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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Saat ini luxury brand footwear telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam 

memenuhi keperluan fashion seperti halnya dengan busana berpakaian. Bagus atau 

tidaknya cara berpenampilan kita juga sangat berpengaruh dengan model sepatu yang 

akan digunakan (infofashionterbaru.com). Berdasarkan dari informasi Indo Top info 

cara mudah untuk melihat kepribadian seseorang dapat dari sepatu apa yang brand 

gunakan. 

 Ada lebih dari 150 event diadakan di Indonesia pada tahun 2015 dan sebagian 

besar berada di Jakarta. Dengan jumlah yang sangat banyak maka akan membuka 

peluang bisnis di bidang sepatu Luxury Brand meningkat. Bahkan ada event yang 

langsung di sponsori oleh brand sepatu asing seperti Nike dan Adidas. 

 Berdasarkan informasi dari website Kementerian Perindustrian 

(Kemenperin.go.id), pada tahun 2010 Indonesia beserta Negara ASEAN lainnya 

bekerjasama dengan Negara Republik Rakyat Tiongkok di bidang perdagangan dengan 

menandatangani kerjasama ASEAN  -  China Free Trade Area ( ACFTA ) yang berarti 

akan banyak produk–produk asing masuk ke Indonesia, salah satunya adalah sepatu. 

Sepatu Import dapat diproduksi dengan waktu yang lebih cepat, jumlah lebih banyak, 

dan kualitas yang tidak berbeda jauh dengan buatan tangan (handmade) seperti yang ada 

di Cibaduyut, Bandung. 
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Kawasan wisata sepatu Cibaduyut yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 

tahun 1989 merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Bandung karena banyak 

ditemukan toko yang menjual sepatu (disparbud. jabarprov.go.id). Produksi di 

Cibaduyut mengalami penurunan yang awalnya bias 5000 pasang sepatu namun 

sekarang hanya sekitar 2500 pasang sepatu, akibatnya terus memburuknya 

perekonomian yang berimbas kepada bahan baku (galamedianews.com). 

 Perilaku konsumen Indonesia yang lebih memilih produk asing dibandingkan 

produk local sudah menjadi hal yang umum saat ini. Sama halnya dengan apresiasi yang 

diberikan oleh Top Brand Award di Indonesia untuk kategori sepatu olah raga, dalam 3 

tahun terakhir produk Nike dan Adidas saling bergantian menduduki peringkat pertama 

dikarenakan banyak customer middle class yang bertambah dengan meningkatnya 

penghasilan per kapita . Bahkan Nike dan Adidas saat ini membuka membuka footware 

business di Indonesia. 

 Indonesia sebagai negara dengan penduduk lebih dari 240 juta, mempunyai 

kuntungan dengan keadaan struktur demografi pada tabel 1.1. Struktur Demografi 

Penduduk Indonesia. Struktur Demografi Indonesia diuntungkan oleh banyak usia muda 

antara 15 s/d 34 tahun yang menjadi target konsumen produk merk asing 
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Gambar 1.1. Stuktur Demografi Penduduk Indonesia 

Sumber : Susenas 2012 

Indonesia juga diuntungkan dengan populasi kelas menengah yang menunjang 

perekonomian dan dapat dilihat pada tabel 1.2.  

Tabel 1.1. Jumlah Populasi Kelas Menengah Indonesia Berdasarkan Kisaran 

Jumlah Populasi Kelas Menengah Indonesia 

Wilayah   Total  

 Berdasarkan Pengeluaran  

 $2-$4   $4-$10   $10-$20  

 Nasional  129,187,392 90,759,841 34,484,955 3,942,596 

Sumber : Susenas 2012 

     Kecenderungan konsumen membeli produk asing karena mendapatkan rasa 

gengsi yang lebih kepada pemakai berdasarkan symbol dari brand yang digunakan. 

