
Prosiding Conference on  Economic & Business Adi Buana University of Surabaya “Budaya Bisnis 

Berbasis Ekonomi Hijau di Era Industri 4.0” |                
 

 

1 
 
Purwanto, Lulus Margiati and Muslimin 

MENANGKAP MOTIF JAHAT KONSUMEN DIBALIK PEMBELIAN BARANG 

MEWAH PALSU VIA PLATFORMS DIGITAL. 

Purwanto1).  Lulus, Margiati2).  Muslimin 3). 
1,2,3). Departemen Manajemen, Universitas WR. Supratman Surabaya 

Coresponden author: cakpo3r@gmail.com 

Abstrak 

Penelitian ini mencoba mengangkat sisi gelap dari era industrti 4.0 yang salah satunya ditandai 

adanya internet yang berpengaruh pada aktivitas pemasaran digital. Oleh karena itu peneliti 

mencoba untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kerangka kerja yang menangkap motif 

utilitarian dan hedonis dibalik pembelian barang mewah palsu via online. Penelitian ini terdiri 

dari 20 responden sebagai penjual produk palsu dan 35 responden sebagai pembeli produk mewah 

palsu. Pembeli sepenuhnya menyadari keputusan mereka untuk membeli produk palsu dan 

bajakan. Penelitian ini berfokus pada pasar gelap karena permintaan pelanggan merupakan salah 

satu penggerak utama bisnis produk palsu yang sudah ada. Kerangka kerja ini mencakup 16 motif 

membeli produk palsu secara online (yaitu 8 motif hedonis dan 8 utilitarian).  

 

Kata Kunci: Industri 4.0, digital marketing, motif utilitarian, motif hedonis   

 

1. PENDAHULUAN 

Pengetatan pembelian barang palsu melalui situs online seperti e-bay, Alibaba, dan 

Amazon, maka konsumen sekarang cenderung mulai beralih ke jejaring situs lainseperti facebook, 

instagram, line (Thaichon & Quah, 2016; Lissitsa & Kol, 2016), karena kerangka peraturannya 

masih rendah. Menurut data Google & Temasek (2017), pembelian produk via e-commerce di 

Indonesia mencapai US$ 10,9 miliar atau sekitar IDR 146,7 triliun. Berdasarkan hasil survei 

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengenai produk palsu terhadap ekonomi nasional 

selama Tahun 2017 sudah menembus angka Rp 65,1 triliun dan pemerintah kehilangan pendapatan 

dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar pertahunnya. Secara ekonomi global peredaran 

barang haram ini akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Perpindahan perilaku beli (shifting 

behavior) barang palsu dari situs-situs besar ke jejaring media sosial karena kanal semakin 

interaktif, sehingga memudahkan bagi konsumen milenial melakukan pembelian (Park et al., 2015; 

Wang et al., 2015; Pantano & Priporas, 2016; Yoo et al., 2010; Purwanto & Kuswandi, 2017). Raja 

e-commerce di Indonesia, seperti bli-bli.com, Lazada, Tokopedia, Bukalapak disinyalir menjadi 

kanal baru yang sangat mudah bagi konsumen dalam membeli produk palsu. Oleh karena itu 

fenomena ini menjadi masalah serius bagi perekonomian. Penjualan produk palsu merupakan 

praktek pasar gelap yang menggambarkan perilaku yang tidak dikehendaki dari pelaku pemasaran 

yang meliputi perilaku tidak etis, menyimpang, disfungsional, tidak sah, dan bermasalah dalam 

domain kematian dan kehancuran (Daunt & Harris, 2012; Brown et al.,2012).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif utilitarian dan hedonis konsumen 

dalam membeli barang palsu melalui platform online pada nondeceptive market. Untuk 

mengembangkan penanggulangan yang tepat, perlu untuk memahami fenomena pemalsuan secara 

keseluruhan. Secara khusus, alasan mengapa orang membeli barang palsu melalui platform online 

masih belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur. Banyak studi meneliti permintaan akan 

barang palsu, mengkaji berbagai kemungkinan penyebab keterlibatan konsumen (Bian et al., 2015; 

Bian & Moutinho, 2011; Nwankwo et al., 2014; Stöttinger dan Penz, 2015; Tang et al., 2014). 

