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RINGKASAN EKSEKUTIF 
[1] Kegiatan pemalsuan mengalami kecenderungan untuk meningkat, baik pemalsuan di Indonesia 

maupun Internasional. Shelley (2012) mencatat bahwa nilai perdagangan barang-barang palsu di 

seluruh dunia pada tahun 2003 adalah sebesar US$ 450 miliar, sedangkan pemalsuan obat-obatan 

mencapai US$ 14 miliar. LPEM (2010) dengan menggunakan Tabel Input Output Tahun 2005, 

memperkirakan bahwa pemalsuan yang terjadi di Indonesia, merugikan perekonomian (Produk 

Domestik Bruto – PDB) sebesar Rp. 43.2 triliun.  

[2] Penelitian ini memperkirakan besarnya pemalsuan yang terjadi pada 6 jenis produk di Indonesia 

serta dampaknya terhadap perekonomian. Keenam jenis produk tersebut adalah 1) Software; 2) 

Kosmetika; 3) Farmasi; 4) Pakaian; 5) Barang dari kulit; 6) Makanan dan minuman. Dampak terhadap 

perekonomian dianalisis menggunakan Tabel Input Output (IO) Tahun 20101.  Akibat pemalsuan, 

PDB total berkurang sekitar Rp. 65,1 trilyun. Dapat diartikan bahwa secara nominal pemalsuan di 

Indonesia meningkat hampir 1.5 kali lipat dalam periode waktu 5 Tahun. 

[3] Peningkatan pemalsuan yang sedemikan tinggi secara garis besar disebabkan tiga hal, inflasi yang 

tinggi, peningkatan permintaan barang palsu, dan penawaran barang palsu yang semakin luas di 

masyarakat. Inflasi yang tinggi (rata-rata per tahun selama 2005-2010 8.41%) meningkatkan nilai 

nominal (dalam rupiah) barang palsu meningkat. Meskipun tidak ada peningkatan secara kuantitas, 

inflasi membuat nilai nominal meningkat. Inflasi juga menurunkan daya beli masyarakat untuk 

membeli barang asli, sehingga meningkatkan permintaan barang-barang palsu.  

[4] Peningkatan permintaan barang palsu disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat 

inflasi yang tinggi serta kemudahan peredaran dan perdagangan barang palsu di masyarakat. 

Peningkatan kemajuan teknologi informasi, dan perubahan gaya hidup on-line turut mendukung 

peningkatan peredaran barang palsu di masyarakat, khususnya untuk produk kosmetika dan barang 

dari kulit. Indonesia dinilai merupakan negara pembeli produk palsu, bukan tempat produk palsu 

dihasilkan. Orientasi untuk membeli barang bermerek, meskipun pendapatan tidak cukup untuk 

membeli yang asli, merupakan perilaku konsumen yang meningkatkan penjualan barang palsu.  

[5] Untuk memperoleh persentase barang palsu dalam total produksi barang dalam perekonomian, 

dilakukan survei kepada 500 konsumen akhir dan antara keenam jenis barang. Konsumen akhir 

adalah pembeli sedangkan konsumen antara adalah penjual keenam jenis barang. Survey dilakukan 

                                                      
1 Tabel Input Output 2008 updated yang terdiri dari 66 sektor.  
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di Jabodetabek dan Surabaya, di lokasi-lokasi yang banyak menjual barang palsu dari keenam jenis 

barang. Responden dipilih secara random, yang merupakan pembeli dan penjual pada lokasi-lokasi 

tersebut.  Tabel 1 berikut ini menyajikan persentase pemalsuan dari keenam jenis barang 

berdasarkan hasil survey. Pakaian, barang dari kulit dan software merupakan produk-produk palsu 

yang paling banyak beredar. Masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi produk-produk palsu yang 

dapat membahayakan bagi kesehatan mereka, yaitu kosmetika, makanan dan minuman, dan obat-

obatan (farmasi).  

 

Tabel 1. Persentase Produk Palsu Berdasarkan Survey 

Produk Persentase produk palsu 

Software 33.50% 

Kosmetika 12.60% 

Farmasi 3.80% 

Pakaian 38.90% 

Barang dari kulit  37.20% 

Makanan dan minuman 8.50% 

 

[6] Persentase di atas kemudian diolah lebih lanjut untuk memperoleh nilai nominal dari barang palsu, 

dan dampak-nya terhadap perekonomian. Untuk memperoleh nilai nominal yang tidak 

overestimate, maka selain menggunakan data dari Tabel IO, penelitian ini juga menggunakan data 

dari Statistik Industri Besar dan Sedang yang diterbitkan oleh BPS pada Tahun 2011. Tabel berikut 

ini menyajikan perkiraan nilai nominal dari barang palsu akhir yang telah memperhitungkan bobot 

berdasarkan pengolahan data Statistik Industri Besar dan Sedang.  

 

Tabel 2. Dampak langsung Produk Palsu  

Sektor   Nilai Nominal  
(juta rupiah)  

 Makanan dan Minuman                                          8,093,791  

 Pakaian dan Barang dari Kulit                                        20,083,750  

 Obat-obatan dan Kosmetika                                          5,423,824  

 Software                                          1,147,732  

 Total                                        34,749,097  
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[7] Produksi keenam jenis barang di atas menggunakan input barang lainnya, demikian pula outputnya 

digunakan sebagai input barang lain. Sebagai contoh, produk pakaian menggunakan input kain, 

benang, jarum, mesin jahit dan sebagainya. Berkurangnya produksi pakaian akan berdampak pada 

berkurangnya permintaan kain, benang, jarum, mesin jahit dan sebagainya. Dalam perekonomian 

kerugian pemalsuan tidak hanya dihitung dampak langsungnya saja, tetapi juga dampak terhadap 

sektor-sektor lainnya (dampak tidak langsung), melalui suatu besaran multiplier. Multiplier adalah 

suatu angka yang menunjukkan berapa persen penurunan perekonomian secara total, apabila 

terjadi penurunan produksi sebesar 1 persen pada salah satu jenis barang. Dengan menggunakan 

Tabel IO dapat pula dihitung multiplier upah dan gaji, serta pajak tidak langsung. Tabel 3 berikut 

ini menyajikan besaran multiplier dan nilai nominal kerugian perekonomian untuk masing-masing 

produk. Apabila keenam jenis barang mengalami penurunan produksi sebesar 1 persen, maka 

perekonomian akan kehilangan output sebesar 6.75%, pekerja akan kehilangan upah dan gaji 

sebesar 0.45%, dan pemerintah akan kehilangan penghasilan sebesar 0.11%. 

 

Tabel 3. Nilai Multiplier Output, Upah dan Gaji, Pajak Tidak langsung 

Sektor Multiplier Output Multiplier Upah dan gaji Multiplier Pajak 

Makanan dan Minuman  2.17   0.106                        0.061  

Pakaian dan Barang dari Kulit  2.33   0.130                        0.011  

Obat-obatan dan Kosmetika  2.25   0.093                        0.015  

Software  2.41   0.124                        0.024  

Ekonomi secara Total  6.75   0.453                        0.110  

 

[8] Tabel 4 berikut ini menunjukkan kerugian ekonomi akibat pemalsuan dari keenam jenis produk 

dalam penelitian ini.  Akibat pemalsuan, maka dalam 1 tahun PDB berkurang sekitar Rp. 65 trilyun, 

pekerja kehilangan upah dan gaji sekitar Rp. 3 triliyun, dan pemerintah kehilangan pendapatan dari 

pajak tidak langsung sekitar Rp. 424 miliar. Potensi kehilangan pendapatan pemerintah dapat lebih 

besar lagi, karena belum memperhitungkan pajak langsung, seperti pajak penghasilan dari upah 

dan gaji, serta pajak penghasilan perusahaan.  
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Tabel 4. Kerugian Ekonomi Akibat Pemalsuan 

Sektor  Output  

(Juta Rupiah)  

 Pajak  

(Juta Rupiah)  

 Upah dan Gaji  

(Juta Rupiah)  

 Makanan dan Minuman          13,389,059         155,147            620,218  

 Pakaian dan Barang dari Kulit          41,582,671         191,993          2,320,845  

 Obat-obatan dan Kosmetika           6,498,301           42,079            268,451  

 Software           3,623,951           35,638            186,373  

 Ekonomi secara Total          65,093,981         424,856          3,395,887  

 

[9] Penelitian ini juga menganalisis perilaku konsumen untuk berpindah dari produk asli ke produk 

palsu atau sebaliknya (willingness to buy genuine/counterfeited products). Untuk produk software, 

pakaian, dan barang dari kulit diperoleh persentase perbedaan harga maksimum yang dapat 

ditoleransi oleh konsumen sehingga hanya membeli produk asli. Sedangkan untuk produk 

kosmetika, farmasi dan makanan-minuman diperoleh persentase perbedaan harga maksimum 

sehingga konsumen beralih ke produk palsu. Dengan analisis ini, dapat diketahui apakah 

penurunan harga produk asli dapat digunakan sebagai salah satu instrument untuk menghapuskan 

pemalsuan di Indonesia. Tabel 5 berikut ini menyajikan hasil penelitiannya.  

 

Tabel 5. Willingness to buy and pay produk asli/palsu 

No Keterangan Software Kosmetika Farmasi Pakaian Barang 

dari kulit 

Makanan 

dan 

minuman 

1 Hanya menggunakan produk asli?  38% 76% 72% 44% 50% 57% 

2 Perbedaan Harga Maksimum (%) 11.72% 1.26% 0.90% 11% 7.90% 1.20% 

3 Kebijakan mengurangi pemalsuan       

A Penurunan harga produk asli YA TIDAK TIDAK YA TIDAK TIDAK 

B Kerangka dan penegakan hukum 

lebih tegas 

YA YA YA YA YA YA 

C Edukasi dan sosialisasi YA YA YA YA YA YA 

D Pengawasan produk lebih ketat YA YA YA TIDAK TIDAK YA 

 

 

[10] Kerangka dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya 

dan sanksi menggunakan produk palsu yang lebih intensif perlu dilakukan untuk seluruh jenis 

produk. Tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan kesadaran yang lebih 

tinggi untuk membeli produk asli. Diperlukan suatu program yang menyadarkan masyarakat agar 

lebih baik membeli produk tanpa merek tetapi asli, daripada barang bermerek tetapi palsu.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
  

1.1. LATAR BELAKANG 
Indonesia merupakan negara dengan konsumen barang palsu yang cukup besar. Permintaan 

barang palsu yang tinggi disebabkan oleh pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya 

apabila menggunakan barang palsu. Kedua, sanksi hanya dikenakan bagi produsen barang palsu, belum 

ada sanksi bagi konsumen barang palsu. Ketiga, suplai barang palsu, baik yang diproduksi di Indonesia, 

maupun yang berasal dari luar negeri sangat mudah diperoleh. Indonesia menjadi sasaran produk-produk 

palsu, bukan pemasok barang palsu ke seluruh dunia.  

Survey yang dilakuan oleh LPEM FEUI (2010) memperkirakan persentase barang palsu dari 12 jenis 

komoditas. Persentase tertinggi adalah untuk produk barang dari kulit (35.7%), dan terendah adalah untuk 

produk farmasi, yaitu sebesar 3.5%. Survei tersebut dilakukan kepada 250 responden di Jakarta dan 

Surabaya. Penelitian yang dilakukan saat ini (2013) memperbaharui penelitian yang telah dilakukan oleh 

LPEM FEUI pada Tahun 2010 pada beberapa hal: Pertama, sampel yang digunakan lebih banyak, yaitu 

kepada 500 responden di Jakarta dan Surabaya. Pada penelitian ini responden bukan hanya konsumen akhir 

tetapi konsumen antara. Konsumen akhir adalah pembeli dan pengguna barang-barang palsu, sedangkan 

konsumen antara adalah penjual komoditas yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini 

adalah pada 6 jenis komoditas yang sering dipalsukan, yaitu: 1) Software; 2) Kosmetika; 3) Farmasi/ Obat-

obatan; 4) Pakaian; 5) Barang dari kulit (tas, sepatu, dll); dan 6) Makanan dan minuman.  

 Hasil survei kemudian dilanjutkan dengan memperkirakan dampak beredarnya barang palsu 

terhadap perekonomian. Perkiraan tersebut dihitung dengan menggunakan analisis Tabel Input Output 

tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel Input Output adalah tabel yang 

menggambarkan transaksi ekonomi yang terjadi antar sektor di Indonesia. Penelitian dampak pemalsuan 

terhadap perekonomian Indonesia berguna untuk (1) memberi pengetahuan kepada masyarakat dan 

pemerintah mengenai seberapa luas pemalsuan yang terjadi di Indonesia, (2) menunjukkan seberapa besar 

kerugian ekonomi bagi masyarakat serta penerimaan negara, yang ditimbulkan akibat menggunakan 
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barang palsu, (3) memberi masukan terhadap pengambil kebijakan untuk dapat mengatasi peredaran 

barang palsu di Indonesia.   

Laporan ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan berdasarkan survey kepada 500 

responden di Jabodetabek dan Surabaya, yang terdiri dari 250 konsumen antara dan 250 konsumen akhir. 

Analisis untuk mengukur dampak ekonomi terhadap pemalsuan menggunakan Tabel Input Output tahun 

2010. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:  

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang dan tujuan penelitian.  

  

BAB 2. TINJAUAN LITERATUR 

Bab ini berisi tinjauan mengenai penelitian dan laporan mengenai pemalsuan, termasuk motivasi melakukan 

pemalsuan, jenis-jenis barang yang sering dipalsukan dan perkiraan besarnya pemalsuan dari seluruh dunia.  

 

Bab 3. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan untuk melakukan estimasi besarnya pemalsuan dan dampak ekonomi baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

 

BAB 4. PERSEPSI MASYARAKAT INDONESIA TERHADAP PEMALSUAN 

Bab ini berisi deskripsi hasil survey kepada responden di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) 

dan Surabaya. 

 

BAB 5. DAMPAK EKONOMI PEMALSUAN DI INDONESIA 

Bab ini berisi perhitungan untuk memperkirakan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan 

pemalsuan di Indonesia, berdasarkan data Tabel Input Output Tahun 2010.  

 

BAB 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini.  
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1.2. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian ini adalah menghitung dampak pemalsuan terhadap perekonomian, dengan cara:  

1. Melakukan survey kepada konsumen dan konsumen antara dari enam jenis produk yang sering 

dipalsukan, yaitu: (1) Software, (2) Kosmetika, (3) Farmasi, (4) Pakaikan, (5) Barang Dari Kulit, (6) 

Makanan Dan Minuman.   

2. Melakukan estimasi untuk memperkirakan persentase barang palsu yang beredar dari keenam 

produk di atas.  

3. Menjelaskan persespsi masyarakat Indonesia mengenai konsumsi barang palsu.  

4. Mengestimasi dampak pemalsuan dari keenam produk terhadap output perekonomian 

Indonesia dengan menggunakan Tabel Input Output 2010.  
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BAB 2 TINJAUAN LITERATUR  
 

Bab ini berisi tinjauan literatur beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pemalsuan di 

luar negeri dan di Indonesia. Tinjauan untuk pemalsuan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan 

oleh LPEM dan MIAP pada Tahun 2010. 

 

2.1. BERBAGAI JENIS PEMALSUAN 
Pemalsuan memiliki definisi yang beragam. Shelley (2012) membedakan pemalsuan menjadi dua 

jenis, yaitu pemalsuan barang-barang yang melanggar hak cipta dan pemalsuan barang-barang yang dapat 

membahayakan masyarakat. Barang-barang yang tergolong ke dalam kategori pertama antara lain pakaian, 

dompet, dan DVD, sedangkan yang tergolong ke dalam kategori kedua adalah obat-obatan, makanan, wine, 

rokok, dan suku cadang kendaraan.  Menurut Budiman (2012), pemalsuan adalah tindakan curang produsen 

dengan menempelkan merek tertentu. Definisi ini mirip dengan yang dikatakan Chaudhry dan Walsh (1996) 

dan Bian dan Veloutsou (2007) yang menganggap produk palsu adalah produk yang identik dengan produk 

asli, atau setidaknya sulit untuk dibedakan dari yang asli. Beberapa definisi lainnya seperti dari Lai dan 

Zaichkowsky (1999) juga mengartikan pemalsuan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta; tidak ada 

pemalsuan kategori kedua seperti yang dikemukakan oleh Shelley. Satu jenis pemalsuan lainnya yang juga 

banyak dilakukan adalah pemalsuan uang.  

