
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penetapan kawasan perdagangan bebas menjadi sesuatu yang harus dilakukan 

pemerintahan era modern untuk melakukan perjanjian dagang dengan entitas asing 

dan multinasional.Kawasan perdagangan bebas adalah blok dagang yang negara-

negara anggotanya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang 

menghapus tarif, kuota impor, dan preferensi pada sebagian besar (jika tidak semua) 

barang dan jasa yang diperdagangkan antarnegara. Jika penduduknya bebas 

berpindah antarnegara, selain kawasan perdagangan bebas, kawasan ini juga bisa 

dianggap sebagai perbatasan terbuka. 

Kawasan Perdagangan Bebas ASEANadalah perjanjian blok dagangPerhimpunan 

Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang mendukung produsen lokal di semua 

negara ASEAN. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura. 

Ketika perjanjian AFTA ditandatangani, ASEAN masih beranggotakan enam negara, 

yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam 

bergabung tahun 1995, Laos dan Myanmar tahun 1997 dan Kamboja tahun 1999.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawasan_perdagangan_bebas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blok_dagang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tarif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuota_impor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perbatasan_terbuka&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blok_dagang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Blok_dagang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perhimpunan_Negara-negara_Asia_Tenggara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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Perdagangan antar negara berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan 

perdagangan antar negara berkembang dengan negara yang pasarnya sudah matang 

telah terlegitimasi dalam World Export Development Forum (WEDF) 2012 yang baru 

saja usai.Namun, kendala pembiayaan ekspor menjadi salah satu yang mengganjal 

ekspansi yang lebih cepat oleh negara-negara berkembang. 

Tahun 2015 masyarakat akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Menghadapi MEA 2015, Indonesia memiliki industri unggulan yang mampu bersaing 

dengan beberapa negara lain dalam kawasan Asia Tenggara. Industri tersebut mampu 

bersaing di pasar dalam negeri dan juga mampu bersaing di pasar luar 

negeri.Indonesia memperoleh peta negara-negara yang antusias untuk menjalin 

kerjasama perdagangan dengan Indonesia.Peningkatan perdagangan dengan 

mengintegrasikanUKM, rantai nilai beradaptasi dengan perubahan perilaku 

konsumen, utamanya kelas menengah yang sedang berkembang di emerging 

market.Perdagangan memerankan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, 

serta teknologi inovasi dalam layanan infrastruktur, konektivitas, dan kemitraan 

publik-swasta adalah pendorong penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. 

Pada tingkat korporasi, aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

perdagangan dengan Negara lain adalah strategi pemasaran. Sikap konsumen 

terhadap produk luar negeri merupakan dasar pertimbangan dalam mengambil 

keputusan bisnis khususnya saat menentukan lokasi pabrik dan memasarkan produk 

ke negara lain. Terkait dengan Negara tujuandimana produk akan dipasarkan maka 
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Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat potensial untuk dijadikan target 

pasar. Terutama untuk produk garmen yang berbentuk batik. 

Batik Indonesia menjadi semakin terkenal setelah memperoleh sebuah pengakuan 

dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 

atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB yang 

memutuskan batik Indonesia sebagai warisan pusaka dunia. 

 Dalam rentang waktu sangat panjang batik hadir di bumi Nusantara.Batik sudah ada 

sejak zaman nenek moyang Indonesia sejak dahulu kala.Namun kini banyak batik 

buatan Cina yang banyak dipasarkan di Indonesia, hal ini tentunya bukan hanya 

meningkatkan persaingan antar produk dalam negeri dan produk luar negeri tetapi 

juga persaingan diantara produk-produk luar negeri yang dipasarkan di 

Indonesia.Batik Indonesia yang asli bukan dibuat dengan alat pabrikan, melainkan 

batik tulis. Meski sebenarnya ada batik cap buatan khas Indonesia.  

Edward Hutabarat  mengatakan ciri batik Cina; (a) Biasanya model hampir mirip 

dengan batik Indonesia pada umunya, tetapi biasanya terlihat lebih kusam, (b) Batik 

cenderung menggunakan lebih banyak warna, (c) Motif batik yang banyak dijual 

dipasar cenderung kontemporer (tidak jelas bentuknya) dengan pola  dasar kotak-

kotak atau seperti paduan kotak-kotak kain perca ukuran besar, (d) Perpaduan 

warnanya cenderung kurang harmonis, (e) Harga cenderung sangat murah di banding 

batik asli dari Indonesia. Namun pengetahuan yang wajib diketahui sebagai anak 

bangsa pewaris budaya Batik Indonesia seperti yangdikutip dari Edward Hutabarat 
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(Hanya pengetahuan akan kekayaan budaya negeri sendirilah yang dapat memastikan 

dan membantu kita untuk membedakan antara batik asli Indonesia dengan batik palsu 

buatan Cina). 

