
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Perdagangan bebas atau Free Trade Agreement yang terjadi di era 

globalisasi menyebabkan arus lalu lintas perdagangan menjadi bebas hambatan. 

Terlebih sejak adanya penetapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 

2015 yang merupakan bentuk integrasi ekonomi oleh sepuluh negara ASEAN 

membuat pasar di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih dinamis dan kompetitif. 

Perusahaan dapat dengan bebas memasuki pasar luar dan meraih konsumen untuk 

memperluas pangsa pasarnya. Hal ini tentunya menciptakan persaingan bisnis 

yang lebih besar, mulai dari persaingan secara domestik hingga dengan 

perusahaan asing yang bebas memasuki pasar melalui impor. Adanya persaingan 

global menuntut setiap perusahaan untuk mencari strategi yang tepat dan efektif 

agar mampu mempertahankan eksistensinya dan berhasil diterima di pasar, baik 

pasar domestik maupun perluasan ke pasar global.  

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memiliki 

peluang dan potensi yang sangat besar untuk dapat bersaing di pasar bebas. Salah 

satu upayanya adalah dengan memanfaatkan kreativitas sumber daya manusia 

untuk pengembangan produk lokal yang berkualitas. Salah satu industri potensial 

di Indonesia adalah dari sektor industri kulit yang turut mendukung pertumbuhan 

ekonomi nasional dan merupakan salah satu sektor strategis dalam penghasil 

devisa negara. Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki berada pada urutan 

kesepuluh dari sepuluh kelompok hasil industri dengan nilai ekspor terbesar, yaitu 

dengan nilai sebesar USD 5.01 miliar pada tahun 2016 yang dapat dilihat pada 

Gambar 1 dibawah berikut.  

 

Sumber: Kementerian Perindustrian (2017) 

Gambar 1 Sepuluh kelompok hasil industri dengan nilai ekspor terbesar (Miliar 

USD) 

 

Kulit dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai produk. 

Bahan dasar kulit yang digunakan bisa bermacam jenis, mulai dari kulit hewan 

asli atau kulit yang disamak, perpaduan kulit samak dengan kulit buatan, atau 
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hanya menggunakan kulit buatan (kulit sintetis) dengan berbagai tingkatan 

kualitas. Kulit buatan atau kulit sintetis adalah salah satu bahan baku yang saat ini 

banyak digunakan perusahaan dalam membuat produk. Kualitas produk berbahan 

dasar kulit buatan atau sintetis dari Indonesia dapat menembus pasar ekspor 

sehingga subsektor ini memberikan kontribusi yang baik pada aktivitas ekspor. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 data peran ekspor subsektor industri kulit, 

barang dari kulit, dan alas kaki terhadap total ekspor industri, khususnya pada 

subsektor barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi dari tahun 

2012 hingga 2016 yang terus meningkat setiap tahunnya.  

 

Tabel 1 Peran ekspor subsektor industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki 

terhadap total ekspor hasil industri (Ribuan USD) 

Sub sektor 2012 2013 2014 2015 2016 
Sepatu Olahraga 2 021 278.0 2 175 230.0 2 229 753.5 2 446 408.0 2 471 077.2 

Sepatu Teknik 

Lapangan/ 

Keperluan 

Industri 

866 656.7 911 837.4 1 030 695.6 1 155 642.3 1 214 082.4 

Alas Kaki untuk 

Keperluan Sehari-

hari 

632 167.9 767 351.4 842 852.2 901 581.2 950 499.5 

Barang dari Kulit 

dan Kulit Buatan 

untuk Keperluan 

Pribadi 

209 368.7 225 200.2 232 242.7 237 336.6 277 546.0 

Kulit Disamak 134 991.7 140 995.7 134 216.7 112 722.9 101 287.0 
Sumber: Kementerian Perindustrian (2017) 

 

Potensi industri kulit sintetis ini juga dapat dilihat dari pendapatan 

nasional atau produk domestik bruto yang memiliki tren meningkat hingga tahun 

2015 (Tabel 2). Selain itu, kelompok industri ini mampu menyerap tenaga kerja 

sebanyak 1,1 juta orang atau 7,7 persen dari total tenaga kerja industri manufaktur 

dengan jumlah nilai investasinya mencapai Rp22,8 triliun (Kemenperin 2016).  