Meskipun memiliki pemahaman yang berbeda terkait pemalsuan, Shelley, Budiman, dan peneliti 

pemalsuan lainnya sama-sama melihat rendahnya risiko dan tingginya keuntungan yang ditawarkan dari 

kegiatan ilegal ini menjadi alasan maraknya barang palsu di dunia. Tidak adanya biaya investasi dan biaya 

penelitian dan pembangunan (research and development) memungkinkan pelaku usaha barang palsu untuk 

menekan biaya produksi dan, pada akhirnya, harga produk. Harga produk palsu yang jauh lebih rendah 

daripada yang asli menciptakan permintaan yang tinggi dari masyarakat.  

 

2.2. BERBAGAI JENIS KOMODITAS PALSU 
Seperti yang telah disebutkan, pakaian, dompet, DVD, obat-obatan, makanan, wine, rokok, dan 

suku cadang kendaraan adalah komoditas-komoditas yang dapat dan telah dipalsukan (Shelley, 2012). 
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Selain itu, terdapat pula karya berhak cipta (bukan DVD) seperti perangkat lunak komputer, film, dan karya 

musik, yang juga sering dipalsukan (Budiman, 2012). Khusus untuk rokok, temuan World Health 

Organization menunjukkan bahwa dari seluruh rokok yang dipasarkan di dunia pada pertengahan tahun 

2000-an, 11 persennya adalah rokok palsu. Bahkan, di Bosnia-Herzegovina, nyaris setengah dari total rokok 

yang beredar adalah palsu dan ilegal. Selain barang-barang di atas, Spink dan Fejes (2012) dan Banutu-

Gomez (2012) juga memasukkan barang elektronik dan uang ke dalam daftar komoditas yang dipalsukan.  

 

2.3. KERUGIAN AKIBAT PEMALSUAN  
Kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan bukan hanya kehilangan pendapatan bagi pemilik 

hak cipta dan penerimaan negara dalam bentuk pajak. Barang-barang palsu yang diproduksi dalam skala 

besar berpeluang untuk membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat luas. Obat-obatan palsu, 

misalnya, dapat menyebabkan gangguan lain atau bahkan kematian jika dikonsumsi. Selain itu, dari hasil 

penelitian diduga bahwa obat-obatan palsu ikut berkontribusi terhadap perkembangan penyakit yang 

semakin hari semakin kebal (resisten) terhadap obat. 

Pemalsuan juga bisa merugikan masyarakat ketika hasil penjualan barang palsu tersebut digunakan 

untuk membiayai kegiatan teroris atau kelompok kriminal tertentu. Contohnya adalah penjualan t-shirt 

palsu di Broadway, Amerika Serikat, menjelang Olimpiade Atlanta yang ternyata ditujukan untuk membiayai 

penyerangan World Trade Center pada 1993. Contoh lainnya adalah keluarga Camorra, salah satu kelompok 

mafia terbesar di Eropa, yang memperoleh lebih dari 10 persen dari total keuntungan tahunannya (US$ 25 

miliar) dari penjualan barang palsu dan bajakan. Kasus di India lebih mengkhawatirkan lagi, dimana 

pembajakan film dan album musik dimonopoli oleh satu kelompok teroris besar bernama D company. 

Kegagalan pemerintah untuk memberantas kegiatan pemalsuan tersebut menyebabkan banyak investor 

batal menanamkan uangnya untuk proyek film Bollywood. 

Kerugian juga dapat timbul ketika komoditas yang dipalsukan adalah uang. Banutu-Gomez (2013) 

secara khusus membahas kerugian yang timbul akibat pemalsuan uang. Kerugian tersebut dapat dibedakan 

menjadi empat, yaitu devaluasi uang asli, inflasi, dan kerugian pelaku usaha serta penurunan kepercayaan 

dan penerimaan masyarakat terhadap mata uang tersebut. 
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2.4. DAMPAK EKONOMI PEMALSUAN 
Dampak kegiatan pemalsuan terhadap perekonomian dapat dilihat dalam tataran teori maupun 

empiris. Pada tataran teori, Tsai dan Chou (2012) mencoba meneliti tentang dampak pemalsuan terhadap 

kesejahteraan masyakarat dengan menggunakan model diferensiasi vertikal dan mendapatkan hasil 

sebagai berikut. Kesimpulan pertama, dengan kehadiran barang palsu, penjualan barang asli tetap dapat 

meningkat. Tetapi, harga dan keuntungan yang diterima oleh penjual produk asli akan menurun. 

Selanjutnya, diteliti pengaruh penegakan hukum oleh pemerintah terkait kegiatan pemalsuan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Ketika diasumsikan tidak ada network externality dan biaya penegakan, welfare 

justru lebih tinggi ketika ada pemalsuan karena harga produk asli lebih rendah. Ketika upaya penegakan 

tersebut dibuat lebih ketat, kesejahteraan bisa naik atau turun tergantung dari efisiensi dari kegiatan 

produksi produsen asli dan palsu. Sebagai tambahan, ketika pengaruh pemalsuan terhadap upaya inovasi 

produsen produk asli diabaikan, pemalsuan akan selalu meningkatkan welfare karena pasar menjadi lebih 

kompetitif. Studi ini juga berkesimpulan bahwa ketika penegakan dilakukan dengan tegas, hasilnya 

(kesejahteran masyarakat) lebih tinggi dibandingkan ketika upaya penegakan tersebut lemah. Bahkan 

welfare akan lebih tinggi apabila tidak ada upaya penegakan sama sekali dibandingkan ada tetapi lemah. 

Dalam kondisi ada network externality, perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

upaya penegakan hukum oleh pemerintah meningkat. 

Pada tataran empiris, terdapat banyak studi dan laporan yang mencoba menghitung secara pasti 

nilai dari kerugian akibat adanya kegiatan pemalsuan. Hasil-hasil tersebut ditunjukkan oleh Tabel 2.1 

berikut. 
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Tabel 2.1 

Dampak Ekonomi Pemalsuan 

Sumber Objek Studi Hasil Penelitian 

INTERPOL Global 
Nilai perdagangan seluruh barang-barang palsu pada 2003 

diduga mencapai US$ 450 miliar 

OECD Global 
Kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan di tahun 2007 

adalah sebesar US$ 250 miliar 

WTO Global 
Total produksi barang-barang konsumsi palsu dan rokok palsu 

di tahun 2008 bernilai sekitar US$ 300 miliar 

European Union Uni Eropa 

Jumlah produk palsu yang masuk ke Eropa dari Asia 

mengalami peningkatan sebesar 10 kali lipat selama periode 

1999-2008, dengan nilai transaksi mencapai US$ 8.2 miliar per 

tahun 

 Kenya 

Barang-barang palsu senilai US$ 900 juta masuk ke Kenya 

setiap tahunnya. Sebagian besar barang tersebut berasal dari 

India dan China. Pemalsuan ini menyebabkan negara merugi 

sebesar US$ 84 juta – US$ 490 juta karena kehilangan potensi 

pajak 

Bate Global Pasar obat-obatan palsu di dunia bernilai US$ 14 miliar 

Gastrow Afrika Timur 

Karena sekitar 25% rokok yang dikonsumsi oleh negara-

negara Afrika Timur adalah palsu dan selundupan, pemerintah 

kehilangan penerimaan dari pajak sebesar US$ 100 juta 

 
Amerika 

Serikat 

Keluarga Lius terlibat dalam kegiatan produksi dan penjualan 

uang, senjata, dan obat-obatan palsu dengan nilai transaksi 

mencapai US$ 3 juta 

U.S. 

Treasury Dept. 
Eropa 

Mafia Camorra mendapatkan lebih dari 10% dari US$ 25 miliar 

keuntungannya dari penjualan barang-barang palsu, seperti 

pakaian bermerek, CD, DVD, dan perangkat lunak 

INTERPOL Lebanon 

Pada 2003, terjadi kasus penjualan barang palsu senilai US$ 

1.2 juta yang diduga digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasi Hizbullah 

 Afghanistan 

DVD palsu terjual sebanyak 1500 keping setiap harinya. Hasil 

penjualan dicurigai sebagai sumber pembiayaan kegiatan 

teroris 

   Sumber: Shelley, 2012 
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2.5. PEMALSUAN DI INDONESIA 
Penelitian LPEM FEUI Tahun 2010 mencatat bahwa tingginya pemalsuan di Indonesia tidak hanya 

disebabkan karena produsen produk palsu banyak memasok barang palsu ke pasar, tetapi juga adanya 

permintaan barang palsu. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta perlindungan 

konsumen membuat masyarakat Indonesia kurang memahami kerugian mengkonsumsi barang palsu. 

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bahaya barang palsu masih sangat rendah, terbukti masih 

adanya responden yang menjawab bersedia untuk membeli produk farmasi palsu, meskipun persentasenya 

paling rendah (3.5%) dibandingkan dengan produk lainnya. Permintaan produk barang dari kulit palsu 

dapat dikatakan paling tinggi dibandingkan dengan produk lainnya (35.7%). Konsumen Indonesia juga tidak 

peduli dengan peraturan yang dilanggar akibat menggunakan produk palsu. Melanggar undang-undang 

hak cipta karena menggunakan software palsu, bukan merupakan concern bagi konsumen di Indonesia. Hal 

tersebut terbukti dari hasil survey bahwa software merupakan produk kedua terbesar yang dipalsukan, 

setelah barang dari kulit, dengan persentase (34.1%). 

Indonesia lebih dipercaya sebagai pemasok barang palsu untuk kebutuhan seluruh dunia. Hal ini 

berbeda dengan pandangan produsen yang produk-produknya dipalsukan, karena beberapa produsen 

menemukan bahwa produk palsu tersebut banyak yang berasal dari Cina. Pendapatan yang rendah juga 

menjadi suatu permakluman (excuse) bagi masyarakat untuk mengkonsumsi barang palsu. Kerangka 

hukum yang kurang jelas dan penegakkan peraturan yang kurang dari aparatur pemerintah juga merupakan 

faktor pendorong banyaknya barang palsu di Indonesia, namun demikian faktor pendorong yang lebih kuat 

adalah perilaku masyarakat yang dicerminkan melalui permintaan barang palsu yang tinggi.  

Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh peredaran barang palsu pada 12 jenis produk, yaitu: (1) 

minuman non alkohol; (2) Rokok; (3) Barang-barang dari kulit; (4) Pakaian; (5) Pestisida; (6) Farmasi; (7) 

Kosmetika; (8) Otomotif dan pelumas mesin; (9) Perangkat lunak; (10) Perlengkapan kantor dan elektronik; 

(11) Peralatan penerangan; dan (12) Komponen otomotif. 

Pemalsuan di suatu sektor industri tidak hanya merugikan sektor industri bersangkutan, tetapi juga 

memiliki dampak multiplier kepada sektor-sektor lainnya. Perhitungan dapat dilakukan dengan dan tanpa 

memperhitungkan dampak multiplier. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) yang hilang akibat adanya 

pemalsuan adalah sebesar Rp 34.2  triliun, dihitung berdasarkan Tabel Input Output Tahun 2005. 
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BAB 3  
METODE PENELITIAN 
 

3.1. SURVEY 
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survey kepada konsumen akhir dan 

konsumen antara dari keenam jenis produk yang sering dipalsukan. Konsumen akhir adalah pembeli 

produk-produk yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sedangkan konsumen antara adalah penjualnya. 

Survei dilakukan di Jabodetabek dan Surabaya dengan target responden sebanyak 250 responden 

konsumen akhir dan antara, untuk masing-masing kota. Karakteristik responden dan target jumlah 

responden dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. Adapun kuesioner yang disusun untuk konsumen akhir 

dan antara keenam jenis produk dapat dilihat pada Lampiran:  

Tabel 3.1 

Target responden dan jumlah berdasarkan produk 

No.  Produk 

Konsumen Akhir Konsumen Antara 

Responden Jumlah Responden Jumlah 

1 Software Mahasiswa/Karyawan/Perkantoran 40 Penjual software bajakan 40 

2 Kosmetika 

Pembeli kosmetika di toko 

kosmetik 40 

Penjual toko kosmetika di 

pusat perbelanjaan 40 

3 Farmasi Pembeli obat di apotik/toko obat 40 

Apoteker/pemilik toko 

obat 40 

4 Pakaian 

Pembeli pakaian di pusat 

perbelanjaan 40 

Penjual pakaian di pusat 

perbelanjaan 40 

5 Barang dari kulit Pembeli tas di pusat perbelanjaan 50 

Penjual tas di pusat 

perbelanjaan 50 

6 

Makanan dan 

minuman 

Pembeli makanan/minuman di 

pusat perbelanjaan 40 Pedagang asongan/kios  40 

  Total Responden   250   250 
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3.2. ESTIMASI NILAI PRODUK PALSU 
Data hasil survey akan akan digunakan untuk menghitung persetase barang palsu yang beredar di 

Indonesia. Pada penelitian LPEM (2010), tidak terdapat persepsi dari konsumen antara. Dalam penelitian ini 

persepsi dari konsumen antara diperhitungkan, karena konsumen memiliki pengetahuan tinggi mengenai 

peredaran barang palsu.  

Persentase peredaran barang palsu dihitung berdasarkan seberapa besar kesediakan responden 

untuk membeli dan menjual barang palsu, untuk keenam jenis barang yang menjadi objek penelitian. 

Pertanyaan ini akan diajukan kepada konsumen akhir. Sedangkan untuk konsumen antara akan ditanyakan 

mengenai keyakinan mereka terhadap banyaknya barang palsu yang beredar untuk setiap jenis produk. 

Survey dilakukan dengan wawancara kepada konsumen akhir maupun konsumen antara, pada 

tempat-tempat yang dipilih diketahui banyak beredar barang palsu.  

          

3.3. DAMPAK PEMALSUAN TERHADAP EKONOMI 
3.3.1. PENJELASAN TABEL INPUT OUTPUT 

Dalam sebuah perekonomian, output yang diproduksi merupakan hasil produksi berbagai sektor 

yang saling terkait. Aktifitas perekonomian sebuah negara merupakan hasil produksi dan konsumsi dari 

pelaku ekonomi di negara tersebut. Produksi suatu barang oleh sektor 1, selain  akan dikonsumsi langsung, 

juga akan menjadi input bagi produksi barang oleh sektor itu sendiri juga sektor lainnya. Selain itu, sektor 

1, dalam memproduksi produknya, akan membutuhkan input dari sektor lainnya, juga input dari faktor 

produksi primer, seperti tanah, tenaga kerja, dan lainnya. Sehingga dapat dikatakan kegiatan produksi di 

suatu negara, merupakan hasil keterkaitan aktifitas produksi dan konsumsi berbagai pelaku ekonominya. 

Kegiatan ini tergambar dalam circular flow pada Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 

Arus Barang & Jasa dan Arus Pendapatan 

 
Sumber: Mulyati dkk, 2009 

 

Arus kegiatan ekonomi yang tergambar dalam Gambar 3.1 dapat juga dianalisis melalui tabel input-output 

(IO). Tabel ini diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Wassily Leontief, pada tahun 1930an. Tabel Input-

Output (Tabel IO) merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang 

transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi (sektor) dalam suatu 

wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Oleh karena itu Tabel IO merupakan sebuah model kuantitatif 

yang menunjukkan potret keadaan ekonomi suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Sebagai suatu 

model kuantitatif, Tabel IO memberikan gambaran menyeluruh mengenai: 

a Struktur perekonomian nasional/regional yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-

masing sektor, 

b Stuktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi, 

c Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa  produksi dalam negeri maupun barang-barang 

yang berasal dari impor, 
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d Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun 

permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor. 

e Alat untuk melihat keterkaitan antar sektor yang terdapat dalam perekonomian 

f Memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap berbagai output sektor 

produksi, nilai tambah bruto, kebutuhan impor,  pajak, kebutuhan tenaga kerja dan sebagainya  

g Memberi petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap 

pertumbuhan ekonomi serta sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian 

nasional. 