Tetapi, studi-studi tersebut gagal untuk sepenuhnya menangkap perbedaan antar saluran distribusi 

(misalnya, Internet versus pasar fisik). Pasar barang palsu mencakup dua sub-pasar besar, yaitu 
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pasar menipu (decetive market) dan (nondecetive market) pasar non-menipu (Haie-Fayle & 

Hübner, 2007). Di pasar menipu, konsumen membeli produk palsu dan bajakan tanpa mengetahui 

bahwa mereka bukan barang asli. Sebaliknya, konsumen di pasar non-menipu aktif mencari barang 

murah dan sepenuhnya menyadari keputusan mereka untuk membeli produk palsu dan bajakan. 

Penelitian ini berfokus pada pembeli non-menipu karena permintaan mereka merupakan salah satu 

penggerak utama bisnis palsu yang ada. Banyak penelitian sebelumnya yang membahas 

permintaan barang palsu dari sisi demand (Lihat; Bian & Moutinho, 2009; Nwankwo et al., 2014; 

Stöttinger & Penz 2015; Tang et al., 2014). Motif yang paling besar adalah perbedaan harga yang 

paling dicari dalam membeli produk palsu (Harvey & Walls, 2003; Poddar et al., 2012). Kategori 

kedua mengacu pada variabel demografis dan psikografis konsumen, seperti status sosial (Bian et 

al., 2015; Wee et al., 1995), pengalaman membeli barang palsu (Bian & Moutinho, 2011; 

Stöttinger & Penz, 2015) dan sikap terhadap pemalsuan (Chen et al., 2015; Penz & Stottinger, 

2005). Kategori ketiga meliputi konteks sosial dan budaya di mana pembelian barang palsu 

dipengaruhi oleh norma-norma budaya (Lai & Zaichkowsky, 1999), negara asal (Phau &Teah, 

2009; Tang et al., 2014) dan etnosentrisme konsumen (Chakraborty et al., 1996). Keempat terdiri 

dari mood dan konteks situasional, yang timbul saat wisatawan mempertimbangkan membeli 

produk palsu sebagai pengalaman otentik (Gentry et al., 2001). Kategori kelima adalah factor etika 

dan sikap terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual (Chiu & Leng, 2016; Phau et al., 

2009). Dari berbagai motif tersebut, relatif belum ada penelitian yang benar-benar menggabungkan 

motif utilitarian dan hedonis dalam membeli barang palsu ke dalam studi yang sama. Untuk itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan mengembangkan kerangka kerja 

yang dapat menangkap motif utilitarian maupun hedonis.  

2. METODE PENELITIAN 

2.1. RANCANGAN PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif. Pemakaian pendekatan kualitatif 

bertujuan untuk mengeksplorasi motif yang mendasari pembelian (Finsterwalder et al., 2012; 

Hernandez & Handan, 2014). Akan sulit untuk meneliti masalah ini melalui metode kuantitatif 

karena perbedaan tingkat makna yang diperlukan untuk memahami topik ini tidak akan ditemukan 

(King, 2004). Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan wawancara kualitatif dapat 

menghasilkan penjelasan yang kaya, mendalam, terpercaya, dan mengungkapkan pengetahuan 

(Mayall, 2000; Thaichon & Quach, 2016). Format wawancara semi-terstruktur membantu 

menentukan pengalaman yang pernah dilakukan. Wawancara mendalam, terstruktur longgar dan 

melibatkan penggunaan pertanyaan terbuka (open-ended), dengan pertanyaan menyelidik 

digunakan oleh pewawancara untuk mengklarifikasi dan memperoleh rincian lebih lanjut 

mengenai tanggapan peserta terhadap pertanyaan awal. Semua wawancara direkam dan 

ditranskrip. Analisis template dipakai untuk mendeteksi tema kunci yang muncul dalam 

wawancara (Quach et al., 2016). Ini melibatkan pengembangan kode, yang menggarisbawahi tema 

yang luas, dan kemudian tema lebih halus, spesifik yang signifikan untuk penelitian. Peneliti 

membiarkan responden berbicara dengan bebas dan mengekspresikan pendapat mereka tentang 

membeli, menggunakan dan menjual produk palsu. 