(Cheek & Easterling, 2000). Semakin konsumen peduli terhadap penampilan fisik dan 

produk fashion yang digunakan, maka semakin banyak cara yang digunakan oleh 

konsumen agar diterima di masyarakat (Nia, Zaichkowsky, 2000).  
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Tetapi semakin sebuah produk mempunyai kesuksesan dan ketenaran atas nama 

brandnya, maka akan semakin membuka peluang terjadinya pemalsuan (Nia, 

Zaichkowsky, 2000). 

Pembuktiannya bahwa Sepatu luxury brand di Indonesia membuka sejumlah 

toko Departement store yang menjual sepatu khusus brand tersebut. Produksi sepatu 

meningkat sesuai dengan permintaan dari konsumen. 

 

Gambar 1.2 Global Retail Sales 2013 

Sumber : Asia – Pasific Sole Materials Summit 2014, June 18
th

 2014 @ 

Guangzhou, China 

Dengan melihat kondisi ini dapat dilihat bahwa “market power” ritel asing yang 

sangat kuat dan tinggi, sehingga berdampak kepada masyarakat Indonesia yang 

menginginkan perubahan dalam pengelolaan industri. 

Menurut data dari Geerthofstede (geert-hofstede.com), Indonesia hanya 

memiliki nilai 14 untuk kategori Individualism, yang berarti Indonesia merupakan 

negara dengan masyarakat Collectivism. 

© Euromonitor International 
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Collectivism merupakan kecenderungan perilaku seseorang lebih mengikuti 

perilaku kelompok, apapun yang dilakukan oleh suatu kelompok maka itu jugalah yang 

akan diikuti oleh seseorang. 

 

Gambar 1. 3 Perbandingan Culture Indonesia, India, dan United State 

Sumber : www.geert-hofstede.com  

Menurut analisa dalam kebudayaan Indonesia tingkat power distance sangat 

tinggi, menjadikan pasar menjadi besar. Ada banyak kategori yang diberikan oleh Top 

Brand Award, salah satunya untuk kategori sepatu olahraga.  

Berikut ini data yang diperoleh dari website Top Brand Award:  

Daftar Pemenang sepatu Luxury Brand 

Merk 
2013 2014 2015 

TBI TOP TBI TOP TBI TOP 

Nike 12 - 30,3 TOP 22,9 TOP 

Adidas 22,1 TOP 23,3 TOP 22,9 TOP 

Reebok 4,1 - 6,3 - 7,6 - 

Converse - - - - 6,5 - 

Bata 4,8 - 4,3 - 4,7 - 
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Eagle  6,3 - 3,7 - 2,4 - 

Specs - - - - 1,7 - 

Fila 3,7 - - - 1,6 - 

Spotec - - - - 1,6 - 

Ardiles 2,6 - 3,7 - - - 
 

 

Gambar 1.4 Perbandingan Penjualan Sepatu Luxury Brand 

Sumber : www.geert-hofstede.com 

Dengan memakai sepatu luxury brand atau brand asing, maka dapat melindungi 

dengan health and safety dengan kualitas yang cukup memadai. Era globalisasi 

menjanjikan suatu peluang dan tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi 

di Indonesia. Di satu sisi era globalisasi memperluas pasar produk dari perusahaan di 

Indonesia dan sisi lain keadaan tersebut memunculkan persaingan yang semakin ketat 

baik antar perusahaan domestik maupun perusahaan asing.  
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Fenomena persaingan yang ada dalam era globalisasi akan semakin mengarah ke 

sistem perekonomian Indonesia, mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk 

selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar.  

Dalam rangka merebut pangsa pasar, konsumen berada dalam posisi yang sangat 

kuat karena tersedianya banyak alternatif untuk memenuhi suatu kebutuhan mereka, 

sekaligus memerlukan informasi yang benar karena ada banyaknya pilihan produk. 

Apalagi sekarang merek produk membanjiri konsumen dengan iklan dan bentuk 

komunikasi pemasaran lainnya, disertai klaim dan janji.  