 

Bentuk umum tabel Transaksi input output disajikan dalam Tabel 3.2. Analisa Input Output membagi table 

ini kedalam 3 kuadran, yaitu : Kuadrant 1 berisi transaksi antara, kuadran 2 berisi permintaan akhir dan 

Kuadrant 3 berisi input primer.  Dari sisi baris (misalkan baris ‘i’ dimana ‘i’ = 1,2,..,n),  penjumlahan kuadran 

1 dan 2 di baris ‘I’ adalah total output sector yang ada di baris ‘i’ yaitu sebesar 𝑋𝑖 . Sedangkan, dari sisi kolom 

(misalkan kolom ke ‘j’ dimana ‘j’ = 1,2, … n), penjumlahan kuadran 1 dan 3 adalah total input sector yang 

ada di kolom ‘j’, yaitu sebesar 𝑋𝑗 . Kemudian bagian yang diberikan angka 4 merupakan total input  (∑𝑋𝑗) 

yang nilainya harus sama dengan total output (∑𝑋𝑖) 

Tabel 3.2 

Kerangka dasar Tabel Input Output ‘n’ sektor 

 

1 
 

2 

 
3 

4 

4 
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Di Indonesia Tabel IO diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap lima tahun sekali. Data 

terakhir yang tersedia secara lengkap, dengan 175 sektor adalah tahun 2005. Selain itu, BPS juga telah 

membuat pengkinian Tabel IO berdasarkan harga berlaku Tahun 2010, dengan menerbitkan tabel IO antara 

tahun 2008. Tabel IO 2008 ini terdiri atas 66 sektor, sebagai hasil agregasi dari 175 sektor. BPS sendiri di 

tahun 2012 telah membuat Tabel IO 2010, namun belum dipublikasikan secara resmi, dengan alasan 

terdapat perbedaan harga dasar, yang dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan serta intepretasi. Oleh 

karena itu, Tabel IO yang akan digunakan dalam analisa dampak pemalsuan pada beberapa produk 

terhadap perekonomian, adalah tabel IO 2008 yang telah diperbaharui selanjutnya disebut Tabel IO 2010.   

Table IO dalam analisa dampak pemalsuan ini, digunakan untuk mengetahui 1) dampak terhadap 

perekonomian secara total, melalui pengganda output; 2) dampak terhadap upah dan gaji pekerja, melalui 

pengganda upah dan gaji; dan 3) dan dampak terhadap penerimaan pajak melalui multiplier pajak. Analisis 

angka pengganda digunakan untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan (shock) permintaan akhir 

(final demand) yang terjadi di satu sektor terhadap perekonomian.  

Perubahan permintaan akhir bisa berupa konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, 

pengeluaran pemerintah ataupun ekspor atau impor. Misalkan terjadi perubahan permintaan akhir dari 

sektor 1 sebesar 100 unit. Sektor 1 akan menaikkan produksinya sebesar 100 unit untuk memenuhi 

permintaan tersebut. Kenaikan ini disebut sebagai direct effect. Namun, untuk memproduksi tambahan 100 

unit tersebut, sektor 1 akan membutuhkan input dari sektor lainnya, misal sektor 2. Kebutuhan dari sektor 

1 ini menjadi permintaan bagi sektor 2 yang harus dipenuhi, sehingga menaikkan produksi sektor 2. Di lain 

pihak, sektor 2 juga menggunakan input dari sektor 1, dan produksi sektor 1 pun kembali naik. Keterkaitan 

produksi antara sektor 1 dan sektor dua ini menyebabkan kenaikan eksogen dari permintaan akhir 

mempengaruhi perekonomian meningkat produksinya tidak hana 100 unit, namun lebih besar lagi. Inilah 

yang disebut sebagai indirect effect. Sehingga output multiplier dari satu sektor adalah besarnya perubahan 

output di sektor tersebut yang berasal dari dampak langsung dan tidak langsung perubahan permintaan 

akhir output sektor tersebut (Nazara, 2004).  

Dengan proses yang kurang lebih sama, maka dampak kenaikan permintaan akhir juga akan 

meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga kita dapat menghitung pengganda upah dan 

gaji. Dilain pihak, kenaikan produksi akibat kenaikan permintaan akhir, akan meningkatkan pula pendapatan 

pajak tidak langsung. Dari situ, kita dapat pula menghitung dampak pengganda dari pajak. 
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3.3.2. Perhitungan Dampak Pengganda Menggunakan Tabel IO 
Penghitungan angka pengganda yang dilakukan pertama adalah penghitungan angka 

pengganda output total perekonomian dan angka pengganda output per sektor. Angka pengganda ini 

didapat dengan membuat simulasi perubahan final demand. Simulasi perubahan final demand dilakukan 

dengan menggunakan angka proyeksi pemalsuan produk yang disajikan pada bagian 4.2.1. Angka tersebut 

digunakan sebagai faktor pengali dari output sektor-sektor yang dijadikan objek studi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 6 produk yang dijadikan objek analisa 

dampak pemalsuan. Berdasarkan produk ini, adapun sektor yang dipilih dari Tabel IO 2008 sebagai objek 

studi adalah sebagai berikut: 

- Untuk produk makanan dan minuman, sektornya industrinya adalah sektor dengan kode 32 dan 33 

- Untuk produk pakaian serta barang dari kulit, pada IO 2008, teragregasi dalam sektor industri 

dengan kode 36 

- Untuk produk obat-obatan dan kosmetik, teragregasi dalam sektor industri dengan kode 40 

- Untuk software, dimasukkan dalam kategori sektor industri dengan kode 50 

Tabel IO 2008 terdiri dari 66 sektor industri, dimana pencatatan input-output dilakukan berdasrakan 

KBLI 2 digit. Penghitungan dampak pemalsuan dilakukan untuk beberapa produk spesifik, sehingga jika 

menggunakan tabel input-output secara langsung dapat mengakibatkan overestimation. Untuk 

menghindari estimasi yang berlebih tersebut, maka dilakukan penghitungan timbangan. Angka timbangan 

ini kemudian akan dikalikan dengan angka proyeksi pemalsuan, dan terakhir dikalikan dengan angka yang 

terdapat di tabel IO, yang nantinya keluar sebagai angka proyksi penghitungan dampak pemalsuan.   

Penghitungan timbangan didapatkan dengan menggunakan data output statistika industri besar dan 

sedang (buku III). Tabel IO BPS menggunakan klasifikasi KBLI, sama halnya dengan statistika industri besar 

dan sedang. Sehingga penghitungan timbangan dapat langsung didapatkan tanpa perlu adanya proses 

penyesuaian kode. Adapun barang yang dimasukkan dalam penghitungan timbangan, merupakan barang-

barang yang masuk dalam klasifikasi kode sebagai berikut: 

1. Berbagai produk makanan sesuai hasil survey dan dalam statistika industry besar dan sedang 

dimasukan dalam penggolongan dengan kode KBLI 10710, 10750 

2. Berbagai produk minuman sesuai hasil survey dan dalam statistika industry besar dan sedang 

dimasukan dalam penggolongan dengan kode KBLI 10723 



 
24 

 

3. Berbagai produk kosmetika sesuai hasil survey dan dalam statistika industry besar dan sedang 

dimasukan dalam penggolongan dengan kode KBLI 20232 

4. Berbagai produk farmasi sesuai hasil survey dan dalam statistika industry besar dan sedang 

dimasukan dalam penggolongan dengan kode KBLI 21012 

5. Berbagai produk pakaian sesuai hasil survey dan dalam statistika industry besar dan sedang 

dimasukan dalam penggolongan dengan kode KBLI 14111 

6. Berbagai produk barang dari kulit sesuai hasil survey dan dalam statistika industry besar dan sedang 

dimasukan dalam penggolongan dengan kode KBLI 15202, 14111dan 15201 

Rasio sebagai timbangan didapatkan dengan memilih nilai dari berbagai produk sesuai hasil survey 

kemudian dibagi dari total ouput dari setiap golongan. Sebagai contoh, rasio timbangan untuk makanan 

yang dipalsukan didapatkan dengan memilih berbagai produk dari golongan KBLI 10710 dan 10750 yang 

menurut survey dipalsukan. Kita misalkan nilainya adalah X1 dari KBLI 10710, dan X2 dari KBLI 10750. 

Kemudian total KBLI 10710 adalah Y1 dan total produk dari KBLI 10750 adalah Y2. Maka akan didapatkan 

dua rasio untuk makanan dan minuman, yaitu X1/Y1 dan X2/Y2. Maka rasio timbangan untuk makanan 

didapatkan dengan membuat rata-rata tertimbang dari X1/Y1 dan X2/Y2. 

Setelah rasio timbangan untuk setiap produk didapatkan, rasio ini kemudian dikalikan dengan 

angka proyeksi rasio pemalsuan yang didapat dari hasil survey. Setelah itu, rasio ini kemudian dikalikan 

dengan permintaan akhir, untuk digunakan dalam penghitungan shock permintaan akhir. 
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Tabel 3.3 

Ilustrasi Penghitungan Shock pada Permintaan Akhir 

 

 

 

 

Hasil besaran rata-rata tertimbang dari R2 inilah yang dikatakan sebagai perubahan terhadap final 

demand. Dalam kasus produk palsu, besaran R2 dpaat diartikan sebagai besarnya produk palsu yang 

dikonsumsi masyarakat, atau dapat juga diartikan sebagai besarnya potensi produksi yang hilang akibat 

beredarnya produk palsu. Sehingga dengan menggunakan R2 sebagai shock pada permintaan akhir, maka 

dapat dihitung angka pengganda serta dampak pemalsuan terhadap perekonomian.  

Namun penting untuk dicatat, bahwa terdapat 6 angka rasio yang akan digunakan untuk membuat 

shock permintaan akhir. Namun, dalam tabel IO, kosmetika dan farmasi merupakan satu sektor, bukan 

merupakan sektor yang terpisah, demikian halnya dengan pakaian dan barang dari kulit. Untuk itu, tahap 

ketiga adalah menghitung angka pengali untuk shock permintaan akhir yang dilakukan dengan 

menghitung rata-rata tertimbangnya dari R2, untuk setiap sektor. 
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BAB 4  
PERSEPSI MASYARAKAT INDONESIA 
TERHADAP PEMALSUAN 

 

Bab ini berisi deskripsi hasil survey kepada 501 responden di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi 

(Jabodetabek) dan Surabaya. Responden terdiri dari konsumen akhir, yaitu pembeli keenam jenis produk 

yang sering dipalsukan, dan konsumen antara, yaitu penjual keenam jenis produk tersebut. Tabel 4.1 berikut 

ini memuat distribusi responden berdasarkan lokasi dan jenis produk.  

 

Tabel 4.1 

Distribusi Jumlah Responden 

No. Produk 

Jabodetabek Surabaya 

Total Konsumen 

Akhir 

Konsumen 

Antara 

Konsumen 

Akhir 

Konsumen 

Antara 

1 Software 20 20 20 20 80 

2 Kosmetika 20 20 21 20 81 

3 Farmasi 20 20 20 20 80 

4 Pakaian 20 20 20 20 80 

5 Barang dari kulit 25 25 25 25 100 

6 Makanan dan minuman 20 20 20 20 80 

 Total  501 

 

Responden dalam penelitian ini berjumlah dua kali lipat dari responden yang pada penelitian 

terdahulu (LPEM, 2010). Jenis produk terkonsentrasi hanya pada 6 jenis produk, sedangkan pada penelitian 

sebelumnya, jenis produk yang digunakan berjumlah 12 jenis. Dengan demikian untuk setiap jenis produk, 

jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini jauh lebih banyak (sekitar 4 kali lipat) dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu. Dari sisi jumlah responden, penelitian ini lebih representative dan 

memperbaiki penelitian sebelumnya. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen akhir dan 

konsumen antara. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, responden hanya konsumen akhir saja. Dengan 

demikian variasi responden pada penelitian ini juga memperbaiki penelitian sebelumnya.  
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Untuk setiap jenis produk dan setiap jenis reponden, dibagikan kuesioner yang berbeda. Dengan 

demikian terdapat 12 jenis kuesioner yang dibagikan. Kuesioner selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran.  

 

4.1. PERSEPSI UMUM 
Analisis pada bagian ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data untuk pertanyaan yang sama 

pada kedua belas jenis kuesioner.  

4.1.1. PERSENTASE PRODUK PALSU 
Persentase barang palsu diestimasi dengan menggunakan cara sebagai berikut: Pertama, estimasi 

persentase berdasarkan jawaban responden pada kuesioner yang disebarkan kepada konsumen akhir 

(pembeli). Kepada responden ditanyakan kesediaan menggunakan barang palsu dengan menggunakan 

skala 1-6. Skala 1 menunjukkan bahwa konsumen selalu membeli barang PALSU, dan skala 6 menunjukkan 

bahwa responden selalu membeli barang ASLI. Jawaban responden kemudian dirata-ratakan, kemudian di 

buat suatu nilai persentase. Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan bahwa konsumen semakin 

bersedia untuk membeli barang palsu. Persentase inilah yang digunakan sebagai proksi persentase 

pemalsuan di Indonesia dari sudut pandang konsumen akhir. Metode perhitungan inilah yang juga 

digunakan oleh LPEM-FEUI pada Tahun 2010.  

Kedua, estimasi persentase berdasarkan jawaban responden pada kuesioner yang disebarkan 

kepda konsumen antara (penjual). Responden diminta untuk mengisi ranking 1-6 untuk keenam jenis 

barang yang menjadi focus dalam penelitian ini. Ranking 1 menunjukkan jenis produk dimana produk 

palsunya paling laku dipasaran atau paling sering dibeli konsumen, dan ranking 6 adalah produk palsu yang 

paling dihindari oleh konsumen (paling tidak laku dijual). Jawaban responden kemudian dirata-ratakan, dan 

dibuat persentase. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin laku suatu produk palsu dijual di 

pasaran. Metode ini tidak digunakan pada penelitian LPEM tahun 2010, karena pada saat itu belum 

dilakukan survey kepada konsumen antara (penjual).  

Ketiga, nilai persentase yang diperoleh pada kedua perhitungan di atas, dirata-ratakan. Persentase 

inilah yang diasumsikan sebagai persentase barang palsu di Indonesia, yang nanti akan digunakan untuk 

menghitung dampak pemalsuan terhadap perekonomian Indonesia. Persentase barang palsu merupakan 

pengurang dari total output yang seharusnya diproduksi Indonesia. Dengan menggunakan analisis tabel 

input output dapat diketahui bagaimana kondisi ekonomi Indonesia seandainya tidak ada pemalsuan yang 

bersumber dari keenam jenis produk. Tabel 4.2 berikut ini menyajikan persentase pemalsuan hasil 
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perhitungan berdasarkan jawaban konsumen akhir, konsumen antara dan rata-rata dari keduanya. Tabel ini 

juga memuat perbandingan hasil penelitian LPEM pada Tahun 2010 yang lalu.  

 

Tabel 4.2 

Persentase Produk Palsu 

Jenis Produk Persentase 

konsumen 

akhir 

Persentase 

konsumen 

antara 

Persentase 

Produk 

Palsu 

LPEM 

2010 

Software 33.1% 33.8% 33.5% 34.1% 

Kosmetika 10.8% 14.4% 12.6% 6.4% 

Farmasi 3.7% 3.9% 3.8% 3.5% 

Pakaian 39.6% 38.1% 38.9% 30.2% 

Barang dari kulit  38.8% 35.5% 37.2% 35.7% 

Makanan dan minuman 8.3% 8.6% 8.5% 8.9% 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan penelitian LPEM pada Tahun 2010, 

persentase pemalsuan hampir semua produk mengalami kenaikan. Persentase kenaikan cukup tinggi, yang 

paling tinggi adalah kosmetika dan pakaian. Software dan makanan-minuman mengalami sedikit 

penurunan. Kenaikan untuk produk farmasi, meskipun kecil sangat berbahaya. Dari waktu ke waktu 

kesadaran atau keperdulian konsumen terhadap bahaya obat palsu tidak bertambah baik.  

Kosmetika mengalami peningkatan persentase pemalsuan hampir dua kali lipat, dibandingkan 

Tahun 2010. Hal ini seiring dengan semakin mudahnya memperoleh kosmetika impor via belanja on line. 