Di Indonesia ada beragam jenis batik yang di bedakan berdasarkan daerah asal, corak 

ataupun teknikpembuatanuntuk jenis batik berdasarkan daerah asal, biasanya 

menggunakan penamaan sesuai tempat batik tersebut berasal, (misal Batik Bali, Batik 

Madura, Batik Solo, Batik Surakarta dan lain lain).Jenis batik berdasarkan corak, 

akan menemukan banyak jenis batik, seperti Batik Keraton, Batik Kawung, Batik 

Sekar Jagad, Batik Pringgodani,dan lain lain. Selain itu teknik pembuatannya pun 

turut memberikan dampak pada perbedaan penamaan pada jenis batik tersebut, 

sehingga di kenal beberapa jenis batik, diantaranya: Batik Tulis, Batik Cap, dan Batik 

print(www.ebatiknusantara.com). 

Globalisasi ekonomi mengakibatkan turunnya hambatan perdagangan antar Negara, 

sehingga ketersediaan produk asing di pasar lokal semakin luas dari pada 

sebelumnya.Banyak produk dan jasa dievaluasi dengan memperhatikan Country Of 

Origin (COO) sebagai pembeda kompetitif yang potensial dipasar lokal masing-

masing Negara. Oleh karena ituCountry Of Origin dianggap sebagai salah satu bidang 

penelitian perilaku konsumen yang penting dan telah menarik banyak perhatian 

peneliti dibidang pemasaran.  

Penelitian ini merupakan penelitianKelly Chaykowsky, B.S. (2012), Xuehua Wang 

and Zhilin Yang (2008), dan Kavisha Jegethesan, Joanne N. Sneddon and Geoffrey 
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N. Soutar (2012) mengenaiCountry Of Origin (COO), pengetahuan atribut produk 

terhadap niat pembelian.Penelitian ini mencobamenggabungkan ketiga penelitian 

tersebut untuk memberikan tambahan bukti empiris pada penelitian-

penelitiansebelumnya.Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Batik di 

Bandar Lampung.Penelitian ini diharapkanjuga dapat memberikan tambahan 

informasi pengetahuan tentang pengaruh country of origin, atribut produk 

terhadapniat pembelian. 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar niat pembelian untuk pengambilan keputusan pembelian.Seperti 

pada kain batik yang memiliki kualitas, fitur dan motif tersendiri.Konsumen harus 

teliti karena telah banyak batik yang beredar di Indonesia, seperti yang telah banyak 

beredar dipasaran batik produksi Cina.Produk Cina sangat bersaing terhadap batik 

asli Indonesia, orang Indonesia dituntun cerdas dalam memilih. Pada penelitian Wang 

dan Yang (2008) Country Of Origin, identitas merek dan niat pembelian berpengaruh 

terhadap bukti industri otomotif China.  

Dalam memenangkan persaingan, seringkali sejumlah produk baik dalam negeri atau 

luar negeri yang dipasarkan di Indonesia menyebutkan Negara asal Produk (Country 

Of Origin) dalam kegiatan komunikasi atau promosinya. Negara asal produk ini 

disebutkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mencantumkan label “made in” 

pada kemasan, menggunakan bahasa Negara tertentu dalam menyampaikan pesan 

iklan dan lain-lain. 
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Dari hal tersebut konsumen di tuntut untuk cerdas dalam memilih, dimana 

pengetahuan atribut produk konsumen sangat berperan dalam Niat Pembelian yang 

produsen tawarkan akan menjadi pertimbangan para konsumen. Dari penjelasan di 

atas penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai Country Of Origin dengan Judul 

“Efek Pengetahuan Atribut Produk terhadap Niat Pembelian yang di moderasi 

oleh Country Of OriginPada Produk Kain Batik Cetak”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah pada penelitian, peneliti dapat 

menarik permasalahan yaitu; 

1. Apakah Pengetahuan atribut produk berpengaruh terhadap niat pembelian ? 

2. Apakah Country Of Origin berpengaruh terhadap niat pembelian ? 

3. Apakah Pengetahuan atribut produk berpengaruh terhadap Niat Pembelianyang di 

moderator oleh Country Of Origin ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti 

memiliki tujuanpenelitian sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui dan menganalisisPengetahuan atribut produk berpengaruh 

terhadap niat pembelian. 

2. Untuk mengetahui Country Of Origin berpengaruh terhadap niat pembelian. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisisPengetahuan atribut produk berpengaruh 

terhadap Niat Pembelian yang di moderatori oleh Country Of Origin. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat digunakann pemasar domestik maupun asing untuk ; 

1. Memaksimalkan Negara asal produk (Country Of Origin) sebagai strategi 

untuk memposisikan dan memasarkan kain batik jika diketahui sikap 

konsumen terhadap  kain batik yang berasal dari suatu Negara tinggi.  

2. Menerapkan strategi-strategi yang dapat meningkatkan citra Negara asal 

produk (Country Of Origin) jika diketahui  pengetahuan konsumen  terhadap 

kain batik yang berasal dari suatu Negara rendah. 

3. Sebagai menambah khasanah penelitian bagi Program Studi Magister Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. 