Dengan banyaknya produk yang masuk dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan 

yang sama untuk konsumen, maka peran merek sangat penting untuk membedakan satu 

produk dengan produk yang lain.  

 

Gambar 1.5 Global Footwear Market Continues To Grow 

Sumber : Asia – Pasific Sole Materials Summit 2014, June 18
th

 2014 @ 

Guangzhou, China 

 Pemakaian luxury brand lebih tinggi dibandingkan dengan produk lokal. 

Pemasaran yang berorientasi pada pasar menempatkan konsumen pada posisi yang 

sangat penting, oleh karena itu perilaku konsumen dalam merespon produk menjadi 

fokus perhatian untuk produsen atau pemasar, termasuk mengapa, kapan, dimana 

© Euromonitor International 
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konsumen melakukan pembelian, berapa kali konsumen membeli dan menggunakan 

produk tersebut (Schiffman dan Kanuk, 2004). 

Menurut Dictionary of Marketing and Business Terms (www.marketing.org), 

respon adalah upaya konsumen untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan, karena 

adanya reaksi yang ditimbulkan oleh stimulus, maka respon dapat dideskripsikan 

sebagai usaha konsumen yang tercermin dalam sikap dan perilakunya untuk memuaskan 

dorongan yang ada. 

Reaksi tersebut disebabkan oleh adanya rangsangan. Dari beberapa pengertian 

diatas maka pengertian respon kosumen (consumer response) adalah pencerminan dari 

sikap dan perilaku pengguna produk dalam memuaskan dorongan yang ada sebagai 

reaksi dan perilaku pengguna produk dalam memuaskan dorongan yang ada sebagai 

reaksi terhadap usaha-usaha pemasaran yang dilaksanakan oleh perusahaan. Cara untuk 

mendorong respon konsumen yang optimal, pemasaran sangat berkepentingan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor atau variabel variabel apa yang mempengaruhi respon 

konsumen terhadap brand produk. Identifikasi variabel-variabel ini utamanya berbasis 

konsumen, bukan produsen. Terdapat beberapa elemen utama yang merupakan 

pendukung dari ekuitas merek yaitu: kesadaran merek (Brand Awareness), asosiasi 

merek (Brand Association), persepsi kualitas (Perceived Quality) dan loyalitas merek 

(brand loyalty). Elemen – elemen tersebut akan membentuk ekuitas merek (Brand 

Equity) yang merupakan modal menentukan keunggulan kompetitif dan komparatif. 
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Gambar 1.6 Performance and Sport Inspired Hold The Greatest Potential 

Sumber : Asia – Pasific Sole Materials Summit 2014, June 18
th

 2014 @ 

Guangzhou, China 

 Permintaan akan luxury brand meningkat. Cara untuk mengenal suatu produk 

selain dengan merek dan untuk memberikan atau bahkan meningkatkan fungsi merek 

maka diperlukan menanamkan kesadaran merek (brand awareness) atau keberadaan 

merek dalam ingatan konsumen, dengan tujuan membedakan produk satu dengan 

produk yang lain atau produk pesaing. Dengan adanya keberadaan merek dalam ingatan 

konsumen, maka yang diharapkan konsumen lebih mengerti akan merek, tetapi dengan 

berjalannya waktu konsumen juga akan ingin lebih mengerti mengenai hal mengenai 

merek, karena merek hanya suatu identitas, yang lebih penting adalah mengenai nilai 

produk dan kualitas yang ada produk tersebut untuk pemenuhan kebutuhan konsumen 

yang diharapkan.  
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Suatu perusahaan untuk mencapai keberhasilan dengan menjaga citra dan 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dapat mencapai tujuan 

perusahaan tersebut.  

