
ISSN 1978-0079
 

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 
Volume 10 Nomor 1, Juni 2015/1436 H 

Penanggung Jawab : 
H. SRI WALYOTO, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lAIN Surakarta 

Ketua Penyunting :
 
MEIKA RIBA'ATI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lAIN Surakarta
 

Sekretaris : ,
 
INDAH PILIYANTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lAIN Surakarta
 

Penyunting Ahli :
 
MISNEN ARDIANSYAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, DIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
H. DWI CONDRO TRIONO, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lAIN Surakarta 
sm MURTIYANI, STEI Hamfara Yogyakarta 
JAKA SRIYANA Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 

Pelaksana Tata Usaha: 
UMMI KHOLIFATURROSYIDAH, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam lAIN Surakarta 

Alamat Redaksi :
 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - Institut Agama Islam Negeri Surakarta
 

J1. Pandawa - Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah
 
Telp. 0271-5871717,0271-781516 Hp. 0271-5871717, Fax: 0271-782774
 

Email: syirkahredaksi@Yahoo.com
 

Syirkah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam diterbitkan 2 kali setahun pada bulan Juni dan
 
Desember. Redaksi menerima artikel ilmiah mengenai hasil penelitian, survei,
 
. dan telaah pustaka yang erat hubungannya dengan bidang Ekonomi Islam,
 

Bisnis Syariah, Manajemen Syariah, Keuangan dan Perbankan Syariah 



-----

DAFfARISI 

Konsep Dan Implementasi Syariah Marketing Pada 
Koperasi Berbasis Syari'ah (Studi Di Puskopsyah DIY) 
Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika dan 
Desy Herma Fauza 

Pengaruh Nilai-Nilai Akhlak Terhadap Motivasi Berprestasi 
(Studi Kasus Pada Guru Di SMA Negeri 1 Imogiri Bantul) 
Ika Yoga 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional 
Komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan 
Komisaris Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba 
(Studi Kasus Pada P~rusahaanGo Public Sektor Manufaktur) 
Imanda Firmantyas Putri 

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi 
Kasus pada BMT Sumber Mulia Tuntang, Kabupaten 
Semarang, Jawa Tengah) 
Nursafa'ath dan Abdul Aziz Nugraha Pratama 

an 

ISSN 1978-0079 

1-22 

23 -37 

39-52 

53-74 

75-84 

Analisis Faktor Penyebab Burnout Yang Dialami Para Guru 85 - 103 
Taman Kanak-kanak 
Titik Nurbiyati 



Volume 10 Nomor I, Juni 2015/1436 H 

Syirkah
 
11£l1li••• 

Pengaruh Citra Merk Dan Kebutuhan Untuk
 
Unik Terhadap Niat Beli Produk Fladeo
 

Handri Dian Wahyudi .!
 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
 
handri.dian.fe@um.ac.id
 

Abstract 

Consumers acquire and display material possessions for the purpose of 
feelingdifferentiated from other people and, thus, are targeted with 
a variety of marketingstimuli that attempt to enhance self-perceptions 
of uniqueness. Because the pursuitof differentness 
(orcounterconformity motivation) varies across individuals to 
influenceconsumer responses. Consumers' need for uniqueness is 
defined as an individual'spursuit of differentness relative to others that 
is achieved through theacquisition, utilization, and disposition of 
consumer goods for the purpose of developingand enhancing one's 
personal and social identity. This study sets out to examine the causal 
relationships among consumers' need foruniqueness, brand image, and 
purchase intentionofFladeo's product.Consumers' need for uniqueness 
consisted of avoidance of similarity, unpopularchoice and creative 
choice. A self-achiunistered questionnaire was used to collect data 
from150 students enrolled at Economic Faculty State University of 
Malang.Data was analyzed using multiple reggression with SPSS 21. 
The creative choice-counter conformity and the avoidance of similarity 
werepositively related to the intention to buy, whereas the unpopular 
choice-counter conformity and the brand image werenegatively related 
to the intention to buy inperceptions of Fladeo's product. The 
suggestion for marketer is consumer need for uniqueness (creative 
choice and avoidance of similarity)may be considered when developing 
merchandising and marketing strategies. 