Konsumen tidak menyadari bahwa kosmetika yang dibelinya adalah palsu atau tidak memiliki izin dari 

instansi yang berwenang di Indonesia. Dalam penelitian ini, pengertian kosmetika palsu yang digunakan 

adalah kosmetika yang tidak memiliki izin (baik bermerek maupun tidak, buatan dalam negeri maupun luar 

negeri) dari instansi yang berwenang. Kosmetika yang diproduksi oleh salon-salon kecantikan atau dokter 

spesialis kulit yang tidak memiliki izin, termasuk kosmetika palsu.   

Persentase produk lainnya, seperti barang dari kulit dan pakaian masih tinggi dan meningkat. 

Software dan makanan minuman menurun, namun persentasenya masih relatif tinggi.  
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4.1.2. PERSEPSI MENGENAI PEMALSUAN 
Kepada semua responden ditanyakan beberapa pernyataan mengenai pemalsuan, dengan 

menggunakan skala 1-6. Skala 1 menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan suatu pernyataan dan 

skala 6 menunjukkan setuju. Rata-rata skor yang diberikan oleh konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut ini. Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa konsumen semakin setuju dengan pernyataan 

tersebut. Skor di atas 3 menunjukkan responden cenderung setuju dan di bawah 3 menunjukkan bahwa 

responden cenderung tidak setuju pada suatu pernyataan.  

 

Tabel 4.3 

Persepsi mengenai pemalsuan 

No.  Pernyataan SKOR 

1 Indonesia merupakan tempat produksi (supplier) barang palsu untuk konsumsi 

dunia.  

          

3.12  

2 Indonesia merupakan pasar yang besar (consumes) barang palsu dari luar negeri 

(khususnya Cina).  

          

4.53  

3 Karena harga barang asli terlalu mahal, maka tidak ada salahnya membeli barang 

palsu. 

          

3.99  

4 Demi status sosial (gengsi), maka konsumen Indonesia membeli barang palsu 

bermerek.  

          

4.20  

5 Barang palsu banyak dibeli konsumen Indonesia karena banyak beredar di pasaran.            

4.78  

6 Barang palsu banyak beredar di Indonesia, karena kerangka hukum yang belum 

jelas.  

          

4.99  

7 Barang palsu banyak beredar di Indonesia, karena penegakan hukum yang kurang.            

5.27  

8 Barang-barang yang saya pakai harus bermerek terkenal (branded) luar negeri, tidak 

penting apakah asli atau palsu.  

          

3.10  

9 Lebih baik membeli barang palsu buatan dalam negeri daripada barang palsu impor.            

3.78  

10 Lebih baik membeli barang tanpa merek daripada barang bermerek tetapi palsu.           

4.29  

 

Barang palsu di Indonesia beredar dengan sangat bebas karena kerangka dan penegakan hukum 

yang kurang. Indonesia lebih dipercaya sebagai pasar barang palsu dibandingkan dengan produksi barang 

palsu. Hal ini sangat merugikan perekonomian. Apabila kegiatan pemalsuan terjadi di Indonesia, maka 

setidaknya masih terdapat proses produksi di dalam negeri, sehingga pada penduduk yang memperoleh 

upah dan gaji dalam kegiatan produksi tersebut.   
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Konsumen setuju bahwa membeli barang asli lebih baik daripada palsu, namun apabila harus 

membeli barang palsu, khususnya karena harga barang asli yang sangat mahal, maka kosumen tidak 

memperhatikan tempat produksi barang palsu tersebut. Pembelian barang palsu juga disebabkan karena 

konsumen Indonesia mengutamakan status social yang meningkat apabila memakai barang bermerek.  

 

  

4.1.3. KERANGKA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 
PEMALSUAN 

Secara khusus ditanyakan kepada semua responden mengenai kerangka dan penegakan hukum 

terhadap pemalsuan. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini. Persentase 

menunjukkan banyaknya respoden yang setuju pada suatu ranking kerangka dan penegakan hukum, untuk 

setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan, yaitu konsumen, penjual dan produsen.  

 

Tabel 4.4 

Persepsi mengenai kerangka hukum pemalsuan 

Ranking Kerangka dan penegakan hukum KONSUMEN  PENJUAL  PRODUSEN 

1 Tidak mungkin diadili 63.7% 10.8% 4.1% 

2 Razia yang dilakukan masih kurang 25.4% 27.1% 20.7% 

3 Sering dilakukan razia tetapi tidak dihukum 4.1% 31.3% 17.4% 

4 Hukuman terlalu ringan 4.1% 18.3% 30.0% 

5 Hukuman sudah cukup berat membuat jera 2.7% 12.4% 27.7% 

 TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Dapat dilihat pada Tabel di atas bahwa konsumen tidak mungkin diadili apabila membeli barang 

palsu. Sementara sering dilakukan razia kepada para penjual namun razia yang dilakukan masih kurang. 

Hukuman kepada produsen barang palsu terlalu ringan.  
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4.2. PERSEPSI KHUSUS 
Analisis pada bagian ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data untuk pertanyaan khusus 

yang ada pada setiap kuesioner. Pertanyaan hanya mengenai satu jenis produk.    

4.2.1. SOFTWARE 
4.2.1.1.PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 

Dalam kuesioner kepada konsumen akhir maupun konsumen antara ditanyakan mengenai pihak-

pihak yang terlibat akibat beredarnya software palsu. Tabel 4.5 berikut ini menyajikan pendapat responden 

mengenai pihak yang dirugikan. Skor menunjukkan urutan pihak yang paling rugi. Semakin rendah skor, 

pihak tersebut semakin rugi.  

Tabel 4.5 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya software palsu 

Pihak yang dirugikan SKOR 

Produsen produk asli           1.26  

Konsumen produk asli           1.93  

Konsumen produk palsu           2.81  

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengalami kerugian paling besar adalah produsen 

produk asli. Tabel 4.6 berikut ini menyajikan pihak yang diuntungkan akibat beredarya software palsu. Sama 

halnya dengan tabel sebelumnya, skor menunjukkan urutan pihak yang lebih untung. Skor yang lebih 

rendah menunjukkan pihak yang lebih untung.  

Tabel 4.6 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya software palsu 

Pihak yang diuntungkan SKOR 

Produsen produk palsu           1.28  

Konsumen produk palsu           1.73  

  

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produsen produk palsu dinilai mendapatkan keuntungan 

lebih besar daripada konsumen produk palsu, akibat beredarnya software palsu.  
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4.2.1.2.PERSEPSI PEMBELI 
 

Tabel 4.7 berikut ini menyajikan pertimbangan konsumen dalam membeli software. Semakin 

rendah skor menunjukkan pertimbangan yang lebih utama.  

Tabel 4.7 

Pertimbangan Konsumen Membeli Software 

Pertimbangan  SKOR RANKING 

Kualitas 1.98 1 

Manfaat 2.30 2 

Harga 3.05 3 

Keaslian Produk 3.73 4 

Merek 4.35 5 

Tempat asal produksi (luar/dalam negeri) 5.59 6 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pertimbangan keaslian produk menempati urutan 4 dari 6 

pertimbangan. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran konsumen untuk membeli software asli masih 

sangat rendah. Gambar 4.1 berikut ini menjelaskan hal yang sama. Persentase responden yang pernah 

membeli software palsu atau disebut juga software bajakan sangat tinggi, yaitu 85%. Persentase ini dapat 

juga mencerminkan permintaan atau pangsa pasar software bajakan dibandingkan dengan software asli. 

Hanya 5% konsumen yang sama sekali tidak pernah membeli software bajakan, dan 10% yang tidak 

mengerti bahwa software yang dibeli adalah asli atau palsu.  
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Gambar 4.1 

Apakah anda pernah membeli software Bajakan? 

  

 
Untuk menguji kesadaran konsumen terhadap software asli lebih lanjut, ditanyakan kepada 

responden yang menjawab TIDAK dan TIDAK TAHU pertanyaan sebagai berikut: “Seandainya software yang 

anda beli tersebut palsu, dikemudian hari anda baru mengetahuinya, apakah anda akan berhenti membeli 

produk tersebut dan beralih ke produk asli?”. Berikut ini adalah jawaban responden.  

 

Gambar 4.2 

Apakah anda akan beralih ke software asli? 

  
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kosumen yang menjawab tidak dan belum tentu bersedia 

untuk membeli software asli lebih banyak dibandingkan dengan yang bersedia. Hal ini menunjukkan 

85%

5%

10%

YA TIDAK TIDAK TAHU

38%

6%

56%

YA TIDAK BELUM TENTU
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sulitnya konsumen software untuk membeli hanya produk yang asli. Tidak adanya sanksi bagi pembeli 

software bajakan, software bajakan yang bebas beredar secara luas, serta perbedaan harga yang tinggi 

antara software asli dan palsu, merupakan faktor-faktor yang membuat kesadaran kosumen untuk membeli 

produk asli menjadi sangat rendah.  

 Tabel 4.8 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan tidak bersedia membeli 

software palsu/bajakan. Pendapat tersebut diurutkan dari alasan yang paling penting. Semakin tinggi skor, 

semakin penting suatu alasan.  

Tabel 4.8 

Alasan Konsumen TIDAK membeli software palsu 

Alasan  SKOR RANKING 

Tidak bisa menggunakan layanan update           4.83  1 

Kualitas software palsu tidak terjamin           4.60  2 

Software palsu tidak bergaransi           4.35  3 

Melanggar hukum/undang-undang           3.80  4 

Merugikan produsen asli           3.78  5 

Merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak           3.13  6 

 

Pada tabel di atas dapat diihat bahwa konsumen akan membeli software asli apabila 

kepentingannya diprioritaskan. Konsumen tidak terlalu perduli dengan pelanggaran hukum maupun 

kepentingan pihak lain, seperti produsen software asli maupun pemerintah. Sehingga, untuk meningkatkan 

kesadaran konsumen untuk membeli software asli, maka konsumen perlu diberikan insentif, yang tidak 

diperoleh apabila membeli software palsu.  

 Tabel 4.9 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan bersedia membeli software 

palsu. Sama dengan tabel di atas, pendapat diurutkan berdasarkan penting tidaknya suatu alasan. Semakin 

tinggi skor menunjukkan semakin penting alasan tersebut.  
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Tabel 4.9 

Alasan Konsumen MEMBELI software palsu 

ALASAN SKOR RANKING 

Harganya jauh lebih murah daripada software asli           5.30  1 

Pendapatan belum cukup untuk membeli software asli            5.05  2 

Fungsi sama dengan asli           4.83  3 

Kualitas hampir sama dengan asli           4.58  4 

Lebih mudah memperoleh software bajakan daripada asli           4.55  5 

Produsen asli sudah memperoleh keuntungan besar           2.75  6 

Penerimaan pemerintah sudah cukup besar           2.75  7 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa harga merupakan alasan paling utama bagi konsumen untuk tetap 

membeli software palsu. Penurunan harga software asli dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pindahnya konsumen dari software palsu ke software asli.  

 

4.2.1.3.PERSEPSI PENJUAL 
Profit atau keuntungan merupakan pertimbangan menjual software, seperti dijelaskan pada Tabel 

4.10 berikut ini.  Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan lebih utama. Keaslian produk merupakan 

pertimbangan paling akhir bagi penjual software. Asalkan memperoleh keuntungan besar, tidak perduli asli 

atau palsu, maka software tersebut akan dijual. Ketidakperdulian inilah yang menyebabkan mengapa 

software bajakan beredar sangat luas di Indonesia.  

Tabel 4.10 

Pertimbangan MENJUAL software 

PERTIMBANGAN  SKOR  RANKING 

Profit/Keuntungan         2.63  1 

Kualitas produk        2.70  2 

Produk laku di jual        2.85  3 

Harga produk         3.33  4 

Keaslian produk        3.53  5 

 
Tabel 4.11 menyajikan kemungkinan konsumen untuk membeli software palsu. Semakin tinggi skor 

menunjukkan kemungkinan yang semakin besar jenis konsumen tertentu tidak membeli software palsu. 

SKOR di atas 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli software asli, 

dan di bawah 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli software 

bajakan. Pelajar merupakan konsumen yang paling mungkin membeli software palsu, diikuti oleh 

mahasiswa, dan rumah tangga. Pada tabel dapat dilihat pula bahwa semakin besar suatu unit usaha, 
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semakin kecil pula kemungkinan untuk membeli software bajakan. Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan 

yang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk memilih menggunakan software asli atau 

bajakan. Pengguna software asli harus melampaui suatu batas tingkat pendapatan tertentu.  

 

Tabel 4.11 

Pembeli  software palsu 

JENIS KONSUMEN  SKOR  RANKING 

Pelajar        1.55  1 

Mahasiswa        1.70  2 

Rumah Tangga        2.35  3 

Pedagang kecil menengah         2.98  4 

Perusahaan kecil menengah        3.80  5 

Pedagang besar        4.53  6 

Kantor pemerintah        4.85  7 

Kantor swasta        4.87  8 

Perusahaan  besar        5.45  9 

Bank        5.58  10 

Perusahaan asing        5.80  11 

 
Temuan pada Tabel di atas didukung oleh pendapat responden yang disajikan pada Tabel 4.12 di 

bawah ini, yang memuat setuju atau tidaknya responden terhadap suatu pernyataan tertentu. Semakin 

tinggi skor menunjukkan bahwa responden semakin setuju dengan pendapat tersebut. Penjual software 

bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan seseorang mempengaruhi perilakunya dalam membeli 

software asli. Responden kurang setuju dengan pernyataan bahwa software bajakan lebih mudah diperoleh 

di pasaran. Dengan teknologi internet saat ini, software asli dapat dengan mudah dibeli secara on-line.  

 

Tabel 4.12 

Pendapat mengenai Software 

PERNYATAAN  SKOR  RANKING 

Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi 

kesadaran orang tersebut untuk membeli software asli. 

       5.00  1 

Teknologi proteksi yang dibuat oleh produsen software asli, 

belum mampu menghalangi pembajakan.  

       4.88  2 

Konsumen lebih mudah memperoleh software bajakan 

daripada asli.  

       4.38  3 

 
 Tabel 4.13 berikut ini menyajikan pendapat responden tentang alasan mengapa software bajakan 

tetap beredar di masyarakat. Semakin tinggi skor menunjukan responden semakin setuju dengan alasan 
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tersebut. Harga menjadi faktor utama yang menyebabkan masih beredarnya software bajakan. Selain itu, 

pengawasan dan penegakan hukum terhadap beredarnya software bajakan baik yang diproduksi di dalam 

negeri maupun software bajakan impor juga menjadi alasan yang utama. Responden kurang setuju bahwa 

menjual software bajakan memberikan keuntungan yang lebih besar dan software asli tidak laku dijual.   

 
Tabel 4.13 

Mengapa Software Bajakan Tetap Beredar Di Masyarakat? 

ALASAN  SKOR  RANKING 

Perbedaan harga software asli dan bajakan terlalu jauh        5.10  1 

Pengawasan terhadap produksi software bajakan kurang ketat        5.03  2 

Pengawasan terhadap impor software bajakan kurang ketat        4.93  3 

Pendapatan masyarakat belum mampu membeli software asli         4.88  4 

Menjual software bajakan memperoleh keuntungan lebih besar        4.48  5 

Software asli tidak laku dijual/peminat software bajakan masih lebih besar        4.30  6 

 
4.2.1.4.MEKANISME HARGA 
Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh harga terhadap kesediaan konsumen untuk membeli 

hanya software asli. Hasil pengolahan data hasil survey kepada konsumen akhir dan antara mengenai 

perbedaan harga antara software asli dan palsu dapat diihat pada Gambar 4.3 berikut ini.  
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Gambar 4.3 

Mekanisme Penurunan Harga Software Asli 

 

Keterangan dan analisis untuk gambar di atas adalah sebagai berikut:  

1. Sumbu horizontal (sumbu x) menunjukkan persentase perbedaan harga antara software asli dan 

palsu. Sumbu vertikal (sumbu y) menunjukkan persentase konsumen yang bersedia membeli hanya 

produk asli.  

2. Terdapat hubungan negatif antara kedua variabel. Artinya, semakin rendah perbedaan harga antara 

software asli dan palsu, maka semakin tinggi kesediaan konsumen untuk membeli produk asli.  