 Tidak lepas dari penjelasan diatas maka suatu perusahaan juga didukung dengan 

menghasilkan produk yang berkualitas atau memiliki persepsi kualitas merek (brand 

perceived quality) yang benar-benar sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, atau 

bahkan memiliki keunggulan suatu produk yang sama diharapkan oleh konsumen. Hal 

ini karena persepsi kualitas hampir selalu menjadi pertimbangan pada setiap pilihan 

konsumen. Kualitas dapat dikomunikasikan secara langsung dengan demonstrasi atau 

argumen bahwa sebuah atribut produk lebih unggul dibanding yang dimiliki pesaing. 

Ukuran loyalitas konsumen ini dapat memberikan gambaran mungkin tidaknya 

konsumen beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut mengalami perubahan 

baik yang menyangkut harga maupun atribut lain. Bila loyalitas pelanggan terhadap 

suatu merek meningkat, kerentanan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman dan 

serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Pelanggan yang loyal pada umumnya 

akan melanjutkan pembelian terhadap merek tersebut, walaupun dihadapkan pada 

banyak alternative merek. Manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Salah 

satunya adalah kebutuhan akan alas kaki atau sepatu yang mana pada awalnya memiliki 

fungsi untuk melindungi telapak kaki agar tidak terasa sakit apabila tersentuh dengan 

jalan yang berbatu dan aspal. Sekarang ini alas kaki atau sepatu bukan lagi sekedar 

pelindung kaki tetapi beralih menjadi sesuatu yang dipakai untuk bergaya dan tampil 

modis sesuai dengan situasi dan kondisi pemakai. Ada beraneka ragam jenis sepatu 

yaitu sepatu pesta, sepatu olah raga, sepatu sekolah, sepatu kerja dan lain-lain.  
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 Melihat adanya kebutuhan akan sepatu yang dapat melindungi kaki sekaligus 

bergaya dan modis maka perusahaan penghasil sepatu berlombalomba menawarkan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen dengan berbagai merek.  

 Di pasar dapat kita jumpai sepatu Luxury Brand sekaligus berkesan casual 

dengan berbagai merek seperti Converse, Nike, Adidas, Piero dan Rebook. Konsumen 

yang membutuhkan sepatu dapat dengan mudah memilih sepatu yang sesuai dengan 

seleranya dan memilih satu dari berbagai macam merek sepatu yang ada di pasar. Di 

kalangan anak muda atau remaja sepatu merek Luxury Brand sudah sangat dikenal. 

Penulis menjumpai mahasiswa yang menggunakan sepatu merek Luxury Brand 

tersebut. Sehingga membuat penulis ingin melihat pengaruh ekuitas merek pada respon 

konsumen pada sepatu merek Luxury Brand tersebut. Penelitian ini adalah replikasi dan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Angelia Stephani, Indarini dan 

Christina Rahardja Hanantha (2008) yang meneliti tentang pengaruh brand association 

(BAS) terhadap consumer response (CS) pada produk Footware di Jakarta. 

  

Gambar 1.7 Distribution Pattern Footwear Route To Market 
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Sumber : Asia – Pasific Sole Materials Summit 2014, June 18
th

 2014 @ 

Guangzhou, China 

 Bisnis Retail di Indonesia meningkat dikarenakan pemakaian clothing atau 

footware meningkat (MAP). Perbedaan dari penelitian yang terdahulu yang dilakukan 

oleh Angelia Stephani, Indarini dan Christina Rahardja Hanantha (2008) yaitu dengan 

penambahan tiga variabel. Tiga variabel tersebut adalah Kesadaran Merek (Brand 

Awareness), Persepsi Kualitas Merek (Brand Perceived Quality) dan Loyalitas merek 

(brand Loyalty), karena menurut Aaker (1996) dalam Atilgan (2009) ada 4 elemen 

ekuitas merek yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek dan 

loyalitas merek. Alasan penambahan tiga variabel tersebut yaitu agar memperkuat 

pernyataan adanya pengaruh pada respon konsumen (consumer response). 