Dengan demikian, tema yang dibahas dalam wawancara mencakup eksplorasi sikap pembeli 

terhadap membeli dan menjual produk palsu, pengamatan dan inside information penjual, serta 

penggunaan situs jejaring sosial (yaitu, Facebook) sebagai platform pembelian secara online. 
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Besaran sampel yang digunakan adalah 55 responden melalui wawancara mendalam. Penelitian 

ini memperoleh 6 wawancara mendalam dengan penjual barang palsu dan 49 wawancara 

mendalam dengan pembeli yang telah membeli produk mewah palsu di Indonesia via online. Para 

pembeli sepenuhnya menyadari keputusan mereka untuk membeli produk palsu dan bajakan. 

Kategori produk yang dipilih adalah fesyen branded, salah satu kategori paling populer dari produk 

palsu. Pengumpulan data dilakukan di tempat-tempat yang dipilih responden, seperti rumah dan 

kantor, atau secara online. Wawancara berlangsung dari 25 menit sampai 60 menit. Dari data yang 

terkumpul berusia 20-30 tahun. Kami memilih penjual yang beroperasi lebih dari satu tahun karena 

mereka dapat berbagi lebih banyak wawasan tentang pengalaman dan hal-hal bisnis. Penjual 

menggunakan platform online. Sebagian dari responden juga memiliki atau bekerja di toko fisik. 

Sedangkan dari sisi pelanggan pernah mengalami membeli produk palsu melalui platform online 

6 bulan sebelumnya. Usia pelanggan 20-30 tahun ada yang masih mahasiswa, pekerja dan 

wiraswasta.  

3. HASIL PENELITIAN  

Pada bagian ini, kita akan membahas 16 motif membeli barang palsu secara online 8 sebagai 

motif hedonis dan 8 sebagai motif utilitarian yang diperoleh dari data wawancara. Adapun motif 

yang sudah diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

3.1. MOTIF HEDONIS 

Motif hedonis adalah berhubungan dengan manfaat experential dan pengorbanan seperti 

hiburan, eksplorasi, dan ekspresi diri (Ailawadi et al., 2001; Chandon et al., 2000), lebih 

berasal dari kesenangan dan kenikmatan. 

a. Mengejar Mode/Fashion 

Sebanyak 20 pembeli menyatakan bahwa aspek dari fesyen dari barang atau faktor mode atau 

trendi merupakan motif dalam membeli barang palsu. 

 "Saya suka membeli pakaian baru. Saya suka produk tiruan, karena modelnya tampak seperti asli dan 

uptodate. artinya tidak persis tetapi gaya dan desainnya sama. Selain itu, saya bisa membeli banyak 

dari mereka sehingga saya bisa selalu mengikuti tren. Jika saya harus menabung untuk membeli yang 

asli, pada saat uang saya siap barang asli itu sudah menjadi kuno. Saya hanya menggunakan barang ini 

dalam waktu singkat saat tas ini masih trendi." (Wanita berusia 25 tahun, sekretaris). 

Para penjual juga menyatakan bahwa fesyen merupakan salah satu faktor yang signifikan 

dalam pembelian barang palsu. Mereka menyebutkan bahwa selama produk diminta dan trendi, 

mereka akan menarik bagi pelanggan."Pelanggan selalu mencari barang modis. Karena itu, kami 

mencoba untuk mengikuti tren dan mempertahankan tingkat stok kami sehingga akan lebih nyaman 

bagi pelanggan kami. Juga baik untuk menyasar orang-orang yang tidak mampu membeli barang 

asli karena tidak tersedia." (Penjual 27). 

b. Rasa berpetualang 

Sepuluh pelanggan mengungkapkan perasaan positif dan motivasi mencari risiko atau tantangan 

yang berkaitan dengan penggunaan barang palsu. Mereka merasa risiko sebagai faktor pendorong 

dalam menggunakan produk palsu.  