3. Hubungan antara kedua variabel dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi linear 

sebagai berikut: y = -1.5886x + 1.1862 atau x = -0.6249y + 0.746695. Dengan menggunakan 

persamaan ini, maka dapat diintepretasikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Apabila tidak ada perbedaan harga antara software asli dan bajakan sekalipun (x=0%) masih 

ada sekitar 1.2% (y=1.1862%) konsumen yang membeli software bajakan. Hal ini menunjukkan 

kurangnya kepedulian konsumen Indonesia terhadap keaslian produk. Ketika membeli 

software, konsumen seringkali tidak memeriksa apakah software tersebut asli atau bajakan.  

b. Perbedaan harga maksimum antara apabila diinginkan seluruh konsumen hanya membeli 

software asli (y=100%) adalah sekitar 11.72% (x=11.721%). Apabila perbedaan harga di atas 

nilai tersebut, maka konsumen akan membeli software yang palsu. Upaya memberantas 

pembelian software palsu dapat dilakukan dengan menurunkan harga software asli.  
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4.2.2. KOSMETIKA 
4.2.2.1.PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 

Dalam kuesioner kepada konsumen akhir maupun konsumen antara ditanyakan mengenai pihak-

pihak yang terlibat akibat beredarnya kosmetika palsu. Tabel 4.14 berikut ini menyajikan pendapat 

responden mengenai pihak yang dirugikan. Skor menunjukkan urutan pihak yang paling rugi. Semakin 

rendah skor, pihak tersebut semakin rugi.  

Tabel 4.14 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya kosmetika palsu 

Pihak yang dirugikan SKOR 

Produsen produk asli           1.78 

Konsumen produk asli           1.84  

Konsumen produk palsu           2.38  

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengalami kerugian paling besar adalah produsen 

produk asli. Tabel 4.15 berikut ini menyajikan pihak yang diuntungkan akibat beredarnya kosmetika palsu. 

Sama halnya dengan tabel sebelumnya, skor menunjukkan urutan pihak yang lebih untung. Skor yang lebih 

rendah menunjukkan pihak yang lebih untung.  

 

Tabel 4.15 

Pihak yang diuntungkan akibat beredarnya kosmetika palsu 

Pihak yang diuntungkan SKOR 

Produsen produk palsu           1.10  

Konsumen produk palsu           1.90  

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produsen produk palsu dinilai mendapatkan keuntungan 

lebih besar daripada konsumen produk palsu, akibat beredarnya kosmetika palsu.  

 

4.2.2.2.PERSEPSI PEMBELI 
Tabel 4.16 berikut ini menyajikan pertimbangan konsumen dalam membeli kosmetika. Semakin 

rendah skor menunjukkan pertimbangan yang lebih utama.  
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Tabel 4.16 

Pertimbangan Konsumen Membeli Kosmetika 

Pertimbangan  SKOR RANKING 

Produk tidak mengandung bahan-bahan kimia  2.87 1 

Keaslian produk 2.93 2 

Rekomendasi teman, dokter, dan sejawat 4.00 3 

Merek kosmetika 4.05 4 

Produk sesuai dengan kebutuhan  4.15 5 

Harga produk 4.90 6 

Iklan produk kosmetika di media masa 5.68 7 

Produk berasal dari luar negeri  7.27 8 

 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pertimbangan untuk membeli produk kosmetika dengan 

pertimbangan keaslian produk menempati urutan 2 dari 8 pertimbangan. Hal ini mencerminkan bahwa 

konsumen untuk membeli kosmetika asli sudah cukup tinggi tingkat kesadarannya/awareness. Namun 

demikian, jawaban responden di atas tidak sesuai dengan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada 

Gambar 4.4 berikut ini.  

Persentase responden yang pernah membeli kosmetika palsu jauh lebih tinggi (45%) daripada yang 

tidak pernah membeli (12.5%). Dalam penelitian ini, kosmetika palsu didefinisikan sebagai kosmetika yang 

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, seperti BPOM, KEMENKES, DirjenHAKI, dan sebagainya, baik 

bermerek maupun tidak. Kosmetika yang diproduksi oleh salon-salon kecantikan atau dokter spesialis kulit 

yang tidak memiliki izin dari instansi tersebut, termasuk kosmetika palsu. 42,5% yang tidak mengerti bahwa 

produk kosmetika yang dibeli adalah asli atau palsu. 
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Gambar 4.4 

Apakah anda pernah membeli kosmetika palsu? 

 
 

Penjualan kosmetika secara sangat bebas seperti yang terjadi di Indonesia saat ini menjelaskan 

jawaban responden yang cukup memprihatikan ini. Beredarnya kosmetika secara on-line, berkembangnya 

bisnis salon kecantikan dan dokter spesialis kulit, membuat pengawasan kosmetika menjadi lebih sulit Saat 

ini konsumen dengan mudah memperoleh kosmetika impor langsung dari negara produsen secara on-line. 

Demikian pula apabila mengunjungi salon kecantikan seringkali ditawarkan berbagai jenis kosmetika yang 

dikatakan produksi dari salon kecantikan tersebut. Produk-produk sejenis ini jarang sekali yang memiliki 

izin dari instansi yang berwenang. Dalam penelitian ini dikategorikan sebagai kosmetika palsu.  

Untuk menguji kesadaran konsumen terhadap kosmetika asli lebih lanjut, ditanyakan kepada 

responden yang menjawab TIDAK dan TIDAK TAHU pertanyaan sebagai berikut: “Seandainya kosmetika 

yang anda beli tersebut palsu, dikemudian hari anda baru mengetahuinya, apakah anda akan berhenti 

membeli produk tersebut dan beralih ke produk asli?”. Berikut ini adalah jawaban responden.  
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Gambar 4.5 

Apakah anda akan beralih ke produk kosmetika asli? 

 
 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kosumen yang menjawab akan beralih ke produk 

kosmetika asli jauh lebih besar daripada yang menyatakan tidak dan belum tentu bersedia untuk membeli 

kosmetika. Hal ini menunjukkan konsumen kosmetika menginginkan untuk membeli hanya produk yang 

asli daripada menginginkan produk kosmetika palsu. Hal tidak terlepas dari keinginan konsumen untuk 

mendapatkan produk yang bebas bahan kimia dan terjamin oleh produsen.  

Secara khusus, penelitian ini juga menanyakan kepada konsumen tentang pembelian produk 

khusus PONDS dari Cina. Gambar 4.6 berikut ini menyajikan jawaban responden. 
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Gambar 4.6 

Apakah anda pernah membeli produk PONDS dari Cina? 

  
  

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang secara sadar membeli produk PONDS 

buatan Cina sebesar 10%, yang menjawab ragu-ragu karena tidak memperhatikan pembuatan produk 

adalah sebesar 35% dan yang yakin membeli produk PONDS buatan Indonesia sebesar 55%. Ini 

menggambarkan bahwa porsi konsumen yang masih membeli produk-produk PONDS buatan Cina masih 

beredar di masyarakat dan perlu adanya awareness dari konsumen untuk memperhatikan juga pembuatan 

produk tersebut selain dari tanggal kadaluarsanya. Produk PONDS dari Cina merupakan kosmetika palsu. 

Persentase yang diperoleh sesuai dengan perhitungan persentase kosmetika palsu pada Tabel 4.2.1 di atas.  

Tabel 4.17 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan tidak bersedia membeli 

kosmetika palsu. Pendapat tersebut diurutkan dari alasan yang paling penting. Semakin tinggi skor, semakin 

penting suatu alasan.  

Tabel 4.17 

Alasan Konsumen TIDAK membeli kosmetika palsu 

Alasan  SKOR RANKING 

Membahayakan dan merusak wajah/tubuh           5.58  1 

Tidak terjamin kualitasnya           5.28  2 

Hasil yang diharapkan tidak sesuai (mis. Kulit tidak menjadi putih)           5.10  3 

Melanggar hukum/undang-undang           4.70  4 

Merugikan produsen produk asli           4.28  5 

Merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak           4.00  6 
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Pada Tabel di atas dapat diihat bahwa konsumen tidak membeli kosmetika palsu karena dapat 

membahayakan dan merusak wajah/tubuh. Konsumen peduli dengan kesehatan dirinya dan menghindari 

dampak yang dapat merusak tubuhnya. Konsumen juga memperhatikan kualitas produk yang 

dikonsumsinya.  

 Tabel 4.18 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan bersedia membeli 

kosmetika palsu. Sama dengan tabel di atas, pendapat diurutkan berdasarkan penting tidaknya suatu 

alasan. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin penting alasan tersebut.  

Tabel 4.18 

Alasan Konsumen membeli kosmetika palsu 

ALASAN SKOR RANKING 

Harganya jauh lebih murah 4.45 1 

Pendapatan belum cukup untuk membeli produk asli  4.23 2 

Hasil dan kegunaan hampir sama dengan asli 3.98 3 

Kualitas hampir sama dengan asli 3.95 4 

Produsen asli sudah memperoleh keuntungan besar 3.55 5 

Penerimaan pemerintah sudah cukup besar 3.36 6 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa harga merupakan alasan paling utama bagi konsumen untuk tetap 

membeli kosmetika palsu, selain dari pendapatan konsumen yang terbatas untuk membeli produk 

kosmetika asli. Penurunan harga kosmetika asli dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pindahnya konsumen dari konsumsi kosmetika palsu ke kosmetika asli. 

 

4.2.2.3.PERSEPSI PENJUAL 
Produk laku di jual merupakan pertimbangan menjual kosmetika, seperti dijelaskan pada Tabel 4.19 

berikut ini. Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan lebih utama. Profit/keuntungan merupakan 

pertimbangan paling akhir bagi penjual kosmetika. Penjualan kosmetika tergantung pada model yang 

sedang trend di pasaran. Penjual mengikuti trend pasar tersebut. Penjual juga mempertimbangkan kualitas 

dan keaslian produk kosmetika. Ini menunjukkan penjual juga berhati-hati dalam menjual produknya.  

Tabel 4.19 

Pertimbangan Menjual kosmetika 

PERTIMBANGAN  SKOR  RANKING 

Produk laku di jual 2.59 1 

Kualitas produk 2.71 2 

Keaslian produk 2.76 3 

Harga produk 3.46 4 

Profit/Keuntungan 3.51 5 
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Tabel 4.20 menyajikan kemungkinan konsumen untuk membeli kosmetika palsu. Semakin tinggi skor 

menunjukkan kemungkinan yang semakin besar jenis konsumen tertentu untuk membeli kosmetika asli. 

SKOR di atas 1.5 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli kosmetika 

asli, dan di bawah 1.5 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli 

kosmetika palsu.  

Tabel 4.20 

Pembeli kosmetika 

JENIS KONSUMEN  SKOR  RANKING 

Wiraswasta/pengusaha 2.71 1 

Pegawai kantoran 2.39 2 

Pelajar/ Mahasiswa 1.95 3 

Pegawai toko (SPG)/pelayan restoran 1.93 4 

Ibu Rumah Tangga 1.88 5 

Pembantu rumah tangga 1.46 6 

 
Menurut responden, konsumen yang cenderung untuk membeli produk kosmetika palsu adalah 

pembantu rumah tangga. Ini sesuai dengan pertanyaan di responden konsumen, alasan beli kosmetika 

palsu adalah karena pendapatannya yang rendah sehingga mencari produk kosmetika dengan harga yang 

murah. Segmen permintaan terhadap produk kosmetika di level ini diisi oleh produk-produk kosmetika 

palsu.  

Gambar 4.7 berikut ini menyajikan persentase jenis konsumen berdasarkan jenis kosmetika yang 

dibelinya.   
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Gambar 4.7 

Persentase Pembeli Kosmetika Berdasarkan Jenis Kosmetika yang dibeli 

 

 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kosmetika asli merek dalam negeri paling banyak dibeli 

(seperti Sari Ayu, Martha Tilaar) oleh konsumen (57.3%), diikuti oleh produk asli merek internasional (seperti 

Loreal, Body Shop) (24%). Persentase produk asli merek internasional dan produk palsu (18.7%) tidak 

berbeda jauh. Hal ini menunjukkan permintaan yang sangat tinggi terhadap produk kosmetika, dan 

kemudahan masyarakat memperoleh produk kosmetika palsu.   

Secara khusus, dalam penelitian ini juga menanyakan kepada penjual tentang penjualan produk 

khusus PONDS dari Cina. Berikut jawaban responden. 
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Gambar 4.8 

Apakah anda pernah menjual produk PONDS dari Cina? 

  
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa penjual yang secara sadar menjual produk PONDS buatan 

Cina hanya sebesar 10%, yang menjawab ragu-ragu karena tidak memperhatikan pembuatan produk adalah 

sebesar 20% dan yang yakin membeli produk PONDS buatan Indonesia sebesar 70%. Ini menggambarkan 

bahwa porsi penjual yang masih menjual produk-produk PONDS buatan Cina yang adalah produk palsu 

masih sangat luas peredarannya di masyarakat. Kenyataannya memang masih ada sebagian konsumen yang 

membeli produk PONDS buatan Cina tersebut.  

Pada Tabel 4.21 di bawah ini, memuat tentang kaitan antara penghasilan konsumen kosmetika 

perbulan dengan pembelian produk kosmetika baik asli maupun palsu. Skala dari 1 sampai 6, dengan skor 

1 menunjukkan bahwa pembeli tersebut tidak perduli bahwa produk kosmetika yang dibeli adalah palsu 

dan skor 6 menunjukkan pembeli tidak pernah mau membeli produk kosmetika palsu. 

 

Tabel 4.21 

Pembeli Kosmetika menurut kelempok pendapatan 

PENGHASILAN KONSUMEN PER BULAN  SKOR  

Kurang dari Rp. 500.000 2.68 

Rp. 500.000 - Rp. 2 Juta 3.65 

>Rp. 2 juta - 5 Juta 4.50 

>Rp. 5 juta - 15 Juta 5.03 

>Rp. 15 juta - 30 juta 5.40 

>Rp. 30 juta - 50 juta 5.63 

Di atas 50 juta 5.78 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan konsumen produk kosmetika, ada 

kecenderungan akan membeli produk-produk kosmetika palsu atau dengan kata lain tidak memperdulikan 

produk kosmetikanya asli atau palsu, yang penting adalah sesuai dengan penghasilan konsumen.  

Tabel 4.22 berikut ini menyajikan pendapat responden tentang alasan mengapa produk kosmetika 

palsu tetap beredar luas di masyarakat. Semakin tinggi skor menunjukan responden semakin setuju dengan 

alasan tersebut dan sebaliknya. Alasan pertama dengan skor tertinggi adalah kurangnya edukasi kepada 

konsumen mengenai bahaya memakai kosmetika palsu. Kunci untuk memerangi pemalsuan produk 

kosmetika adalah edukasi kepada konsumen khususnya konsumen dengan level pendapatan yang rendah 

dan permintaan produk kosmetika dengan harga yang murah. Jika segmen pasar “low end” ini dapat 

diberikan edukasi, maka sebagian besar konsumen di level ini akan beralih dan pada akhirnya pangsa pasar 

produk kosmetika asli akan meningkat. Apalagi peminat barang palsu ini juga masih ada. Menurut 

responden, beredarnya produk kosmetika palsu juga akibat dari lemahnya pengawasan kosmetika palsu 

dari luar negeri.  

 

Tabel 4.22 

Mengapa Kosmetika Palsu Tetap Beredar Di Masyarakat? 

ALASAN  SKOR  RANKING 

Kurangnya edukasi kepada konsumen mengenai bahaya memakai kosmetika 

palsu 
4.98 1 

Peminat kosmetika palsu masih besar 4.90 2 

Pengawasan terhadap kosmetika palsu dari luar negeri (import) tidak ketat 4.88 3 

Harga kosmetika palsu jauh lebih rendah daripada asli 4.51 4 

Pasokan (suplai) kosmetika palsu (mis. dari salon kecantikan atau dokter kulit)  

sangat mudah diperoleh.  
4.51 5 

Konsumen Indonesia cenderung "ikut-ikutan" dalam memilih kosmetika/salon 

kecantikan/dokter  
4.29 6 

Kosmetika palsu memiliki fungsi yang sama dengan asli 3.90 7 
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4.2.2.4.MEKANISME HARGA 
Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh harga terhadap beralihnya konsumen untuk membeli 

produk kosmetika palsu. Hasil pengolahan data hasil survei kepada konsumen akhir dan antara mengenai 

perbedaan harga antara kosmetika asli dan palsudapat diihat pada Gambar 4.9 berikut ini.  