Keywords: kebutuhan untukunik, citra merk, niat beli 

PENDAHULUAN 

Percepatan globalisasi dan perubahan teknologi yang semakin 
cepat menyebabkan meningkatnya persaingan global dan· harapan 
konsumen yang tinggi terhadap suatu produk. Konsumen dalam 
beberapa kasus, memiliki kesenangan terhadap produk dan merek 
berdasarkan negara asal produk tersebut (Andaleeb, 1995). Banyak 
peneliti setuju bahwa kekuatan persepsi merek dalam respon kognitif 
dan afektif muneul dari kegiatan pemasaran, sumber informasi, 
frekuensi dan volume pembelian, dan loyalitas konsumen (Knight dan 
Kim, 2007). 

Melakukan pemasaran yang baik merupakan tugas utama dari 
divisi pemasaran perusahaan. Pemasaran akan semakin sukses apabila 
didukung oleh oleh penciptaan dan pencitraan merek yang baik. 
Karena dengan membuat merek, suatu produk akan dapat dikenali oleh 



konsumen. Pengertian dari merek menurut American Marketing 
Association adalah "Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau 
kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau 
jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan 
mendiferensiasikan mereka dati para pesaing" (Kotler dan Keller, 
2009). Oleh karena peranan dari merek yang sangat kuat tersebut maka 
merek dianggap sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan merek juga 
bisa dijadikan ujung tombak dari suatu pemasaran produk atau jasa 
sekalipun. 

Sebuah perusahaan yang ingin menciptakan keunggulan 
kompetitif hendaknya membentuk brand image (citra merek) yang baik 
dimata konsumen. Dengan terbentuknya brand image yang baik maka 
akan terbentuk pula loyalitas oleh konsumen karena ketertarikannya 
akan merek. Menurut Aaker dalam Simamora (2002:96) "citra merek 
(brand image) adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan 
atau dipelihara oleh pemasar. Asosiasi-asosiasi itu menyatakan 
sesungguhnya merek apa yang dijanjikan kepada konsumen". Citra 
Merek merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh konsumen untuk 
mengingat suatu produk dan menjadi pembeda dengan merek-merek 
yang lain, citra merek tersebut diciptakan dan dipelihara agar mereknya 
menjadi kuat. Suatu merek yang akan dikenal oleh konsumen akan 
menjadi simbol dan bahkan akan menjadi citra yang bisa meningkatkan 
suatu rasa lebih apabila memakainya. 

Menjadi berbeda dari orang lain atau menjadi khas di antara 
kelompok yang lebih besar sering merupakan hasil dati sinyal yang 
disampaikan oleh objek materi yang konsumen tampilkan atau pakai. 
Persepsi merek konsumen didorong oleh kebutuhan unik mereka dan 
pengetahuan merek yang berasal dati pengalaman pribadi (Keller, 
2001). Konsumen muda pada khususnya, memiliki kebutuhan untuk 
memperkuat citra din mereka melalui penampilan yang keren (cool). 
Konsumen generasi Y, yang lahir pada tahun 1977-1994 (Morton, 2002), 
umumnya memilih merek dengan identitas yang didasarkan pada nilai
nilai yang mereka dapat identifikasi dan melalui hal tersebut mereka 
mengekspresikan kepribadian mereka (Azuma,' 2002;. Parkeret al, 
2004). 