 

Tabel 2 Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 

tahun 2011-2015 (Miliar Rp) 

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

Industri Kulit, 

Barang dari Kulit, 

dan Alas Kaki 

22 045,0 21 686,7 24 810,0 28 600,2 31 444,8 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor (2016) 
 

Perkembangan industri kulit yang potensial tersebut tentunya harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku bisnis di sektor industri kulit. 

Persaingan yang ketat antar pelaku bisnis di pasar bebas membuat perusahaan 

lokal harus mampu memenuhi selera konsumen serta menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat. Saat ini semakin banyak beredar produk lokal maupun 

impor berbahan dasar kulit buatan (sintetis) yang menyebabkan banyaknya pilihan 

produk bagi konsumen. Konsumen tentunya akan melakukan evaluasi produk 
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yang dapat menarik minat pembeliannya sebelum berlanjut pada tahap keputusan 

pembelian. Minat beli tersebut dapat timbul setelah adanya proses evaluasi 

alternatif produk (Kotler, Bowen, dan Makens 2014). Evaluasi produk oleh 

konsumen dapat melalui atribut yang melekat pada produk itu sendiri seperti 

kualitas produk, desain, harga, promosi, bahkan hingga ke aspek psikologis yang 

sulit dikontrol oleh pemasar seperti merek hingga ke tingkat pengetahuan 

konsumen pada suatu produk. Mengetahui minat beli konsumen dapat menjadi 

sebuah gambaran atau prediksi bagi perusahaan untuk melihat ketertarikan 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

Menurut Engel et al. (1995), kriteria evaluasi yang sering dipertimbangkan 

oleh konsumen selain dari bentuk fisik dan kualitas produk adalah merek dan 

negara asal atau Country of Origin untuk menilai suatu produk yang identik dari 

negara tertentu. Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Country of 

Origin (COO) merupakan salah satu atribut di dalam evaluasi konsumen terhadap 

suatu produk yang dapat mempengaruhi minat dan keputusan pembelian 

konsumen (Hong dan Wyer 1989, Bilkey dan Nes 1992, Al-aali et al. 2015). 

Menurut Ahmed et al. (2004), mendefinisikan Country of Origin sebagai efek 

yang muncul dalam persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh lokasi dimana 

suatu produk dihasilkan. Lokasi atau negara tempat suatu produk dihasilkan akan 

mempengaruhi persepsi orang mengenai kualitas produk tersebut. Country of 

Origin dapat digunakan untuk mengevaluasi produk lokal maupun produk impor. 

Javed dan  Mukhtiyar (2013) telah melakukan penelitian di Pakistan dalam 

mengevaluasi COO pada beberapa kategori produk yang berasal dari beberapa 

negara dan penilaian pada produk lokal Pakistan. Beberapa kategori produk 

tersebut yaitu pakaian, produk elektronik, dan kosmetik yang berasal dari negara 

sendiri Pakistan, China, USA, India, Korea, Malaysia, Jepang, dan Jerman. 

Evaluasi COO pada konsumen domestik dilakukan untuk menilai persepsi 

terhadap produk lokal yang dihasilkan sehingga informasi tersebut dapat 

digunakan perusahaan untuk melihat perilaku konsumen domestik agar dapat 

menyusun strategi pemasaran yang tepat pada produknya.  

Country of Origin (COO) dapat berpengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap minat pembelian konsumen. COO yang dipersepsikan 

positif oleh konsumen dapat langsung mempengaruhi minat dan keputusan 

pembelian. Efek COO secara langsung misalnya pada negara-negara yang unggul 

dan khas pada produk tertentu, seperti Jepang yang unggul pada produk 

elektronik, Jerman pada produk permesinan, Prancis pada produk parfum dan 

mode busana, dan lainnya. Hal ini diungkapkan pada penelitian Shirin dan 

Kambiz (2011) serta Javed dan Mukhtiyar (2013) yang meneliti pengaruh COO 

positif secara langsung terhadap keputusan pembelian pada kategori produk dan 

negara yang berbeda baik produk lokal maupun impor, seperti pakaian, produk 

elektronik, dan kosmetik. COO juga dapat berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap minat dan keputusan pembelian melalui citra merek yang dipersepsikan 

positif oleh konsumen pada produk tertentu, seperti yang diungkapkan oleh 

penelitian Tulipa dan Muljani (2015), Suria et al. (2016), dan Diamantopoulos et 

al. (2011).  