 

Gambar 4.9 

Mekanisme Perbedaan Harga Kosmetika Asli dan Kosmetika Palsu 

  

 

Keterangan dan analisis untuk gambar di atas adalah sebagai berikut:  

1. Sumbu horizontal (sumbu x) menunjukkan persentase perbedaan harga antara kosmetika asli dan 

palsu. Sumbu vertical (sumbu y) menunjukkan persentase konsumen yang bersedia beralih ke 

kosmetika palsu.  

2. Terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Artinya semakin tinggi perbedaan harga antara 

kosmetika asli dan palsu, maka semakin tinggi kesediaan konsumen untuk membeli produk 

kosmetika palsu.  

3. Hubungan antara kedua variabel dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi liner sebagai 

berikut: y = 0.128x - 0.161 atau x = 7,84y + 1.26. Dengan menggunakan persamaan ini, maka dapat 

diintepretasikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Peningkatan 1% perbedaan harga antara kosmetika asli dan palsu akan meningkatkan 0.12% 

konsumen beralih ke produk palsu.  
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b. Apabila diinginkan bahwa semua konsumen menggunakan produk asli (y=0%), maka 

perbedaan harga maksimum yang diperlukan adalah sekitar 1.26% (x=1.26%).  

c. Mekanisme penurunan harga kosmetika asli tidak dapat menjadi instrumen untuk 

memberantas peredaran kosmetika palsu.   

 

4.2.3. FARMASI 
4.2.3.1.PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 

Dalam kuesioner kepada konsumen akhir maupun konsumen antara ditanyakan mengenai pihak-

pihak yang terlibat akibat beredarnya produk farmasi palsu. Tabel 4.23 berikut ini menyajikan pendapat 

responden mengenai pihak yang dirugikan. Skor menunjukkan urutan pihak yang paling rugi. Semakin 

rendah skor, pihak tersebut semakin rugi.  

Tabel 4.23 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya farmasi palsu 

Pihak yang dirugikan SKOR 

Konsumen produk asli 1.60 

Produsen produk asli 1.95 

Konsumen produk palsu 2.41 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengalami kerugian paling besar adalah konsumen 

produk asli. Tabel 4.24 berikut ini menyajikan pihak yang diuntungkan akibat beredarnya farmasi palsu. 

Sama halnya dengan tabel sebelumnya, skor menunjukkan urutan pihak yang lebih untung. Skor yang lebih 

rendah menunjukkan pihak yang lebih untung.  

 

Tabel 4.24 

Pihak yang diuntungkan akibat beredarnya produk farmasi palsu 

Pihak yang diuntungkan SKOR 

Produsen produk palsu 1.09 

Konsumen produk palsu 1.91 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produsen produk palsu dinilai mendapatkan keuntungan 

lebih besar daripada konsumen produk palsu, akibat beredarnya produk farmasi palsu.  
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4.2.3.2.PERSEPSI PEMBELI 
 

Tabel 4.25 berikut ini menyajikan pertimbangan konsumen dalam membeli produk farmasi. 

Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan yang lebih utama.  
 

Tabel 4.25 

Pertimbangan Konsumen Membeli Produk Farmasi 

Pertimbangan  SKOR RANKING 

Kualitas 1.95 1 

Manfaat  2.50 2 

Keaslian produk 2.55 3 

Harga 3.95 4 

Merek 4.30 5 

Produksi luar negeri 5.87 6 

 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pertimbangan utama untuk membeli produk farmasi adalah 

kualitas dan bermanfaat bagi konsumen, dalam arti bermanfaat menyembuhkan penyakit. Keaslian produk 

menempati urutan ke tiga setelah kualitas dan manfaat. Ini menunjukkan konsumen tetap memperhatikan 

pentingnya keaslian produk farmasi yang dibeli, namun keaslian produk bukan merupakan hal yang paling 

utama.  Selain pertimbangan di atas, beberapa responden memberikan pertimbangan lainnya seperti 

pertimbangan mengutamakan kesehatan, tanggal kadaluarsa, testimoni dari konsumen lainnya, 

ketersediaan produk farmasi yang ingin dibeli di toko dan pertimbangan lokasi pembelian. 

Lokasi pembelian produk farmasi oleh konsumen dibedakan berdasarkan jenis obat, yaitu obat 

dengan resep dokter, obat bebas terbatas dan obat bebas. Responden memberikan penilaian sering 

tidaknya membeli produk farmasi di lokasi-lokasi seperti yang ditanyakan dalam kuesioner. Skala penilaian 

dari 1 sampai 6. Skor mendekati 1 menunjukkan semakin tidak pernahnya responden membeli produk 

farmasi di lokasi tersebut dan skor mendekati 6 menunjukkan bahwa responden selalu membeli produk 

farmasi di lokasi tersebut. Skor tertinggi adalah di lokasi apotik, untuk ke tiga jenis obat, baik obat resep 

dokter obat bebas terbatas dan obat bebas. Artinya pilihan utama responden membeli produk farmasi 

adalah di apotik. Untuk pembelian di toko obat, supermarket dan warung, berdasarkan skor tertinggi 

responden memilih untuk membeli jenis obat bebas (skor tertinggi di 3 lokasi tersebut), pilihan kedua 

adalah obat bebas terbatas dan pilihan ketiga adalah obat dengan resep dokter. Untuk pilihan pembelian 

obat dengan resep dokter di warung mendapatkan skor yang paling rendah, artinya secara logis responden 
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tidak memilih warung untuk mencari obat dengan resep dokter.  Ada 1 responden yang menyatakan 

membeli obat-obatan melalui MLM (Multi Level Marketing). Fenomena MLM ini dapat menjadi pengganti 

dari warung bahkan toko obat.  

 

Gambar 4.10 

Lokasi Pembelian Produk Farmasi berdasarkan Jenis Obat 

 

 

Obat resep dokter selalu dibeli oleh responden di Apotik, namun demikian skor yang ditunjukkan 

oleh gambar di atas tidak sama dengan 6, yang berarti bahwa ada responden yang membeli obat resep 

dokter di tempat lain. Konsumen yang obat resep dokter yang dibeli di toko obat cukup banyak, bahkan 

ada responden yang membeli obat resep dokter di supermarket dan warung. Hal ini ditunjukkan oleh skor 

yang tidak sama dengan 1 (tidak pernah membeli di tempat tersebut).  

Pada Gambar 4.11 berikut ini menjelaskan tentang persentase responden yang pernah membeli 

produk farmasi palsu. Responden yang meyakini membeli produk farmasi palsu ada 15%, yang tidak tahu / 

tidak yakin yang dibeli asli atau palsu sebesar 33% dan yang yakin tidak membeli yang palsu sebesar 53%. 

Yang menarik adalah persentase responden yang tidak menyadari dan yang menyadari membeli produk 

farmasi palsu cukup besar (48%). Persentase ini dapat juga mencerminkan permintaan atau pangsa pasar 

produk farmasi palsu yang cukup besar. 
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Gambar 4.11 

Apakah anda pernah membeli produk farmasi palsu? 

  
 

 

Untuk menguji kesadaran konsumen terhadap produk farmasi asli lebih lanjut, ditanyakan kepada 

responden yang menjawab TIDAK dan TIDAK TAHU pertanyaan sebagai berikut: “Seandainya produk 

farmasi yang anda beli tersebut palsu, dikemudian hari anda baru mengetahuinya, apakah anda akan 

berhenti membeli produk tersebut dan beralih ke produk asli?”. Berikut ini adalah jawaban responden.  

 

Gambar 4.12 

Apakah anda akan beralih ke produk farmasi asli? 
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Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kosumen yang menjawab akan beralih ke produk farmasi 

asli jauh lebih besar daripada yang menyatakan tidak dan belum tentu bersedia untuk membeli farmasi asli. 

Hal ini menunjukkan konsumen produk farmasi menginginkan untuk membeli hanya produk yang asli 

daripada menginginkan produk farmasi palsu. Hal tidak terlepas dari keinginan konsumen untuk 

mendapatkan produk yang berkualitas, bermanfaat dan produk asli.  

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa masih ada konsumen (4%) yang meskipun 

sudah mengetahui bahwa produk yang dibelinya adalah palsu, tidak mau beralih ke produk asli. Persentase 

yang belum tentu pindah ke produk asli juga cukup tinggi (24%).  

Alasan lain responden untuk menghindari mengkonsumsi produk farmasi palsu dapat dilihat pada 

Tabel 4.26 berikut ini. Pendapat tersebut diurutkan dari alasan yang paling penting. Semakin tinggi skor, 

semakin penting suatu alasan.  

 

Tabel 4.26 

Alasan Konsumen TIDAK membeli produk farmasi palsu 

Alasan  SKOR RANKING 

Membahayakan kesehatan diri sendiri dan keluarga 5.80 1 

Tidak terjamin kualitasnya 5.35 2 

Tidak direkomendasikan dokter 5.13 3 

Melanggar hukum/undang-undang 4.78 4 

Merugikan produsen produk asli 4.25 5 

Merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak 4.05 6 

 

Pada Tabel di atas dapat diihat bahwa konsumen tidak membeli produk farmasi palsu karena dapat 

membahayakan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Konsumen peduli dengan kesehatan dirinya dan 

menghindari dampak yang dapat merusak tubuhnya. Konsumen juga memperhatikan kualitas produk yang 

dikonsumsinya. Responden juga memperhatikan rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi produk 

farmasi.  

 Tabel 4.27 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan bersedia membeli produk 

farmasi palsu. Sama dengan tabel di atas, pendapat diurutkan berdasarkan penting tidaknya suatu alasan. 

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin penting alasan tersebut.  
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Tabel 4.27 

Alasan Konsumen membeli produk farmasi palsu 

ALASAN SKOR RANKING 

Harganya obat asli jauh lebih mahal 4.80 1 

Pendapatan belum cukup untuk membeli produk asli  4.38 2 

Kualitas hampir sama dengan asli 4.10 3 

Kegunaan hampir sama dengan asli (sama-sama menyembuhkan penyakit) 3.93 4 

Lebih mudah memperoleh produk farmasi (obat-obatan) yang palsu 3.73 5 

Pabrik obat asli sudah memperoleh keuntungan besar 2.63 6 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa harga merupakan alasan paling utama bagi konsumen untuk tetap 

membeli produk farmasi palsu, selain dari pendapatan konsumen yang terbatas untuk membeli produk 

farmasi asli. Penurunan harga farmasi asli dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pindahnya 

konsumen dari konsumsi produk farmasi palsu ke produk farmasi asli. 

 

4.2.3.3.PERSEPSI PENJUAL 
Pada Tabel 4.28 berikut ini dijelaskan pertimbangan penjual untuk menjual produk farmasi. Semakin 

rendah skor menunjukkan pertimbangan lebih utama. Keaslian produk merupakan pertimbangan paling 

utama dalam menjual obat. Sedangkan profit merupakan pertimbangan terakhir. Harga produk memiliki 

pertimbangan yang sama skor bobotnya dengan profit/keuntungan. Sehingga penjual cenderung untuk 

mencari produk yang laku dijual dengan harga murah. Dengan sendirinya produk tersebut menghasilkan 

profit yang tinggi.  

Tabel 4.28 

Pertimbangan Menjual Produk Farmasi 

PERTIMBANGAN  SKOR  RANKING 

Keaslian produk 1.78 1 

Kualitas produk 2.00 2 

Produk laku di jual 3.00 3 

Harga produk 4.18 4 

Profit/Keuntungan 4.18 5 

 
Tabel 4.29 menyajikan kemungkinan konsumen untuk membeli produk farmasi palsu. Semakin 

tinggi skor menunjukkan kemungkinan yang semakin besar jenis konsumen tertentu untuk membeli produk 

farmasi asli. SKOR di atas 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli 

produk farmasi asli, dan SKOR di bawah 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan 
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untuk membeli produk farmasi palsu. Semakin rendah nilai SKOR nya, semakin cenderung untuk membeli 

produk farmasi palsu.  

Tabel 4.29 

Pembeli Produk Farmasi 

JENIS KONSUMEN  SKOR  RANKING 

Pasien di rumah sakit 5.93 1 

Pembeli dengan resep dokter 5.88 2 

Pasien dengan asuransi  5.70 3 

Pasien tanpa asuransi 5.26 4 

Pembeli untuk dijual kembali 4.60 5 

Pembeli tanpa resep dokter 4.53 6 

 
Menurut responden, walaupun nilai skor tidak ada yang di bawah 3, kemungkinan konsumen yang 

cenderung untuk membeli produk produk farmasi palsu hampir tidak ada. Namun bila dilihat dari ranking 

skor tersebut, masih ada kemungkinan konsumen tanpa resep dokter, konsumen yang akan menjual lagi 

produk farmasi yang dibeli, pasien tanpa asuransi mempunyai kecenderungan untuk membeli produk 

farmasi yang tidak asli dibandingkan dengan pasien dengan asuransi. Temuan ini menunjukkan bahwa 

sistem asuransi kesehatan dapat mengurangi beredarnya produk farmasi palsu di masyarakat.   

Tabel 4.30 berikut ini menyajikan pendapat responden tentang alasan mengapa produk farmasi 

palsu tetap beredar luas di masyarakat. Semakin tinggi skor menunjukkan responden semakin setuju 

dengan alasan tersebut dan sebaliknya. Alasan pertama dengan skor tertinggi adalah kurangnya edukasi 

kepada konsumen mengenai bahaya mengkonsumsi produk farmasi palsu. Kunci untuk memerangi 

pemalsuan produk farmasi adalah edukasi kepada konsumen khususnya konsumen dengan pendidikan 

kesehatan yang rendah. Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan dapat menyebabkan konsumen dapat 

beralih kepada produk-produk farmasi yang palsu. Menurut responden, beredarnya produk farmasi palsu 

juga karena perbedaan harga antara yang asli dan palsu cukup besar. Harga masih menjadi dasar bagi 

pembeli untuk mengkonsumsi produk farmasi, jika terlalu mahal produk aslinya, akan ada kecenderungan 

pembeli beralih ke produk yang palsu. Selain harga, produk farmasi palsu luar negeri (impor) membanjiri 

pasar farmasi di Indonesia dengan harga bersaing dengan produk asli menyebabkan produk farmasi palsu 

masih banyak beredar di masyarakat. 
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Tabel 4.30 

Mengapa Produk Farmasi Palsu Tetap Beredar Di Masyarakat? 

ALASAN  SKOR  RANKING 

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keaslian produk 5.58 1 

Perbedaan harga obat asli dan palsu sangat besar 4.82 2 

Pengawasan terhadap obat palsu dari luar negeri (import) tidak ketat 4.75 3 

Permintaan obat palsu tetap ada, karena pendapatan konsumen belum cukup 

untuk membeli obat asli  3.50 
4 

Kegunaan hampir sama dengan asli (sama-sama menyembuhkan penyakit 

tertentu) 2.98 
5 

 
4.2.3.4.MEKANISME HARGA 
Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh harga terhadap beralihnya konsumen untuk membeli 

produk farmasi palsu. Hasil pengolahan data hasil survei kepada konsumen akhir dan antara mengenai 

perbedaan harga antara produk farmasi asli dan palsu dapat diihat pada Gambar 4.13 berikut ini.  

 

Gambar 4.13 

Mekanisme Perbedaan Harga Produk Farmasi Asli dan Farmasi Palsu 
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Keterangan dan analisis untuk gambar di atas adalah sebagai berikut:  

1. Sumbu horizontal (sumbu x) menunjukkan persentase perbedaan harga antara produk farmasi asli 

dan palsu. Sumbu vertikal (sumbu y) menunjukkan persentase konsumen yang bersedia beralih ke 

produk farmasi palsu.  

2. Terdapat hubungan positif antara kedua variabel. Artinya semakin tinggi perbedaan harga antara 

produk farmasi asli dan palsu, maka semakin tinggi kesediaan konsumen untuk membeli produk 

farmasi palsu.  