Untuk menjadi sukses di kancah bisnis nasional dan 
intemasional, pengecer dan perusahaan harns mempertimbangkan 
bagaimana konsumen generasi Y merespon merk mereka. Namun 
demikian, masih sedikit penelitian yang meneliti bagaimana kebutuhan 
untuk unik konsumen (consumers'need for uniquene~s) mempengaruhi 
persepsi merek dan niat beli mereka. Oleh karena itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara kebutuhan untuk 
unik konsumen, persepsi merek, dan niat beli konsumen dalam membeli 
produk pakaian. 

Kebutuhan untuk unik konsumen didasarkan pada teori 
keunikan (uniqueness) Snyder dan Fromkin 
(1980), yang merupakan manifestasi diri dalam mengejar barang
barang material untuk membedakan diri dengan orang lain (Tian et al., 
2001). Kebutuhan untuk unik konsumen ditunjukkan dengan tiga jenis 
perilaku konsumen: (1) creative choice counter-conformity, (2) unpopular 
choice counter-conformity, dan (3) avoidance of similarity. 
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Pada jenis perilaku pertama, creative choice counter-conformity, 
konsumen membeli barang-barang yang mengekspresikan keunikan 
mereka dan juga dapat diterima oleh orang lain. Konsumen yang 
teridentifikasi sebagai market mavens merupakan bagian dari kelompok 
ini (Knight dan Kim, 2007). Nama merk yang dapat menawarkan atribut 
yang berbeda (fitur yang unik, eksklusll, prestise) akan menarik tipe 
konsumen jenis ini. 

Pada konsumen jenis kedua, unpopular choice counter-conformity, 
konsumen bersedia menerima resiko celaan secara sosial untuk 
membuktikan keunikannya dengan memilih produk yang 
"menyimpang" (tidak populer) dari norma yang berlaku dalam 
kelompoknya (Tian et al., 2001). Menariknya, perilaku menerima resiko 
mereka, pada akhirnya mungkin meningkatkan citra diri (self-image) 
mereka. Konsumen ini tidak khawatir dengan kritik atau kecaman 
orang lain. Pada kenyataannya mereka cenderung membuat keputusan 
pembelian yang mungkin bagi orang lain hal tersebut aneh (Simonson 
dan Nowlis, 2000), berlawanan dengan konsumen yang membuat 
keputusan pembelian untuk menyesuaikan dengan ternan atau 
kelornpoknya. 

Kelompok konsumen terakhir adalah mereka· yang bertekad 
untuk menghindari kesamaan untuk menggunakan barang yang 
merupakan bagian dari model umum di masyarakat (Tian et al., 2001). 
Konsumen pada kelompok ini cenderung untuk memilih produkatau 
merek yang tidak mungkin menjadi terlalu populer, dan hal tersebut 
akan membedakan mereka dari orang lain. Untuk menghindari 
kesamaan dengan orang lain, konsumen dapat mengembangkan 
berbagai strategi. Misalnya, mereka dapat membeli produk atau gaya 
yang sudah diskontinyu, berbelanja di toko barang bekas, atau 
menggabungkan pal<aian dengan cara yang tidak biasa. Kebutuhan 
keunikan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen (Simonson danNowlis, 2000). 

Para peneliti telah menyimpulkan bahwa konsumen dengan 
needfor uniqueness yang tinggi cenderung mengadopsi produk baru atau 
merek lebih cepat dibandingkan konsumen dengan need for uniqueness 
yang rendah (Knight dan Kim, 2007). Zimmer et al. (1999) menemukan 
bahwa persepsi kualitas dan persepsi citra merek terhadap merek klasik 
dipengaruhi oleh kebutuhan untuk unik konsumen. Tetapi dalam sebuah 
studi tentang pengaruh kebutuhan sosial terhadap konsumsi yang 
berlebihan (mencolok), Amaldoss dan Jain (2005) menemukan bahwa 
konsumen cenderung untuk membeli produk berkualitas tinggi bukan 
karena keinginan mereka untuk unik. Hasil studi tersebut mendukung 
gagasan bahwa persepsi merek konsumen berkaitan dengan kebutuhan 
untukunik. 