"Membeli barang palsu kadang menjadi tantangan bagi diri sendiri. Ini seperti bermain dengan 

pikiran orang, dan sesansi karena teman-teman saya merasa kagum karena bisa mendapatkannya 

dengan mudah." (Mahasiswa, 24 Tahun). Sedangkan dari sisi penjual menyatakan, "Saya ingin 

mengambil risiko terutama jika saya pikir saya bisa menjual barang palsu. Seperti dalam kasus ini, 
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saya bisa menjual apa saja yang saya inginkan dengan harga yang jauh lebih murah. Meski 

mungkin agak berisiko karena beberapa orang mungkin bisa meliat barang palsu”. (Penjual 25 Th). 

c. Pengalaman membeli/pengetahuan  

Seluruh responden telah memiliki pengalaman membeli dan/atau menggunakan produk palsu 

dan membuat mereka merasa lebih percaya diri dan lebih menyetujui "membeli dan/atau 

menggunakan produk palsu".  

"Saya memiliki banyak tiruan tas dan dompet bermerek. Saya dapat dengan mudah mengatakan 

mana yang baik atau buruk. Ada nilai dan rentang harga yang berbeda, seperti tiruan KW.  I, II 

dan III. Hal ini bergantung pada keinginan kita dan berapa banyak yang kita bersedia bayar." 

(Wanita 25, sosialita)."Saya mendapat hadiah tas branded tiruan dari pacar saya, dan ternyata baik-

baik saja. Bahkan setelah itu saya benar-benar membeli lebih banyak barang palsu". (Laki-laki 

usia 24, pegawai BUMN). 

d. Mendapatkan Citra/image 

Lima belas pembeli menyatakan bahwa mereka menggunakan merek palsu untuk membangun 

citra kelas sosial yang lebih tinggi atau agar sesuai dengan kelompok orang tertentu. Hal ini lazim 

terutama di kalangan mereka yang tidak mampu membeli barang asli tapi masih ingin membangun 

citra yang diinginkan. “Saya, tidak mau terlihat miskin, ketinggalan jaman, berpendidikan rendah, 

sehingga saya harus membeli barang branded tapi palsu untuk menutupi keburukan saya” (Wanita, 27 

Tahun, Sekretaris).  

“Kebanggaan buat saya jika terlihat trendi dan masuk dalam kelas sozialite”. (Wanita 24 Tahun, 

wiraswasta). "Saya memakai tas Hermes palsu sehingga saya setidaknya bisa terlihat seolah punya 

uang." (Mahasiswi 22, Tahun).  

e. Penerimaan sosial  

Sekitar delapan belas peserta menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan 

produk palsu. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka dulu khawatir dalam 

membeli/menggunakan produk palsu. Tetapi, sekarang kekawatiran itu tidak terjadi karena 

sekarang dapat diterima di kalangan kelompok sosialnya. 

"Dulu Saya merasa tidak nyaman membeli barang palsu, ternayata sekarang banyak orang membeli 

barang palsu, dan tidak ada masalah.” (Mahasiswi, 21 tahun). "Saya melihat banyak ibu-ibu 

menenteng tas LV atau Gucci palsu di jalan atau bahkan di department store. Sangat biasa orang 

menggunakan merek palsu." (Laki-laki berusia 25, wiraswasta). Lima penjual juga menyatakan 

bahwa pembeli merek palsu semakin populer di pasar lokal mereka.  

