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ABSTRAK 

Dengan semakin diberlakukanya liberalisasi perdagangan dunia, mendorong 

pemerintah Indonesia untuk lebih terbuka atas masuknya produk-produk dari negara lain 

khususnya produk elektronik. Produk polytron merupakan salah satu produk elektronik 

lokal yang mampu bertahan ditengah banyaknya produk impor. Perlunya untuk mengetahui 

karakteristik etnosentris konsumen Indonesia guna memperkuat strategi dan meningkatkan 

penggunaan produk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah etnosentrisme 

konsumen, persepsi harga dan kemenarikan atribut berpengaruh kepada sikap produk 

sehingga berdampak pada keputusan pembelian produk elektronik Polytron. 

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 135 orang manajer dan 

pemilik Hotel berbintang di Jawa tengah. Kuesioner didistribusikan pada bulan Januari 

2018 hingga Februari 2018. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi Amos 22.0. 

Hasil penelitian menjunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Keunggulan Bersaing . Variabel kemenarikan 

atribut berpengaruh paling besar terhadap variabel sikap produk dan pengaruh tidak 

langsung terhadap keputusan pembelian. Sama seperti penelitian sebelumnya, sikap produk 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan  terhadap variabel keputusan pembelian dan 

berperan sebagai variabel intervening. 

 

 

 

Kata Kunci: Etnosentrisme Konsumen, Persepsi Harga, Kemenarikan Atribut, Sikap Produk 

dan Keputusan Pembelian. 

 



ABSTRACT 
  

 The growing adoption of the world trade liberalization, to encourage the 

Indonesian government to be more open to the entry of products from other countries, 

especially electronic products. Polytron Products is one of the local electronic product that 

is able to survive amid the many imported products . The need to know the characteristics 

of Indonesian consumer ethnocentric strategy to strengthen and increase the use of local 

products . This study aims to determine whether the consumer ethnocentrism , price 

perception and attractiveness attributes affect the attitude of the products that have an 

impact on the purchase decision Polytron electronic products . 

The sample of this research are 400 people who have made a purchase products 

Polytron. The questionaires were distribute to Polytron customers on Juni 2015 until Juli 

2015. The data then were analyzed by using a multiple regression test. 

The result showed that two of independent variables directly influencing Product 

Attitide. Attractiveness of atribut  has the highest direct influencing to Product Attitide  and 

undirectly influencing Purchase Decision. Consistent with the previous studies, Product 

Attitide has positive relation and significantly mediates the effect of independent variables 

to purchase decision 

 

 

Keywords: Consumer Ethnocentrism, Perceived Price, the attractiveness of Atribut, 

Product Attitude,  Purchase Decision 
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