METODE 

Penelitian ini terdiri dari lima variabel penelitian yaitu: (1) 
creative choice counter-conformity, (2) unpopular choice counter-conformity, 
(3) avoidance ofsimilarity, ketiga variabel tersebut merupakan kebutuhan 
untuk unik konsumen, (4) citra merk, dan (5) niat belL Skala untuk 
mengukur lima variabel tersebut menggunakan skala rating lima poin 
(1 = sangat tidak setuju,5 =sangat setuju). Merk Fladeo terpilih karena 
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memiliki distribusi yang luas di Malang di mana penelitian ini 
dilakukan. Gambar model penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Malang yang belum pernah menggunakan 
produk fladeo. Pemilihall mahasiswa sebagai pupulasi dilakukan 
karena mahasiswa merupakan salah satu pasar potensial bagi 
pemasaran produk Fladeo. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 
sekitar 150 responden, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Malang yang belum pemah menggunakan produk Fladeo. 
Jumlah tersebut telah memenuhi kecukupan sampel secara statistik. 
Hair et al. (2006, h. 11) menyarankan jumlah sampel yang baik untuk 
penelitian denganmetode analisis multivatiat minimum sebesar 130. 
Penelitian ini menggunakan desain pengambilan sampel secara non 
probabilistic, artinya probabilitas dati elemen populasi yang dipilih tidak 
diketahui (Cooper dan Schindler, 2006, h. 407). Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 
sampling. Convenience sampling dilakukan dengan memilih sampel yang 
paling mudah untuk dimintai menjadi responden. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan pengujian 
terhadap data yang diperoleh agar distribusinya normal, tidak terjadi 
multikolinieritas antar variabel independen, tidak terjadi 
heterokedastisitas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan regresi berganda.Model dalam pene1itian dapat dilihat 
diGambarl 

creative choice counter
conformity 

unpopular choice 
counter-conformity 

avoidance ofsimilarity 

Citra Merk 

Gambar 1. Model Penelitian 

Niat Bell 

HASIL 

Karakteristik responden dalam setting penelitian ini dijabarkan 
dalam kategori jenis kelamin dan usia responden. Berdasarkarl data 
pada Tabel 1 dapat diketahui distribusi responden berdasarkan jenis 
kelamin adalah sebanyak 174 responden (52.6%) terdiri dati pria dan 
157 responden (47.4 %) adalah wanita. Perbandingan jumlah responden 
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat padaTabel1. 
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Pengaruh Tabel1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Citra Keterangan Jumlah Persentase 

Merk ...... Pria 64 42.7% 

Wanita 86 57.3% 

79 Total 150 100% 

Sumber : Data mentah diolah, 2014 

Ditinjau dari segi umur responden, dati 150 data kuesioner yang 
terkumpul didominasi oleh ke10mpok usia 20 dan 21 tahun, usia 20 
tahun sebanyak 48 responden (32%) dan usia 21 tahun sebanyak 54 
responden (36%), usia 19 tahun sebanyak27 responden (18%), usia 22 
tahun sebanyak 16 responden (10,7%) dan usia 23 tahun sebanyak 5 
responden (3.3%). Perbandingan jurnlah responden berdasarkan usia 
dapat dilihat padaTabe12. 

Tabe12. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

19 27 18 % 

20 48 32 % 

n ~ 36% 

22 16 10,7 % 

Total 150 100 % 

23 5 3,3 % 

Sumber : Data mentah dio1ah, 2014 

Sebe1um me1akukan uji hipotesis, data diuji terlebih dahulu 
menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji nonnalitas dan uji 
heteroskedastisitas. Hasil yang diperoleh yaitu semua data 1010s dari uji 
asumsi klasik tersebut, sehingga data sudah memenuhi syarat untuk 
dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis 
untuk uji hipotesis variabe1 creative choice counter-conformity 
menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 4,951 dan tG1bcl sebesar 1,976 serta 
p-va1ue sebesar 0,000. Pada bagian ini thinmg> t"'b<l dengan p-value< alpha 
(0,000<0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa creative choice counter
conformityberpengaruh positif dan signifikan terhadap niat belL 