"Jumlah pelanggan meningkat dalam dua tahun terakhir. Sebagian, saya kira karena tingkat 

penerimaan sosial terhadap penggunaan dan pembelian barang palsu meningkat." (Penjual 29). 

f. Pengaruh teman sebaya  

Sesuai perkiraan, lebih dari setengah pelanggan menyatakan bahwa rekan-rekan mereka 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelian barang palsu oleh mereka.  "Semua teman saya 

menggunakan merek palsu. Ini benar-benar lazim dan saya juga seperti mereka. Kami kadang-kadang 

membeli merek palsu bersama-sama." (Mahsiswi, 19 Tahun). "Saya biasanya membeli dompet atau 

sampul ponsel palsu untuk ulang tahun teman saya. Kami sudah melakukan hal ini sejak lama." 

(Mahasiswa, 22 Tahun). 

g. Persepsi terhadap ketidaksetaraan  

Menariknya, lima pelanggan menyatakan ketidaksetujuan atas penggunaan barang mewah, 

menghubungkan hal ini dengan kesenjangan sosial. Hal ini pada gilirannya menyebabkan niat 
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untuk menggunakan barang palsu sebagai cara untuk menentang kesenjangan antara si kaya dan 

miskin. Pemberontakan pelanggan melibatkan emosi dan mungkin kepuasan setelah pembelian 

saat pelanggan berharap merasakan rasa pencapaian:  

"Sungguh sangat sia-sia menghabiskan jutaan rupiah untuk tas-tas kulit kecil. Beberapa orang 

terlalu kaya dan mereka seharusnya menggunakan uang mereka dengan cara yang lebih masuk 

akal. Saya akan menggunakan tas yang sama seperti orang-orang konyol itu, tapi saya cerdas cukup 

untuk tidak membayar banyak uang. Pemalsuan adalah caranya dan saya akan menertawakan 

mereka." (Mahasiswi, 21 th.)  

"Ini fakta bahwa sebagian besar produk dibuat di China, Vietnam, Thailand, Indonesia di negara 

saya sendiri. Mereka mempekerjakan tenaga kerja murah dan kemudian menjual produk mereka 

dengan harga mahal. Lalu, mengapa kita harus membayar lebih tinggi?" (Laki-laki berusia 25, 

pegawai). 

h. Moralitas  

Lebih dari 70 persen peserta menyatakan bahwa mereka tidak akan merasa malu sama sekali 

membeli atau menggunakan produk palsu.  

"Saya tidak begitu peduli tentang apa yang orang lain pikirkan. Saya senang hal ini. Saya mungkin 

akan membeli produk tiruan, tapi ini tidak merugikan siapa pun. Ini adalah urusan pribadi saya." 

(Mahasiswi, 27 th).Sembilan pelanggan mengakui bahwa berbelanja barang palsu dapat dianggap 

tidak etis dan bahkan mungkin ilegal di banyak negara. Tetapi, ini tidak akan menghentikan 

mereka untuk membeli di masa depan.  

"Banyak orang menganggap menggunakan produk palsu tidak etis. Saya setuju dengan mereka 

sampai batas tertentu tapi jujur, saya tidak benar-benar peduli. Saya tidak berpikir saya akan 

membeli yang asli sampai saya sepenuhnya mampu membelinya. Mungkin saya harus menunggu 

sampai saya mendapat pekerjaan penuh waktu yang baik." (Mahasiswi, 28 th). 

3.2. MOTIF UTILITARIAN 

Motif utilitarian adalah bersifat instrumental, fungsional, dan kognitif sebagai cara untuk 

mencapai tujuan (Chandon et al., 2000). 

a. Penerimaan kualitas  

Beberapa responden (tujuh) menyatakan bahwa kualitas produk palsu dapat diterima dan 

memberikan nilai yang baik.  

"Saya senang dengan kualitas produknya. Ini mungkin lebih rendah dari yang asli, tapi cukup baik 

bagi saya. Saya senang dengan pembelian saya." (Laki-laki berusia 25, pegawai). Menariknya, dua 

responden benar-benar menganggap produk palsu menjadi lebih disukai. Tetapi, salah satu dari 

mereka menduga bahwa ini tidak akan ditemukan oleh orang lain, menunjukkan bahwa mereka 

mungkin hanya mencoba untuk membenarkan pembelian mereka:  

"Saya suka bahan yang lebih ringan, seperti kulit imitasi. Yang asli terbuat dari kulit asli, dan 

karenanya, terlalu berat bagi saya. Tidak ada yang bisa melihat perbedaannya berdasarkan 

penampilannya." (Perempuan, 24, pegawai).  

b. Persepsi risiko membeli barang mewah palsu 

Lebih dari 21 responden menyatakan bahwa "ketenangan hati" selama pembelian online 

merupakan faktor penting bagi mereka untuk berbelanja barang palsu melalui online.  