Selain itu, citra merek (brand image) merupakan salah satu faktor dari 

aspek psikologis yang dapat mempengaruhi minat dan keputusan pembelian 

konsumen pada suatu produk berdasarkan asosiasi yang terbentuk dari merek 
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tersebut. Penelitian Oladepo dan Abimbola (2015) mengungkapkan bahwa citra 

merek yang positif memiliki pengaruh terhadap minat pembelian konsumen. Oleh 

karena itu, menjadi sangat penting bagi para produsen maupun pemasar agar 

membangun citra merek sebaik mungkin untuk dijadikan stimulan yang dapat 

menarik minat pembelian.  

Faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam menarik 

minat dan keputusan pembelian suatu produk adalah melalui aspek bauran 

pemasaran (marketing mix) 4P. Hal ini didukung oleh penelitian Tjahjono et al. 

(2013) dan Febriana et al. (2016) menyatakan bahwa bauran pemasaran 4P yang 

terdiri atas produk (product), harga (price), saluran distribusi (place), dan promosi 

(promotion) memiliki pengaruh bagi minat dan keputusan pembelian konsumen 

pada produk fashion. Perusahaan harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen berdasarkan aspek bauran pemasaran sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan ketertarikan konsumen pada produk hingga sampai pada tahap 

keputusan pembelian maupun pascapembelian. 

 

Perumusan Masalah 

Potensi industri kulit yang baik di Indonesia menjadi peluang bisnis yang 

dapat dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan dari bermacam skala bisnis, baik 

skala besar maupun hingga skala kecil. Kulit buatan atau sintetis dapat digunakan 

sebagai bahan baku untuk membuat beragam produk, salah satunya adalah produk 

fashion seperti sepatu, sandal, tas, jaket, dan sebagainya dengan berbagai 

tingkatan kualitas.  

Salah satu produk yang sering menggunakan bahan dasar kulit sintetis dan 

tentunya menjadi kebutuhan seseorang untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari 

adalah produk tas. Tas tidak hanya menjadi kebutuhan wadah untuk menyimpan 

berbagai alat penting yang harus dibawa seseorang tetapi juga menjadi pelengkap 

berbusana dan mendukung penampilan seseorang. Saat ini, banyak wanita berusia 

produktif yang memiliki rutinitas pekerjaan cenderung mengutamakan 

penampilan sehingga pola belanja cukup sering pada produk fashion, yaitu tas 

untuk dipakai sehari-hari maupun acara tertentu, seperti meeting, pesta, seminar, 

maupun acara penting lainnya. Berbagai pilihan merek, harga, model atau desain, 

bahan, ataupun warna yang ditawarkan oleh banyak perusahaan tentunya menjadi 

alternatif bagi konsumen agar tertarik dan berminat untuk melakukan pembelian. 

Beragam pilihan produk tas yang beredar di pasaran ini akan menimbulkan 

persaingan bisnis, baik persaingan di dalam negeri maupun hingga persaingan 

global. Persaingan yang ketat membuat suatu perusahaan harus mampu memenuhi 

keinginan dan kebutuhan konsumen agar dapat mempertahankan bisnisnya. 

Goviyar merupakan salah satu perusahaan tas lokal Indonesia dari kota 

Bogor yang mengusung produk hasil pengrajin lokal berbahan dasar kulit buatan 

atau sintetis dengan kualitas terbaik. Goviyar didirikan oleh pasangan Vidia 

Chairunnisa dan Muhammad Akhyar Rosyidi sejak tahun 2009. Dalam 

menjalankan bisnis tas ini, Goviyar memanfaatkan teknologi internet untuk 

mengenalkan produknya ke konsumen, melakukan kegiatan pemasaran hanya 

secara online dan tidak memiliki toko offline sehingga produk dapat dilihat kapan 

saja oleh semua orang dari berbagai wilayah, baik dari Indonesia bahkan hingga 

luar negeri. Goviyar mengenalkan dan menjual produknya melalui website resmi 
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Goviyar, sosial media seperti Instagram, Facebook, e-commerce, dan pemesanan 

produk dapat dilakukan melalui aplikasi Line dan Whatsapp kemudian produk 

akan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman. Goviyar juga memanfaatkan 

sistem member atau reseller untuk memperluas pangsa pasar dan menjangkau 

konsumen dari berbagai wilayah. Respon konsumen sampai sejauh ini sangat 

positif terhadap kualitas produknya sehingga sampai saat ini Goviyar masih tetap 

bertahan dan berkembang di pasar. Namun, karena penjualan dilakukan hanya 

secara online membuat nama Goviyar masih lebih dikenal di kalangan konsumen 

yang aktif menggunakan internet dan suka atau sering berbelanja online.  