Hasil analisis untuk uji hipotesis variabel unpopular choice 
counter-conformity menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,599 dan 
tG1bcl sebesar 1,976 serta p-va1uesebesar 0,112. Pada bagian ini thitung< !1..be1 
dengan p-value> alpha (0,112>0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 
unpopular choice counter-conformity tidak berpengaruh signifikan 
terhadap niat bell. Hasil analisis untuk uji hipotesis variabel avoidance 
of similarity menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,993 dan ~ 

sebesar 1,976 serta p-value sebesar 0,048. Pada bagian ini thitung> ~ 

dengan p-value< alpha (0,048<0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 
avoidance of similarity berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niatbeli. 
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Hasil analisis untuk uji hipotesis variabel citra merk 
- menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 1,757 dan tmbcl sebesar 1,976 serta 

p-value sebesar 0,081. Pada bagian ini thltung< ttabcl dengan p-value> alpha 
(0,081>0,05) sehingga dapat· dikatakan bahwa citra merk tidak 
berpengaruh signifikan terhadap niat belL Dari hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa Hl diterima, sedangkan H2, H3, dan H4 ditolak. 
Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R 
Square=O,297. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dependen (niat 
beli) dapat diprediksi dengan variabel independen (creative choice 
counter-conformity, unpopular choice counter-conformity, avoidance 
of similarity, dan citra merk) sebesar 29,7%, sisanya dipengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Analisis regresi 
juga menunjukkan bahwa variabel yang dominan pengaruhnya adalah 
creative choice counter-conformity. Ringkasan hasil analisis regresi 
dapatdilihatpada tabel3. 

Tabe13. Ringkasan HasH Analisis Regresi 

Variabel Standardized Unstandardized thltung p-value Keterangan 
Coefficients Coefficients (B) 

(Beta) 

Konstanta 
creative choice 0,355 

4,529 
0,486 

4,365 
4,951 

0,000 
0,000 Hl diterima 

unpopular choice 0,125 0,115 1,599 0,112 H2 ditolak 
avoidance of 0,165 0,155 1,993 0,048 H3 diterima 
similarity 
citramerk 0,144 0,146 1,757 0,081 H4 ditolak 
a = O,OS 
Adjusted R2 = 0,297 
R2 

= 0,316 
F-hitung = 16,771 
F-tabel = 2,434 
p-value = 0,000 
t-tabel = 1,976 

Handri 
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PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa creative choice counter
confonnity berpengaruh positif dan signifikan terhadap mat beli. Hal ini 
mengindikasikan bahwa keinginan untuk menjadi unik dan diterima 
oleh masyarakat mempengaruhi mat beli responden pada produk 
Fladeo. Kebutuhan untuk unik konsumen ternyata masih 
membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Menjadi unik dengan 
menggunakan produk kreatif, produk yang jarang dipakai konsumen 
menyebabkan konsumen punya niat lebih tinggi untuk membeli suatu 
produk. Konsumen yang memiliki pengetahuan tinggi tentang produk 
menjadi bagian dari konsumen yang ingin unik dengan memilih 
produk kreatif (Knight dan Kim, 2007). Nama merk yang dapat 
menawarkan atribut yang berbeda seperti fitur unik, eksklusif, dan 
prestise akan menarL1< konsumen. Knight dan Kim (2007) menyatakan 
bahwa konsumen dengan keinginan mengekspresikan diri yang tinggi 
akan cenderung untuk menggunakan barang yang merniliki kualitas, 
reputasi dan prestisius dalam pandangan masyarakat umurn. Fladeo 
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yang merupakan salah satu merk sepatu dan sandal yang tidak bisa 
dikatakan murah menjadi salah satu pilihan agar responden bisa 
menjadi unikdan diterima. 