"Membeli via online sangat bebas dari pantau polisi dan juga mudah membandingkan produk dan 

harga diantara store yang berbeda.” (Wanita, 23 Pegawai). 
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“Membeli Tas branded LV atau Guci via media social lebih aman.” (Mahasiswi, 18Th). 

"Saya merasa lebih nyaman membeli secara online, karena tidak ada yang tahu, sedangkan kalau 

saya pergi ke butik pasti akan banyak yang melihat, dan itu membuat saya merasa lebih percaya 

diri dan nyaman." (Mahasiswi, 21 Tahun).  

Penjual juga sepakat bahwa Internet memungkinkan pelanggan untuk tetap anonim dan aman 

dari peradilan. Menurut pengamatan mereka, pelanggan juga merasa lebih nyaman saat browsing 

produk secara online.  

"Saya mengoperasikan toko fisik maupun online. Banyak pelanggan yang merupakan pengunjung 

rutin dari laman kami menyatakan bahwa mereka merasa lebih aman dengan pembelian secara 

online karena mereka dapat tetap tersembunyi dari teman-teman mereka dan juga regulator." 

(Penjual 30). 

c. Persepsi risiko (terkait dengan penggunaan)  

Sepuluh pelanggan menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli produk palsu jika mereka 

merasa ada kemungkinan besar untuk dikenali orang lain.  

"Saya tidak akan membeli tas tiruan jika saya pikir tas tersebut terlihat terlalu palsu. Tas tiruan itu 

harus aman untuk reputasi saya." (Wanita, 20 th. Pegawai). 

"Perlu sangat berhati-hati dengan apa yang kita beli. Kadang bahan atau warna bisa terlalu berbeda 

dari yang asli. Saya tidak keberatan jika teman-teman saya tahu tapi orang lain mungkin 

memperhatikan dan ada risiko yang tinggi akan kehilangan muka." (Laki-laki berusia 27 tahun, 

pekerja kantor). 

d. Harga Terjangakau 

Sesuai perkiraan, semua responden menyatakan bahwa motif utama mereka membeli 

barang palsu adalah harga. Mereka bersedia mengorbankan kualitas demi mendapatkan diskon 

uang:  

"Barang itu mungkin berkualitas lebih rendah, tapi harganya juga jauh lebih murah, sehingga 

sepadan. Saya selalu memeriksa produk dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ini adalah 

replika tipe Premium (KW. 1)." (Wanita 22, pekerja kantor). 

"Inilah cara bagi saya sebagai mahasiswi yang masih minta pada orang tua untuk tampil modis." 

(Mahasiswi, 22 th). 

Penjual juga yakin bahwa harga merupakan salah satu pembeda utama antara produk asli dan 

palsu. "Banyak pelanggan datang ke saya karena kami menjual jauh lebih murah daripada toko-

toko lain. Ini termasuk toko barang asli dan palsu lainnya." (Penjual, 22). 

e. Aksesibilitas   

Tiga puluh lima responden menyebutkan bahwa pembelian secara online itu mudah, cepat 

dan aman. Karena kita telah membahas aspek "Rasa aman (untuk membeli)" di bagian sebelumnya, 

bagian ini hanya akan berfokus pada kemudahan atau tingkat "Aksesibilitas" pembelian produk 

palsu.  

"Internet sangat mempermudah untuk melakukan pembelian. Saya tidak harus mengunjungi toko 

nyata terutama saat cuaca panas dan toko sangat jauh. Saya bisa membandingkan dan melihat 

seluruh ragam produk kapan saja saya mau." (Wanita 22, wiraswasta).  