Sejak tahun 2016 hingga 2017 ini, Goviyar mengalami kendala dimana 

terdapat penurunan penjualan yang cukup signifikan sehingga mengakibatkan 

penurunan omset. Tren penjualan yang terlihat menurun sejak Februari 2016 

hingga Februari 2017 dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah. Hal tersebut terjadi 

diduga karena faktor masyarakat yang kurang perhatian dengan produk tas lokal 

dan desain model pada Goviyar yang belum berinovasi mengeluarkan model 

terbaru. Selain itu, saluran distribusinya hanya melalui online sehingga Goviyar 

masih lebih dikenal oleh masyarakat aktif pengguna internet dan komunitas 

belanja online. Masih banyak pelanggan potensial lainnya yang belum terpapar 

informasi dan melihat serta merasakan langsung kualitas produknya.  

Sampai saat ini, Goviyar lebih banyak fokus pada penjualan domestik 

meskipun beberapa waktu pernah mendapatkan pelanggan dari luar negeri. 

Berdasarkan data perusahaan yang diperoleh dari pihak manajemen Goviyar, di 

tahun 2016 pernah mendapatkan pelanggan dari luar negeri yaitu negara Taiwan, 

Malaysia, dan Singapore dengan total jumlah pembelian produk tas hingga 23 

buah. Hal ini tentunya juga mendorong perusahaan ingin melihat persepsi 

konsumen luar negeri terhadap produknya dan mengetahui minat pembeliannya. 

Sistem penjualan Goviyar secara online ini memberikan peluang untuk 

memperluas pasar hingga ke pasar global. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman 

terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian konsumen pada tas 

Goviyar berdasarkan aspek Country of Origin, brand image, dan marketing mix. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi perusahaan 

dalam perancangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, dapat 

memperbaiki dan meningkatkan tren penjualan agar lebih banyak meraih 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama untuk tetap membeli tas di 

Goviyar. 

Sumber: Manajemen Goviyar 

Gambar 2 Data penjualan tas Goviyar Februari 2016 - Februari 2017 
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Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh Country of Origin terhadap brand image tas Goviyar 

pada konsumen luar negeri dan dalam negeri? 

2. Bagaimana pengaruh Country of Origin, brand image, dan marketing mix 

terhadap minat pembelian tas Goviyar pada konsumen luar negeri dan 

dalam negeri? 

3. Bagaimana implikasi manajerial terkait rekomendasi strategi pemasaran 

untuk dapat meningkatkan penjualan produk tas Goviyar? 

 

 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh Country of Origin terhadap brand image tas 

Goviyar pada konsumen luar negeri dan dalam negeri. 

2. Menganalisis pengaruh Country of Origin, brand image, dan marketing 

mix terhadap minat pembelian tas Goviyar pada konsumen luar negeri dan 

dalam negeri. 

3. Merekomendasikan strategi pemasaran untuk dapat meningkatkan 

penjualan produk tas Goviyar. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan dan pelaku usaha sejenis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan atau informasi untuk melakukan perancangan strategi 

pemasaran yang lebih efektif. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman, serta sarana mengaplikasikan ilmu yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan. 

3. Bagi pembaca, sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi untuk perumusan kebijakan 

terkait ekspor produk lokal, khususnya pada industri kulit. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini terbatas hanya berfokus pada produk tas kulit sintetis dengan 

menganalisis pengaruh Country of Origin terhadap brand image dan tidak 

meneliti pengaruh marketing mix terhadap brand image. Selain itu, menganalisis 

variabel Country of Origin, brand image, dan marketing mix 4P untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap minat pembelian. Penelitian dilakukan pada responden 

wanita berdomisili di dalam negeri dan luar negeri yang belum membeli tetapi 

mengetahui atau telah terpapar informasi produk saat pengisian kuesioner. 

Responden dari luar negeri dibatasi hanya pada negara Malaysia dan Singapore 

dengan pengambilan sampel berlokasi di kampus dan pusat perbelanjaan Mall.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