Variabel Unpopular choice counter-conformity dalam penelitian ini 
tidak berpengaruh signifikan terhadap mat bell produk Fladeo. Produk 
Fladeo memang salah satu produk yang bisa diterima masyarakat 
untuk bisa menjadi unik. Hal ini bisa menjadi salah satu sebab mengapa 
Unpopular choice counter-conformity menjadi tidak signifikan. Pilihan 
tidak populer (unpopular choice) adalah kecenderungan konsumen 
memilih produk yang menyimpang dari nonna dan keumuman yang 
berlaku, yang selanjutnya beresiko pada ketidaksetujuan masyarakat 
pada keunikan yang dibuat oleh konsumen (fian et al., 2001). Pada 
unpopular choice counter-conformity, konsumen bersedia menerima 
resiko celaan secara sosial untuk membuktikan keunikannya dengan 
memilih produk yang "menyimpang" (tidak populer) dari norma yang 
berlaku dalam kelompoknya (fian et al., 2001). Menariknya, perilaku 
menerima resiko mereka, pada akhirnya mungkin meningkatkan citra 
diri (self-image) mereka. Konsumen ini tidak khawatir dengan kritik atau 
kecaman orang lain. Pada kenyataannya mereka cenderung membuat 
keputusan pembelian yang mungkin bagi orang lain hal tersebut aneh 
(Simonson dan Nowlis, 2000), berlawanan dengan konsumen yang 
membuat keputusan pembelian untuk menyesuaikan dengan ternan 
atau kelompoknya. Memilih produk-produk sepatu dan sandal Fladeo 
tidak menjadikan konsumen beresiko untuk di cela atau tidak diterima 
masyarakat, sehingga variabel Unpopular choice counter-conformity pada 
penelitian ini tidakberpengaruh pada niatbeli konsumen. 

Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel 
avoidance ofsimilarity(menghindari kesamaan) memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap mat beli produk Fladeo. Produk-produk 
Fladeo bisa dikatakan menjadi pelopor produk sepatu dan sandal yang 
berbahan kulit yang bermotif klasik dimana penelitian ini dilakukan. 
Hal tersebut bisa jadi menjadi alasan konsumen bahwa untuk menjadi 
unik dengan menghindari kesamaan (avoidance ofsimilarity). Tian et al., 
(2001) menyatakan bahwa menjadi unik dengan menghindari 
kesamaan dapat dilakukan konsumen dengan menghindari 
menggunakan atau membeli produk atau merk yang dipersepsikan 
sudah umum atau banyak digunakan dimasyarakat. Konsumen pada 
kelompok ini cenderung untuk memilih produk atau merek yang tidak 
mungkin menjadi terlalu populer, dan hal tersebut akan membedakan 
mereka dari orang lain. Untuk menghindari kesamaan dengan orang 
lain, konsumen dapat mengembangkan berbagai strategi. Misalnya, 
mereka dapat membeli produk atau gaya yang sudah diskontinyu, 
berbelanja di toko barang bekas, atau menggabungkan pakaian dengan 
cara yang tidak biasa. Kebutuhan keunikan dapat memiliki dampak 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Simonson 
danNowlis, 2000). Membeli produk-produk Fladeo pada setting waktu 
penelitian ini dipersepsikan sebagai menggunakan produk yang unik, 
produk yang awalnya sudah diskontinyu kemudian dihidupkan lagi, 
sehingga konsumen punya mat untuk membeli produk-produk Fladeo. 

