 
memiliki harga yang lebih tinggi daripada tas 
bajakan. Bagi produsen tas bajakan, dapat 
menggunakan kualitas serta teknologi yang canggih 
yang mirip dengan pembuatan tas asli untuk 
mendapatkan hasil kualitas yang lebih baik daripada 
tas bajakan yang lama. Variabel yang tidak dapat 
dijangkau oleh produsen tas bajakan adalah 
Uniqueness dan Conspicuousness. Model yang 
diproduksi pada tas bajakan memiliki model yang 
sama dengan tas asli yang dibajak dan ditiru, 
sehingga produsen tas bajakan tidak memerlukan 
biaya untuk melakukan penelitian akan model tas 
yang disukai di pasar dan memproduksi satu model 
tas bajakan secara massal sehingga tas bajakan 
memiliki stok yang tidak terbatas dan konsumen 
tidak dapat merasa eksklusif dan menjadi orang yang 
mempunyai satu – satunya tas bajakan tersebut. 
Keunikan dan pandangan akan barang mahal dari 
sebuah tas dapat dilakukan oleh produsen tas asli 
dan mencegah untuk pembajakan yang dilakukan 
oleh produsen tas bajakan dengan cara membuat 
detail model yang lebih detail, tekstur yang berbeda, 
dan menambahkan semacam chip maupun partikel – 
partikel lainnya yang tidak mudah ditiru dan dibajak 
sehingga dapat menunjukkan segi barang yang 
mahal dan ciri khas yang unik dan dapat menjadi 
keunggulan dibandingkan kompetitor yang ada. 

Variabel Beliefs mempengaruhi Keputusan 
Pembelian secara signifikan terdiri atas tiga variabel 
yaitu: Law and Danger, Good Value, dan 
Experience. Dari ketiga variabel yang diteliti, hanya 
variabel Law and Danger yang tidak mempengaruhi 
Keputusan Pembelian. Di Indonesia, hukum yang 
berlaku tidak dapat menurunkan angka penjualan 
maupun pembelian tas bajakan yang disebabkan 

kurangnya aplikasi serta banyaknya kelemahan 
dalam pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh 
produsen maupun konsumen dalam melakukan 
transaksi dan memenuhi kebutuhan. Bagi 
pemerintah, untuk mengurangi angka penjualan 
maupun pembelian tas bajakan, dapat dilakukan 
mulai dari hal kecil seperti perubahan dalam UU 
yang lebih detail, operasi atau razia dari pihak yang 
berwajib terhadap produsen tas bajakan, dan 
diadakan penyuluhan bagi masyarakat tentang tas 
bajakan maupun barang bajakan lainnya yang dapat 
merugikan pemerintah dan produsen barang asli. 

Ada beberapa batasan di dalam penelitian ini, 
pertama peneliti hanya menggunakan sampel yang 
terbatas yang ada di Surabaya. Bisa disimpulkan juga 
bahwa peneliti harus mempertimbangkan isu lain 
selain beliefs dan materialism untuk meningkatkan 
keputusan pembelian. Pada penelitian berikutnya, 
diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel yang 
digunakan sehingga data bisa lebih tergeneralisasi. 
Dalam Penelitian mendatang juga diharapkan dapat 
menggunakan obyek lain di dalam maupun di luar 
bidang fashion tapi tetap merupakan barang bajakan 
yang tersebar di Indonesia dan bisa digunakan untuk 
meneliti variabel utama yaitu Keputusan Pembelian, 
misalnya obyek di bidang pakaian, otomotif, gadget, 
dan aksesoris seperti jam, gelang, dan lain-lain 
sehingga obyek penelitian bisa lebih variatif. 
Penelitian mendatang juga diharapkan dapat 
memposisikan diri lebih khusus lagi bagi obyek yang 
diteliti agar dapat merekomendasikan kepada pihak 
yang membutuhkan. 
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