Berdasarkan penelitian tersebut dan melihat pentingnya sebuah merek (brand) 

bagi perusahaan, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian 

terhadap brand melakukan penelitian untuk mengetahui intensitas pembelian produk 

sepatu dengan brand asing di Jakarta yang dipengaruhi oleh variable Group Conformity, 

Attitude, Subjective Norm, dan Perceived Beharvioral Control berdasarkan penelitian 

sebelumnya oleh George (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Konsumens purchase 

intention toward foreign brand goods”. 

 Data yang dibuat oleh peneliti adalah data replikasi dari Junghwa Son and 

Byoungho Jin Department of Consumer, Apparel and Retail Studies,  The University of 

North Carolina at Greensboro (UNCG), Greensboro, North Carolina, USA, and Bobby 

George Department of Food and Beverage Service,  M.S. Ramaiah College of Hotel 

Management, Bangalore, India (2013) yang berjudul “ Consumers’ Purchase Intention 

Toward Foreign Brand Goods ”. Bahan jurnal tersebut dipakai dengan tujuan berbeda 
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dengan tempat yang baru, yaitu peneliti sebelum membuat aplikasi tersebut di India. 

Sehingga menjadi menarik dikarenakan perbedaan Negara dan kebudayaan yang dianut 

oleh kedua Negara tersebut. 

 Pembahasan mengenai intensitas membeli menjadi topik yang menarik untuk di 

teliti. Dalam penelitian ini, isu yang diangkat pada intensitas membeli yaitu mengenai 

intensitas membeli dalam sepatu merek asing. Dalam hal ini mahasiswa di Indonesia 

lebih menyukai sepatu merk asing dibandingkan merk lokal, dengan harga yang cukup 

terjangkau dan meningkatkan kepercayaan diri akan kepemilikan sepatu merk asing 

lebih tinggi sehingga sepatu merk asing lebih mempunyai ketahanan yang lebih lama 

dan kualitas yang lebih baik, sehingga Mahasiswa lebih menyukai hal tersebut. 

 

 Dalam hal ini pengaruh Group Conformity dan Face Saving mempunyai 

pengaruh yang cukup dikarenakan di Indonesia Negara demokrasi dan mempunyai 

kebudayaan yang sosial yang tinggi dan kehidupan kebudayaan di Indonesia adalah 

berkelompok. Sehingga issued yang mempengaruhi orang tersebut untuk membeli merk 

asing dengan kualitas yang lebih baik sangat berpengaruh, karena pengaruh Group 

tersebut yang membuat daya tarik merk asing tersebut terhadap kelompok disekitarnya. 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sebab dan akibat dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi keinginan berbelanja konsumen terhadap sepatu olahraga 

dari luar negeri. Maka rumusan masalah yang diajukan adalah : 

1) Apakah level dari Face Saving mempunyai hubungan positif dengan attitude 

terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 
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2) Apakah level dari Face Saving mempunyai hubungan positif dengan Behavioral 

Intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 

3) Apakah level dari Group Conformity mempunyai hubungan positif dengan 

attitude terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 

4) Apakah level dari Group Conformity mempunyai hubungan positif dengan 

behavioral intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 

5) Apakah attitude mempunyai hubungan yang positif dengan behavioral intention 

terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 

6) Apakah Subjective norm mempunyai hubungan yang positif dengan behavioral 

intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 

7) Apakah perceived behavioral control mempunyai hubungan yang positif dengan 

behavioral intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Ada beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, diantaranya : 