3. Hubungan antara kedua variabel dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi liner sebagai 

berikut: y = 0.0723x - 0.0654 atau x = 13.831y + 0.905. Dengan menggunakan persamaan ini, maka 

dapat diintepretasikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Semakin tinggi perbedaan harga obat asli dan palsu, semakin besar minat masyarakat untuk beralih 

ke obat palsu. Peningkatan 1% perbedaan harga akan meningkatkan 0.07% konsumen beralih ke 

produk palsu.  

b. Harga produk farmasi asli harus diupayakan agar turun, sehingga terjangkau bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Perbedaan harga maksimum yang tidak menyebabkan konsumen mencari produk 

palsu (y=0%) hanya berkisar 1% (x=0,9%). Perbedaan harga sedikit saja, misalnya 25% (x=25%) akan 

menyebabkan 1.8% konsumen beralih ke produk palsu. Persentase tersebut terlihat kecil, namun 

apabila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 237 juta jiwa, maka 

dapat diartikan bahwa produk obat palsu yang beredar di Indonesia saat ini membahayakan 4.27 

juta jiwa.   

 
4.2.4. PAKAIAN 
4.2.4.1.PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 

Dalam kuesioner kepada konsumen akhir maupun konsumen antara ditanyakan mengenai pihak-

pihak yang terlibat akibat beredarnya pakaian palsu. Tabel 4.31 berikut ini menyajikan pendapat responden 

mengenai pihak yang dirugikan. Skor menunjukkan urutan pihak yang paling rugi. Semakin rendah skor, 

pihak tersebut semakin rugi.  
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Tabel 4.31 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya pakaian palsu 

Pihak yang dirugikan SKOR 

Produsen produk asli           1.86  

Konsumen produk asli           1.38  

Konsumen produk palsu           2.74  

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengalami kerugian paling besar adalah konsumen 

produk asli. Tabel 4.32 berikut ini menyajikan pihak yang diuntungkan akibat beredarnya pakaian palsu. 

Sama halnya dengan tabel sebelumnya, skor menunjukkan urutan pihak yang lebih untung. Skor yang lebih 

rendah menunjukkan pihak yang lebih untung.  

 

Tabel 4.32 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya pakaian palsu 

Pihak yang diuntungkan SKOR 

Produsen produk palsu           1.78 

Konsumen produk palsu           1.22  

  

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produsen produk palsu dinilai mendapatkan keuntungan 

lebih besar daripada konsumen produk palsu, akibat beredarnya pakaian palsu.  

 

4.2.4.2.PERSEPSI PEMBELI 
 

Tabel 4.33 berikut ini menyajikan pertimbangan konsumen dalam membeli pakaian. Semakin 

rendah skor menunjukkan pertimbangan yang lebih utama.  
 

Tabel 4.33 

Pertimbangan Konsumen Membeli Pakaian 

Pertimbangan  SKOR RANKING 

Kualitas 1.88 1 

Harga 2.40 2 

Manfaat 2.65 3 

Merek 4.00 4 

Keaslian Produk 4.08 5 

Produk LUAR Negeri 5.79 6 
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Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pertimbangan keaslian produk menempati urutan 5 dari 6 

pertimbangan. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran konsumen untuk membeli pakaian yang asli masih 

sangat rendah. Gambar 4.14 berikut ini menjelaskan hal yang sama. Persentase responden yang pernah 

membeli pakaian palsu sangat tinggi, yaitu 62%, nyaris dua per tiga dari seluruh responden. Responden 

yang tidak pernah membeli pakaian palsu proporsinya kecil sekali, yaitu hanya 5%. 

 

 

Gambar 4.14 

Apakah anda pernah membeli pakaian palsu? 

  
 

Untuk menguji kesadaran konsumen terhadap pakaian asli lebih lanjut, ditanyakan kepada 

responden yang menjawab TIDAK dan TIDAK TAHU pertanyaan sebagai berikut: “Seandainya pakaian yang 

anda beli tersebut palsu, di kemudian hari anda baru mengetahuinya, apakah anda akan berhenti membeli 

produk tersebut dan beralih ke produk asli?”. Berikut ini adalah jawaban responden.  
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Gambar 4.15 

Apakah anda akan beralih ke pakaian asli? 

 
 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa 50% responden belum menentukan pilihan beralih atau 

tidak. Di sisi lain, proporsi konsumen sebesar 44% menyatakan akan beralih ke produk asli jika diketahui 

bahwa produk yang selama ini dibeli palsu. Sisanya, tetap ingin membeli pakaian palsu tersebut. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ada konsumen yang tetap membeli produk palsu meskipun memang sebagian besar 

menyatakan akan beralih ke produk asli.  

 Tabel 4.34 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan tidak bersedia membeli 

pakaian palsu. Pendapat tersebut diurutkan dari alasan yang paling penting. Semakin tinggi skor, semakin 

penting suatu alasan.  

 

Tabel 4.34 

Alasan Konsumen TIDAK membeli pakaian palsu 

Alasan  SKOR RANKING 

Barang palsu tidak terjamin kualitasnya           4.45  1 

Harga produk asli hampir sama dengan palsu           4.15  2 

Merugikan produsen asli           4.15  3 

Melanggar hukum/undang-undang           4.03  4 

Merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak           3.88  5 

Harga diri naik jika memiliki barang asli           2.75  6 
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Pada Tabel 4.34 di atas dapat dilihat bahwa konsumen akan membeli pakaian asli apabila 

kepentingannya diprioritaskan. Konsumen tidak terlalu peduli dengan pelanggaran hukum maupun 

kepentingan pihak lain, seperti produsen pakaian asli maupun pemerintah. Sehingga, untuk meningkatkan 

kesadaran konsumen untuk membeli pakaian asli, konsumen perlu diberikan insentif yang tidak diperoleh 

apabila membeli pakaian palsu seperti kualitas pakaian.  

 Tabel 4.35 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan bersedia membeli pakaian 

palsu. Sama dengan tabel di atas, pendapat diurutkan berdasarkan penting tidaknya suatu alasan. Semakin 

tinggi skor menunjukkan semakin penting alasan tersebut.  

 

 

Tabel 4.35 

Alasan Konsumen MEMBELI Pakaian Palsu 

ALASAN SKOR RANK 

Harganya jauh lebih murah daripada produk asli 4.80 1 

Pendapatan belum cukup untuk membeli pakaian asli  4.73 2 

Fungsi sama dengan asli 4.33  3 

Di pasar lebih banyak dijual produk pakaian palsu bermerek 4.30  4 

Kualitas hampir sama dengan asli 3.83  5 

Penerimaan pemerintah sudah cukup besar 3.40  6 

Produsen asli sudah memperoleh keuntungan besar 3.00 7 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa harga merupakan alasan paling utama bagi konsumen untuk tetap 

membeli pakaian palsu. Penurunan harga pakaian asli dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pindahnya konsumen dari pakaian yang palsu ke yang asli.  

 

 

4.2.4.3.PERSEPSI PENJUAL 
Harga dan laku tidaknya produk merupakan pertimbangan utama menjual pakaian, seperti 

dijelaskan pada Tabel 4.36 berikut ini. Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan lebih utama. 

Keaslian produk merupakan pertimbangan terakhir bagi para penjual pakaian. Dengan demikian, asalkan 

memperoleh produk yang harganya terjangkau dan laku dijual, penjual akan menjualnya tanpa peduli 

keaslian produk tersebut. Ketidakpedulian inilah yang menyebabkan masih beredarnya pakaian palsu di 

Indonesia.  
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Tabel 4.36 

Pertimbangan MENJUAL Pakaian 

PERTIMBANGAN  SKOR  RANKING 

Harga produk         3.44  1 

Produk laku dijual        3.67  2 

Kualitas produk        3.67 3 

Model sebuah barang        3.92  4 

Merek sebuah barang        4.28  5 

Profit/keuntungan        5.03  6 

Kemudahan memperoleh produk        5.21  7 

Keaslian produk        6.64  8 

 

Tabel 4.37 menyajikan kemungkinan konsumen untuk membeli pakaian palsu. Semakin rendah skor 

menunjukkan kemungkinan yang semakin besar jenis konsumen tertentu membeli pakaian palsu. SKOR di 

atas 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli pakaian asli, dan di 

bawah 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk pakaian palsu. Ibu rumah 

tangga merupakan konsumen yang paling mungkin membeli pakaian palsu diikuti oleh pedagang dan 

pelajar atau mahasiswa.  

Tabel 4.37 

Pembeli Pakaian Palsu 

JENIS KONSUMEN  SKOR  RANKING 

Ibu Rumah Tangga        3.31  1 

Pedagang        3.56  2 

Pelajar/Mahasiswa        4.05  3 

Wiraswasta        4.72  4 

Pegawai Kantoran        5.03  5 

  

Jika konsumen digolongkan menurut pendapatan seperti Tabel 4.38 berikut ini, diketahui  bahwa 

seiring dengan meningkatnya pendapatan, kemungkinan seseorang untuk membeli pakaian palsu semakin 

kecil. Kecenderungan orang untuk membeli pakaian palsu (SKOR < 3) hanya berlaku untuk konsumen 

berpendapatan di bawah Rp 2 juta.  

Tabel 4.38 

Pembeli Pakaian Palsu menurut Pendapatan 

Kategori Pendapatan  SKOR  RANKING 

< Rp 500.000        1.72  1 

Rp 500.000 – Rp 2 juta        2.18  2 

Rp 2 juta – Rp 5 juta        3.46  3 

Rp 5 juta – Rp 15 juta        4.59  4 

Rp 15 juta – Rp 30 juta        5.18  5 

Rp 30 juta – Rp 50 juta        5.59  6 

> Rp 50 juta        5.74 7 
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Tabel 4.39 berikut ini menyajikan pendapat responden tentang alasan mengapa pakaian tetap 

beredar di masyarakat. Semakin tinggi skor menunjukan responden semakin setuju dengan alasan tersebut. 

Pasokan barang, terutama barang dari kulit, palsu yang lebih mudah dibandingkan yang tidak bermerek 

atau bermerek asli tetapi tidak terkenal menjadi alasan utama masih beredarnya pakaian palsu di pasar 

Indonesia. Selain itu, perbedaan harga yang signifikan antara yang asli dan yang palsu juga membuat 

pakaian palsu banyak beredar. Responden kurang setuju jika dikatakan bahwa pendapatan konsumen yang 

rendah menjadi alasan membeli produk palsu. 

 

Tabel 4.39 

Mengapa Pakaian Palsu Tetap Beredar Di Masyarakat? 

ALASAN  SKOR  RANKING 

Pasokan barang dari kulit bermerek palsu lebih mudah        4.62        1 

Harga pakaian palsu bermerek jauh lebih rendah daripada asli        4.54       2 

Pakaian bermerek terkenal (branded) palsu lebih laku dijual        4.49        3 

Konsumen Indonesia mengutamakan gengsi pakai pakaian bermerek        4.41       4 

Pengawasan terhadap pakaian bermerek palsu dari luar negeri tidak ketat        4.26  5 

Menjual pakaian bermerek palsu memperoleh keuntungan lebih besar        4.21  6 

Pendapatan masyarakat belum mampu membeli pakaian bermerek asli        4.08  7 

 

4.2.4.4.MEKANISME HARGA 
Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh harga terhadap kesediaan konsumen untuk membeli 

hanya pakaian asli. Hasil pengolahan data hasil survey kepada konsumen akhir dan antara mengenai 

perbedaan harga antara pakaian asli dan palsu dapat diihat pada Gambar 4.16 berikut ini.  
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Gambar 4.16 

Mekanisme Penurunan Harga Pakaian Asli 

 

 

Keterangan dan analisis untuk gambar di atas adalah sebagai berikut:  

1. Sumbu horizontal (sumbu x) menunjukkan persentase perbedaan harga antara pakaian asli dan palsu. 

Sumbu vertical (sumbu y) menunjukkan persentase konsumen yang bersedia membeli hanya pakaian 

asli.  

2. Terdapat hubungan negatif antara kedua variabel. Artinya semakin rendah perbedaan harga antara 

pakaian asli dan palsu, maka semakin tinggi kesediaan konsumen untuk membeli produk asli.  

3. Hubungan antara kedua variable dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi liner sebagai 

berikut y = -1.602 x + 1.178 atau x = -0.624 y + 0.736. Dengan menggunakan persamaan ini, maka 

dapat diintepretasikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Apabila tidak ada perbedaan harga antara pakaian asli dan palsu sekalipun (x=0%) masih ada 

sekitar 1.2% (y=1.178%) konsumen yang membeli pakaian palsu. Hal ini menunjukkan kurangnya 

kepedulian konsumen Indonesia terhadap keaslian produk. Ketika membeli pakaian, konsumen 

seringkali tidak memperdulikan merek asli atau palsu dari pakaian yang dibelinya.  

b. Perbedaan harga maksimum antara apabila diinginkan seluruh konsumen hanya membeli pakaian 

asli (y=100%) adalah sekitar 11% (x=11%) Apabila perbedaan harga di atas nilai tersebut, maka 

konsumen akan membeli pakaian yang palsu. Upaya memberantas pembelian pakaian palsu dapat 

dilakukan dengan menurunkan harga pakaian asli.  
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4.2.5. BARANG DARI KULIT 
4.2.5.1.PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 

Dalam kuesioner kepada konsumen akhir maupun konsumen antara ditanyakan mengenai pihak-

pihak yang terlibat akibat beredarnya barang dari kulit palsu. Tabel 4.40 berikut ini menyajikan pendapat 

responden mengenai pihak yang dirugikan. Skor menunjukkan urutan pihak yang paling rugi. Semakin 

rendah skor, pihak tersebut semakin rugi.  

 

Tabel 4.40 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya barang dari kulit palsu 

Pihak yang dirugikan SKOR 

Produsen produk asli 1.47 

Konsumen produk asli 1.77 

Konsumen produk palsu 2.75 

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengalami kerugian paling besar adalah produsen 

produk asli. Tabel 4.41 berikut ini menyajikan pihak yang diuntungkan akibat beredarnya barang dari kulit 

palsu. Sama halnya dengan tabel sebelumnya, skor menunjukkan urutan pihak yang lebih untung. Skor yang 

lebih rendah menunjukkan pihak yang lebih untung.  

 

Tabel 4.41 

Pihak yang diuntungkan akibat beredarnya barang dari kulit palsu 

Pihak yang diuntungkan SKOR 

Produsen produk palsu           1.18 

Konsumen produk palsu           1.81  

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produsen produk palsu dinilai mendapatkan keuntungan 

lebih besar daripada konsumen produk palsu, akibat beredarnya barang dari kulit palsu.  

 

4.2.5.2.PERSEPSI PEMBELI 
Tabel 4.42 berikut ini menyajikan pertimbangan konsumen dalam membeli barang dari kulit. 

Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan yang lebih utama.  
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Tabel 4.42 

Pertimbangan Konsumen Membeli Barang dari Kulit 

Pertimbangan  SKOR RANKING 

Kualitas 1,84 1 

Harga 2,86 2 

Keaslian produk 3,08 3 

Manfaat  3,29 4 

Merek 3,71 5 

Tempat asal produksi (luar/dalam negeri)**)  5,79 6 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pertimbangan utama untuk membeli barang dari kulit adalah 

kualitas dan harga. Kedua faktor antara kualitas dan harga merupakan faktor yang dapat bertolak belakang. 

Istilah “ada kualitas ada harga” menunjukkan bahwa tidak mungkin mendapatkan harga murah untuk 

mendapatkan kualitas barang dari kulit yang baik. Tapi harga yang terlalu tinggi walaupun kualitas bagus 

belum tentu dibeli oleh konsumen dan juga sebaliknya harga yang murah tapi kualitas kurang bagus belum 

tentu dibeli oleh konsumen. Dua faktor yang saling bertentangan menjadi pertimbangan bagi konsumen 

untuk menimbang dan menentukan produk barang dari kulit yang akan dibeli. Selain itu, keaslian produk 

menempati urutan ke tiga setelah kualitas dan harga. Ini menunjukkan konsumen tetap memperhatikan 

pentingnya keaslian produk barang dari kulit yang dibeli. Bagi konsumen, pertimbangan manfaat, merek 

dan asal produksi tidak begitu besar pengaruhnya dalam menentukan produk barang dari kulit yang akan 

dibeli. Tapi untuk beberapa kalangan, pertimbangan merek menjadi sangat penting. Beberapa konsumen 

menyatakan merek internasional lebih mempunyai nilai daripada merek lokal. Selain pertimbangan diatas, 

beberapa responden memberikan pertimbangan lainnya seperti model/motif produk barang dari kulit. 