Sekitar sepuluh penjual sepakat bahwa aspek aksesibilitas yang mudah dari internet dan toko 

online akan berkontribusi bagi keberhasilan mereka.  
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"Banyak pembelian benar-benar terjadi pada waktu malam. Ini bisa jadi karena banyak pelanggan 

yang bekerja atau mengurus keluarga mereka pada siang hari, dan karenanya, mereka lebih suka 

untuk berbelanja di malam hari. Toko online akan sangat menarik bagi para pelanggan berkat 

kenyamanan waktu dan lokasi." (Penjual 28). 

f. Tingkat keadilan dan hukuman  

Sebagian besar peserta (yaitu 55) mengakui bahwa mereka menyadari tindakan tak adil 

mereka. Tetapi, mereka merasa bahwa ini dapat dibenarkan karena tingkat keadilan dan hukuman 

dalam komunitas lokal mereka rendah dan polisi tidak menganggap serius isu-isu barang palsu. 

"Saya tahu membeli produk palsu itu tidak benar, tapi tidak ada yang serius tentang itu. Bahkan 

polisi tidak menghentikan beroperasinya toko. Jadi, saya tidak melihat mengapa saya tidak boleh 

membeli produk ini." (Mahasiswi, 22 th).  

Lebih dari sepuluh penjual yakin bahwa tingkat keadilan dan hukuman berperan penting 

pada toko offline. Tetapi, pelanggan cenderung lebih tak peduli aspek hukum yang terkait dengan 

belanja produk palsu secara online.  

"Saya dulu punya toko di pusat perbelanjaan. Saya bisa katakan bahwa banyak orang takut 

membeli produk itu atau bahkan berdiri di dekat toko saya. Tapi saat saya mulai menjual dari Line 

dan Facebook, pelanggan tampaknya kurang peduli dengan hukum." (Penjual 24).  

g. Situs jejaring sosial 

 Mengenai tempat pembelian, banyak pelanggan menganggap belanja online lebih baik, 

terutama melalui situs jejaring sosial seperti Facebook:  

"Penjualan melalui Facebook selalu lebih dapat diandalkan karena kita mengenal penjual secara 

pribadi. Saya bisa berbagi dengan teman-teman atau kadang saya dapat membeli secara anonim. 

Ini memberikan fleksibilitas yang besar." (Wanita 22, wiraswasta). 

Selain itu, lebih mudah untuk merasionalisasi pembelian produk palsu di situs jejaring sosial.  

Pelanggan percaya bahwa keputusan mereka untuk membeli didukung oleh citra penjual yang 

digambarkan melalui jumlah 'like' dan komentar di situs. Meski tidak semua orang menyetujui 

membeli barang palsu, pengaruh rekan sebaya di situs jejaring sosial memiliki dampak yang 

signifikan terhadap perilaku pembelian dan membuatnya lebih ditoleransi di kalangan konsumen:  

"Saya melihat banyak 'like' dan komentar yang baik di toko ini jadi saya berasumsi bahwa ini 

adalah tempat yang baik untuk membeli. Lebih banyak 'like' berarti lebih dapat dipercaya." 

(Mahasiswi, 21 th.). Pemilik toko menyatakan bahwa operasi melalui platform online benar-benar 

dapat meningkatkan lalu lintas toko mereka. Mereka juga menggambarkan bahwa platform online 

meningkatkan visibilitas dan kesadaran akan toko mereka.  

"Angka penjualan meningkat sejak kami mengoperasikan toko kami di Facebook dan Line. Ada 

lebih banyak pelanggan. Saya kira ini adalah kekuatan media sosial." (Penjual 30). 

h. Persepsi terhadap produk aktual 

Enam belas pembeli menganggap tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk palsu 

dan asli. Dengan demikian, peserta menyatakan bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam 

membeli barang palsu.  