1. Untuk mengetahui level dari Face Saving mempunyai hubungan positif 

dengan attitude terhadap sepatu olah raga dengan brand asing 

2. Untuk mengetahui level dari Face Saving mempunyai hubungan positif 

dengan Behavioral Intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing 

3. Untuk mengetahui level dari Group Conformity mempunyai hubungan positif 

dengan attitude terhadap sepatu olah raga dengan brand asing 

4. Untuk mengetahui level dari Group Conformity mempunyai hubungan positif 

dengan behavioral intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing 
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5. Untuk mengetahui Attitude mempunyai hubungan yang positif dan behavioral 

intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing 

6. Untuk mengetahui Subjective norm mempunyai hubungan yang positif dengan 

behavioral intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing 

7. Untuk mengetahui Perceived behavioral control mempunyai hubungan yang 

positif dengan behavioral intention terhadap sepatu olah raga dengan brand 

asing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian 

ini dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. Bagi pihak Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

dalam membandingkan antar negara yang berbeda kebudayaan dan mengenai 

organisasi perusahaan, khususnya mengenai perceived behavioral control 

mempunyai hubungan yang positif dengan purchase intention terhadap sepatu 

olah raga dengan brand asing, yang nantinya akan menjadi bekal untuk 

peneliti di masa mendatang. 

2. Bagi pihak Universitas, hasil penelitian ini diharapkan  dapat bermanfaat 

sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan kajian penelitian 

lebih lanjut.  Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat membantu 

mahasiswa/i yang sedang mengerjakan tugas akhir mengenai perceived 

behavioral control mempunyai hubungan yang positif dengan purchase 
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intention terhadap sepatu olah raga dengan brand asing. 

3. Bagi pihak brand asing di Jakarta, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

rekomendasi dalam usaha penataan dan pengelolaan organisasi, khususnya 

untuk brand asing yang diharapkan akan semakin lebih baik kedepannya. 

1.5 Pembatasan Masalah Penelitian 

  Dengan luasnya bidang penilitian ini, maka Penulis akan melakukan pembatasan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi dengan empat variabel Independent (face saving, group 

conformity, subjective norm, perceived behavioral control, satu variable 

moderasi (attitude toward) dan satu variable dependent (behavioral intention) 

2. Pengambilan sampel akan dibatasi pada konsumen yang diambil untuk 

melakukan penelitian ini berjumlah 100 orang. Sampel yang digunakan 

berdasarkan tingkatan Jenis Kelamin antara Pria dan Wanita, Usia 20-40 

Tahun, dan mempunyai pengeluaran perbulan. Mahasiswa yang mempunyai 

ketertarikan terhadap foreign/Luxury brands khususnya fashion sepatu 

olahraga merk asing. 

3. Produk yang akan diteliti mengenai produk hanya brand khusus sepatu produk 

asing yang ditawarkan oleh perusahaan retail dengan melihat konsumen apa 

saja yang mendukung konsumen membeli produk sepatu merk asing daripada 

sepatu merk nasional. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini melingkupi 5 Bab, yaitu sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Pada Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, Pembatasan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

 Pada bab 2 ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan sebagai dasar 

penelitian, yaitu teori tentang variable yang mempengaruhi Buyer;s Dependence, antara 

lain Early supplier involvement, Inter-firm learning, dan Supplier orientation. Selain 

itu, pada bab ini juga dilengkai dengan penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan 

perumusan hipotesis beserta kerangka konseptual. 

Bab III  Metode Penelitian 

 Pada Bab 3 ini menjelaskan mengenai sampel, yaitu siap yang menjadi 

responden, berapa jumlah responden yang akan diteliti, dimana tempat penelitian 

dilakukan, dan kapan penelitian dilakukan. Pada bab ini juga akan dijelaskan metode 

pengumpulan sampel, hasil uji validasi dan realibitas, dan metode pengukuran data yang 

dipakai untuk penelitian ini. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

 Pada bab 4 ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang diukur 

menggunakan metode pengukuran tertentu, dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil 

pengukuran tersebut. 

Bab V Kesimpulan 
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 Pada bab 5 ini menjelaskan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian 

ini. Selain itu, pada bab ini diberitahukan saran-saran yang nantinya akan membrikan 

manfaat akademis untuk peneliti selanjutnya, dan memebrikan manfaat praktisi bagi 

Perusahaan buyer dalam berhubungan dengan supplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