Variabel Citra Merk dalam penelitian ini menunjukkan hasil 
yang tidak berpengaruh pada mat beli konsumen. Untuk menarik para 
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pelanggan, perusahaan hams mampu memberikan garnbaran tentang 
perusahaannya yang dapat diterima bail< oleh konsumen. Selain itu 
perusahaan juga hams mengetahui dan menyadari berbagai faktor 
yang berkontribusi terhadap terhadap citra dan mengenali bahwa suatu 
citra beraga..-n. Kotler dan Keller (2009:272) menyatakan citra adalah 
eara masyarakat menganggap mereka seeara aktual. Citra dipengaruhi 
banyak faktor yang diluar kontrol perusahaan. Menyadari dan 
mengenali faktor-faktor tersebut perusahaan akan lebih mudah untuk 
memproyeksikan citra mereknya. Kesetiaan konsumen merupakan 
gambaran citra merek yang kuat sehingga produk banyak dieari oleh 
konsumen. Semaldn besar pencitraan suatu produk maka semakin kuat 
juga tingkat ketertarikan pelanggan yang akan menyebabkan loyalitas 
konsumen juga akan semakin kuat. Citra merk tidak berpengaruh pada 
mat beli konsumen dapat disebabkan karena responden yang 
merupakan mahasiswa, yang mana masih belum memiliki penghasilan 
senditi. Untuk menggunakan sesuatu merk bukan menjadi pilihan 
utarna untuk memilih suatu barang dikarenakan keterbatasan dana 
yang dimiliki. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang bisa 
diambil. Pertama, Hasil pengujian terhadap creative choice counter
conformity menunjukkan bahwa pilihan kreatif untuk menghindari 
kesamaan berpengaruh pada niat bell produk-produk Fladeo. Hal ini 
menunjukkan bahwa faktor pilihan kreatif untuk menghindari 
kesamaan mampu meneerminkan keunikan seseorang. Semakin suatu 
produk mampu meneerminkan keunikan seseorang semakin positif 
niatnya untuk membelinya. Kedua, Pengujian terhadap unpopular choice 
counter-conformity menunjukkan hubungan yang tidak signifikan 
dengan niat beli produk-produk Fladeo. Pilihan tidak· populer 
menghindari kesamaan bukan merupakan alasan konsumen berniat 
membeli produk-produk Fladeo. Hal ini bisa jadi produk Fladeo 
merupakan salahproduk yang populer saatpenelitian ini dilakukan. 

Ketiga, avoidance of similarity juga memiliki peranan penting 
terhadap keinginan orang untuk bisa menjadi unik, yang pada akhirnya 
berpengaruh pada niat belL Ketika avoidance ofsimilarity dari seseorang 
rendah maka niat bell produk-produk Fladeo rendah. Tetapi ketika 
avoidance of similarity seseorang tinggi, niat seseorang untuk mau 
membell juga akan tinggi. Keempat, citra merk tidak memiliki pengaruh 
atas niat untuk membeli produk-produk Fladeo. Hal ini menunjukkan 
bahwa faktor citra merk tidak menjadi pertimbangan niat beli 
konsumen. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diajukan dalarn penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Penelitian berikutnya dapat menggunakan model 
penelitian yang sarna untuk mengukur niat beli produk-produk yang 
lebih berkaitan dengan kebutuhan unik seseorang, seperti produk
produk fashion, kosmetik, dan lain-lain, (2) Penelitian selanjutnya 
sebaiknya memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada mahasiswa 
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di lingkungan perguruan tinggi tetapi pada lingkungan pengguna yang 
lebih luas, rnisalnya pelaku bisnisfashion dan kalangan profesional dibidang 
fashion, (3) Cakupan pengukuran dapat dikembangkan dengan 
rnengukur penggunaan sesungguhnya (aktual), sehingga ada 
komparasi antara persepsi responden yang subyektif dengan parameter 
yang obyektif, (4) Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan 
variabel pengukuran terhadap konstruk-konstruk yang ada yang 
mungkin telah berkembang dalam riset penerimaan teknologi, 
khususnya faktor unpopular choice-counter confonnity dan citra merk 
yang dalam penelitian ini tidak berpengaruh pada matbell. 
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