"Sungguh saya tidak melihat perbedaan tas palsu atau asli. Mereka hampir sama, ditambah tidak 

ada yang tahu atau peduli apakah Anda menggunakan yang asli atau palsu. Dibutuhkan seorang 

ahli yang sebenarnya untuk mengetahuinya pula." (Mahasiswi, 23 th).  
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Selain itu, penjual juga berusaha untuk meniru produk asli sebanyak mungkin. Memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, industri pemalsuan kian maju dan produk mereka menjadi 

semakin canggih.  

"Kami berusaha untuk meningkatkan tingkat kesamaan antara produk asli dan produk kami 

sehingga produk kami akan terlihat seperti asli. Hal ini terbukti efektif karena banyak pelanggan 

mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak bisa merasakan perbedaan antara produk kami dan 

merek asli. Ini memberi mereka satu lagi alasan untuk membeli dari kami." (Penjual, 29). 

4. PEMBAHASAN  

Berdasarkan temuan, kami mengembangkan kerangka kerja yang disebut "Kerangka kerja 

motif jahat pembelian barang palsu" (Gambar 1). Kerangka kerja motif jahat pembelian barang 

palsu menjelaskan motivasi membeli barang palsu melalui platform online termasuk motif 

utilitarian maupun hedonis. Temuan diperoleh dari pembeli maupun penjual. Kerangka kerja ini 

terdiri dari 16 motif untuk membeli produk palsu secara online (yaitu 8 motif hedonis dan 8 

utilitarian).  

 

 

 

 

 

 
Proses  pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Motif Hedonis dan Utilitarian 

5. KESIMPULAN  

Masalah pemalsuan menjadi semakin serius saat produk palsu kian lebih mudah diakses dan 

dapat diterima di situs jejaring sosial. Dengan memberikan keuntungan interpersonal maupun 

operasional bagi peritel kecil, platform online memungkinkan akses mudah dan cepat untuk 

pelanggan barang palsu. Pengaruh teman sebaya meningkatkan penerimaan sosial terhadap 

penggunaan barang palsu dan efek ini dapat meningkat melalui kalangan teman-teman dan koneksi 

di situs jejaring sosial, terutama pelanggan muda Gen Y. Tidak mudah untuk mengelola toko di 

Facebook ini karena keterbatasan pengetahuan IT dan teknologi. Jutaan orang menjual barang secara 

online dengan menggunakan akun anonim, sehingga sangat sulit untuk meregulasi kegiatan mereka 

(Vu, 2014). Temuan ini menunjukkan bahwa lebih banyak upaya perlu dikerahkan dalam mendidik 

pelanggan mengenai isu kekayaan intelektual untuk mengurangi keinginan untuk mencari produk 

palsu.  

Media mainstream, LSM dan pemerintah bisa berbagi wawasan mengenai kerugian dan 

kerusakan yang disebabkan oleh industri barang palsu kepada publik. Selain itu, produsen bisa 
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memberikan informasi lebih lanjut tentang mendeteksi produk dan toko palsu, yang bisa 

membangkitkan emosi yang terkait dengan rasa takut ketahuan dan kehilangan muka. Ini bisa 

berguna karena konsumen mempersepsikan risiko malu yang lebih besar jika orang lain mampu 

mengidentifikasi bahwa produk mewah mereka adalah palsu (Chen et al., 2015). Selanjutnya, 

dunia usaha, instansi pemerintah dan organisasi lainnya harus berusaha untuk mempromosikan 

seperangkat sikap sosial baru sehubungan dengan menolak produk palsu. Diharapkan dapat 

mengurangi permintaan dan akhirnya pasokan produk palsu dan akan meningkatkan rasa moralitas 

di masyarakat lokal.  

Instansi pemerintah dan lembaga pihak ketiga harus turun tangan mencegah peritel menjual 

barang palsu online serta tingkat aksesibilitas produk palsu. Pada saat yang sama, perlindungan 

hukum, kebijakan regulasi dan denda mengenai isu-isu barang palsu harus dikomunikasikan 

dengan jelas kepada konsumen. Hukuman berat dan keras dapat diterapkan terhadap penjual 

maupun pembeli produk palsu.  
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