Pertimbangan model/motif dari produk barang dari kulit bagi beberapa konsumen menjadi bagian penting 

dalam mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Tentunya model/motif disini sesuai selera dari 

konsumen, bisa saja mengikuti mode terkini (mainstream) atau sebaliknya di luar mainstream. 

 

Pada Gambar 4.17 berikut ini menjelaskan tentang persentase responden yang pernah membeli 

barang dari kulit palsu. Responden yang meyakini membeli barang dari kulit palsu ada 70%, yang tidak tahu 

/ tidak yakin yang dibeli asli atau palsu sebesar 21% dan yang yakin tidak membeli yang palsu sebesar 9%. 

Yang menarik adalah persentase responden yang tidak menyadari dan yang menyadari membeli barang 

dari kulit palsu hampir 91%. Persentase ini dapat juga mencerminkan permintaan atau pangsa pasar barang 

dari kulit palsu sangat besar. 
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Gambar 4.17 

Apakah anda pernah membeli barang dari kulit palsu? 

  
 

Untuk menguji kesadaran konsumen terhadap barang dari kulit asli lebih lanjut, ditanyakan kepada 

responden yang menjawab TIDAK dan TIDAK TAHU pertanyaan sebagai berikut: “Seandainya barang dari 

kulit yang anda beli tersebut palsu, dikemudian hari anda baru mengetahuinya, apakah anda akan berhenti 

membeli produk tersebut dan beralih ke produk asli?”. Berikut ini adalah jawaban responden.  

 

 

Gambar 4.18 

Apakah anda akan beralih ke barang dari kulit asli? 
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Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa kosumen yang menjawab akan beralih ke barang dari 

kulit asli sama besar antara yang menyatakan iya dan tidak / belum tentu bersedia untuk membeli barang 

dari kulit asli.  

Alasan lain responden untuk menghindari mengkonsumsi barang dari kulit palsu dapat dilihat pada 

Tabel 4.43 berikut ini. Pendapat tersebut diurutkan dari alasan yang paling penting. Semakin tinggi skor, 

semakin penting suatu alasan.  

Tabel 4.43 

Alasan Konsumen TIDAK membeli barang dari kulit palsu 

Alasan  SKOR RANKING 

Tidak terjamin kualitasnya 4.84 1 

Merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak 4.37 2 

Merugikan produsen produk asli 4.33 3 

Melanggar hukum/ undang-undang 4.18 4 

Harga dengan produk asli hampir sama 4.14 5 

Harga diri /status sosial naik jika memiliki barang asli                                                                                      3.37 6 

 

Pada Tabel di atas dapat diihat bahwa konsumen tidak membeli barang dari kulit palsu karena tidak 

terjamin kualitasnya. Selain itu, responden sadar dengan mengkonsumsi barang palsu, hanya akan 

merugikan pemerintah saja karena tidak membayar pajak.  

 Tabel 4.44 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan bersedia membeli barang 

dari kulit palsu. Sama dengan tabel di atas, pendapat diurutkan berdasarkan penting tidaknya suatu alasan. 

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin penting alasan tersebut.  

 

Tabel 4.44 

Alasan Konsumen membeli barang dari kulit palsu 

ALASAN SKOR RANKING 

Harganya jauh lebih murah daripada produk asli 4.59 1 

Pendapatan belum cukup untuk membeli produk asli  4.55 2 

Fungsi sama dengan asli 4.32 3 

Kualitas hampir sama dengan asli 4.02 4 

Produsen asli sudah memperoleh keuntungan besar 3.31 5 

Penerimaan pemerintah sudah cukup besar 3.05 6 
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Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa harga merupakan alasan paling utama bagi konsumen untuk 

tetap membeli barang dari kulit palsu, selain dari pendapatan konsumen yang terbatas untuk membeli 

barang dari kulit asli. Penurunan harga barang dari kulit asli dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pindahnya konsumen dari konsumsi barang dari kulit palsu ke barang dari kulit asli. 

 

4.2.5.3.PERSEPSI PENJUAL 
Pada Tabel 4.45 berikut ini menjelaskan pertimbangan penjual untuk menjual barang dari kulit. 

Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan lebih utama. Menurut responden, pertimbangan utama 

menjual barang dari kulit adalah kualitas produk. Hal ini senada dengan jawaban responden konsumen 

akhir yang menyatakan bahwa pertimbangan utamanya adalah kualitas produk. Pertimbangan lainnya yang 

penting bagi penjual adalah model/ motif dari sebuah barang. Ini menunjukkan barang dari kulit mengikuti 

fashion yang sedang trend di pasar pada saat itu. Pertimbangan selanjutnya adalah harga produk dan laku 

dipasaran. Merek dan keaslian produk bukan pertimbangan utama bagi penjual dalam menjual produk 

barang dari kulit.  

Tabel 4.45 

Pertimbangan Menjual Barang dari kulit 

PERTIMBANGAN  SKOR  RANKING 

Kualitas produk 3,08 1 

Model sebuah barang 3,29 2 

Harga produk 3,31 3 

Produk laku di jual /Permintaan tinggi 4,12 4 

Merek sebuah barang 4,53 5 

Keaslian produk 5,41 6 

Profit/Keuntungan 5,46 7 

Kemudahan memperoleh produk 5,69 8 

 

Tabel 4.46 menyajikan kemungkinan konsumen untuk membeli barang dari kulit palsu. Semakin 

tinggi skor menunjukkan kemungkinan yang semakin besar jenis konsumen tertentu untuk membeli barang 

dari kulit asli. SKOR di atas 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan untuk membeli 

barang dari kulit asli, dan SKOR di bawah 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan 

untuk membeli barang dari kulit palsu. Atau dengan kata lain semakin rendah nilai SKOR nya, semakin 

cenderung untuk membeli barang dari kulit palsu.  
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Tabel 4.46 

Pembeli Barang dari kulit 

JENIS KONSUMEN  SKOR  RANKING 

Wiraswasta/Pengusaha 5,16 1 

Pegawai Kantor  4,62 2 

Pedagang 3,65 3 

Pelajar/Mahasiswa 2,60 4 

Ibu Rumah Tangga 2,46 5 

 
Menurut responden, konsumen yang cenderung untuk membeli produk barang dari kulit palsu 

adalah ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, konsumen yang akan menjual lagi barang dari kulit yang 

dibeli. Para pengusaha kaya mempunyai kecenderungan untuk membeli barang dari kulit asli.  

Tabel 4.47 berikut ini menyajikan tentang kaitan antara penghasilan konsumen perbulan dengan 

pembelian barang dari kulit baik asli maupun palsu. Skala dari 1 sampai 6, dengan skor 1 menunjukkan 

bahwa pembeli tersebut tidak perduli bahwa barang dari kulit yang dibeli adalah palsu dan skor 6 

menunjukkan pembeli tidak pernah mau membeli barang dari kulit palsu. 

 

Tabel 4.47 

Penghasilan Konsumen dan Pembelian Barang dari Kulit 

PENGHASILAN KONSUMEN PER BULAN SKOR 

Kurang dari Rp. 5 juta 1.92 

Rp. 5 - 10 juta 2.80 

Rp. 10 - 20 juta 4.06 

Rp. 20 - 30 juta 4.82 

Rp. 30 - 40 juta 5.40 

Rp. 40 - 50 juta 5.70 

Di atas 50 juta 5.85 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa semakin rendah pendapatan konsumen barang dari kulit, ada 

kecenderungan akan membeli barang dari kulit palsu atau dengan kata lain tidak memperdulikan barang 

dari kulit asli atau palsu, yang penting adalah sesuai dengan penghasilan konsumen. 

Tabel 4.48 berikut ini menyajikan pendapat responden tentang alasan mengapa barang dari kulit 

palsu tetap beredar luas di masyarakat. Semakin tinggi skor menunjukkan responden semakin setuju 

dengan alasan tersebut dan sebaliknya. Alasan pertama dengan skor tertinggi adalah lemahnya 

pengawasan terhadap barang dari kulit palsu dari luar negeri (impor). Responden mempunyai alasan bahwa 

lebih banyak produk barang dari kulit palsu yang beredar di masyarakat yang merupakan barang impor.  

Selain itu, menurut responden, harga barang dari kulit palsu lebih murah daripada harga barang dari kulit 
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asli. Sedangkan alasan dengan skor terendah adalah barang kulit bermerek palsu lebih laku dijual daripada 

barang dari kulit asli tapi tidak bermerek. Hal ini sejalan dengan pendapat konsumen sebelumnya bahwa 

konsumen tidak begitu mempertimbangkan merek dalam menentukan pilihan barang dari kulit.  

Tabel 4.48 

Mengapa Barang dari kulit Palsu Tetap Beredar Di Masyarakat? 

ALASAN  SKOR  RANKING 

Pengawasan terhadap barang dari kulit palsu dari luar negeri (import) tidak 

ketat 4.94 
1 

Harga barang-barang dari kulit bermerek palsu jauh lebih rendah daripada asli 4.92 2 

Konsumen Indonesia mengutamakan gengsi menggunakan barang dari kulit 

bermerek 4.74 
3 

Menjual barang-barang dari kulit bermerek palsu memperoleh keuntungan lebih 

besar 4.40 
4 

Pasokan (suplai) barang dari kulit bermerek palsu jauh lebih mudah daripada 

tanpa merek/bermerek tidak terkenal tetapi asli.   4.34 
5 

Pendapatan masyarakat belum mampu membeli barang-barang dari kulit 

bermerek asli  4.30 
6 

Barang-barang dari kulit bermerek terkenal (branded) palsu lebih laku dijual 

daripada barang-barang tidak bermerek/bermerek tidak terkenal tetapi asli.  4.22 
7 

 
4.2.5.4.MEKANISME HARGA 
Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh harga terhadap beralihnya konsumen untuk membeli 

barang dari kulit asli. Hasil pengolahan data hasil survei kepada konsumen akhir dan antara mengenai 

perbedaan harga antara barang dari kulit asli dan palsudapat diihat pada Gambar 4.19 berikut ini.  
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Gambar 4.19 

Mekanisme Perbedaan Harga Barang dari kulit Asli dan Palsu 

  

 

Keterangan dan analisis untuk gambar di atas adalah sebagai berikut:  

1. Sumbu horizontal (sumbu x) menunjukkan persentase perbedaan harga antara barang dari kulit asli dan 

palsu. Sumbu vertikal (sumbu y) menunjukkan persentase konsumen yang bersedia beralih ke barang 

dari kulit asli.  

2. Terdapat hubungan negatif antara kedua variabel. Artinya semakin tinggi perbedaan harga antara 

barang dari kulit asli dan palsu, maka semakin rendah kesediaan konsumen untuk membeli barang dari 

kulit palsu.  

3. Hubungan antara kedua variabel dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi liner sebagai 

berikut: y = -0.137x + 1.0794 atau x = -7.321y + 7.902. Dengan menggunakan persamaan ini, maka dapat 

diintepretasikan beberapa hal sebagai berikut:  

a. Apabila tidak ada perbedaan harga antara barang dari kulit asli dan palsu, (x=0%), konsumen 

barang dari kulit asli tetap akan ada yang beralih ke barang dari kulit palsu sebesar 1,08%. Kenaikan 

perbedaan harga sebesar 1% akan meningkatkan 0.13% konsumen beralih ke produk palsu.  

b. Apabila diinginkan semua konsumen menggunakan barang dari kulit asli maka perbedaan harga 

maksimum yang dapat ditoleransi adalah sekitar 7,902% (x=7,902).  

c. Perbedaan harga yang sangat tinggi antara barang dari kulit asli dan palsu membuat pasar barang 

asli dan palsu berbeda. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan produk 

palsu dan beralih ke produk asli meskipun tidak bermerek adalah cara yang lebih efektif.  
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4.2.6. MAKANAN DAN MINUMAN 
4.2.6.1.PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT 

Dalam kuesioner kepada konsumen akhir maupun konsumen antara ditanyakan mengenai pihak-

pihak yang terlibat akibat beredarnya makanan dan minuman palsu. Tabel 4.49 berikut ini menyajikan 

pendapat responden mengenai pihak yang dirugikan. Skor menunjukkan urutan pihak yang paling rugi. 

Semakin rendah skor, pihak tersebut semakin rugi.  

 

Tabel 4.49 

Pihak yang dirugikan akibat beredarnya makanan dan minuman palsu 

Pihak yang dirugikan SKOR 

Produsen produk asli           1.85  

Konsumen produk asli           1.66  

Konsumen produk palsu           2.50  

 
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa yang mengalami kerugian paling besar adalah produsen 

produk asli. Masyarakat yang sadar akan bahaya kesehatan mengkonsumsi makanan dan minuman palsu, 

akan menjawab bahwa pihak yang paling dirugikan adalah konsumen produk palsu. Dalam survey ini dapat 

dilihat bahwa konsumen produk palsu adalah pihak yang paling sedikit mengalami kerugian. Hal ini 

menujukkan masih rendahnya kesadaran konsumen akan bahaya mengkonsumsi makanan dan minuman 

palsu. Selain itu konsumen jarang menemukan makanan dan minuman yang disadarinya sebagai makanan 

dan minuman palsu.   

Tabel 4.50 berikut ini menyajikan pihak yang diuntungkan akibat beredarnya makanan dan 

minuman palsu. Sama halnya dengan tabel sebelumnya, skor menunjukkan urutan pihak yang lebih untung. 

Skor yang lebih rendah menunjukkan pihak yang lebih untung.  

 

Tabel 4.50 

Pihak yang diuntungkan akibat beredarnya makanan dan minuman palsu 

Pihak yang diuntungkan SKOR 

Produsen produk palsu           1.89 

Konsumen produk palsu           1.11  

  

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa produsen produk palsu dinilai mendapatkan keuntungan 

lebih besar daripada konsumen produk palsu, akibat beredarnya makanan dan minuman palsu.  
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4.2.6.2.PERSEPSI PEMBELI 
 

Tabel 4.51 berikut ini menyajikan pertimbangan konsumen dalam membeli makanan dan 

minuman. Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan yang lebih utama.  
 

Tabel 4.51 

Pertimbangan Konsumen Membeli Makanan dan Minuman 

Pertimbangan  SKOR RANKING 

Kualitas 1.98 1 

Manfaat 2.50 2 

Harga 3.30 3 

Keaslian Produk 3.35 4 

Merek 3.73 5 

Produk Luar Negeri 5.83 6 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pertimbangan keaslian produk menempati urutan 4 dari 6 

pertimbangan. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran konsumen untuk membeli makanan dan minuman 

yang asli masih rendah. Gambar 4.20 berikut ini menjelaskan hal yang sama. Persentase responden yang 

pernah membeli makanan dan minuman palsu (30%) lebih tinggi dibandingkan yang tidak pernah (20%). 

Setengah dari responden justru menyatakan tidak tahu apakah makanan dan minuman yang mereka 

konsumsi asli atau palsu. Persentase ini mencerminkan kesulitan konsumen untuk membedakan produk 

makanan dan minuman asli dan palsu. Diperlukan upaya yang lebih besar dari berbagai pihak apabila 

produk makanan dan minuman palsu diketahui beredar di masyarakat. Pemerintah harus dapat segera 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kesadaran terhadap makanan dan minuman palsu lebih 

tinggi, sehingga masyarakat hanya membeli makanan dan minuman asli. Konsumsi produk makanan dan 

minuman palsu akan meningkatkan bahaya terhadap kesehatan. Namun diperlukan kesadaran bagi 

masyarakat Indonesia terhadap hal tersebut.  
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Gambar 4.20 

Apakah anda pernah membeli makanan dan minuman palsu? 

 
 

Untuk menguji kesadaran konsumen terhadap makanan dan minuman asli lebih lanjut, ditanyakan 

kepada responden yang menjawab TIDAK dan TIDAK TAHU pertanyaan sebagai berikut: “Seandainya 

makanan dan minuman yang anda beli tersebut palsu, di kemudian hari anda baru mengetahuinya, apakah 

anda akan berhenti membeli produk tersebut dan beralih ke produk asli?”. Berikut ini adalah jawaban 

responden.  

 

Gambar 4.21 

Apakah anda akan beralih ke makanan dan minuman asli? 
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Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada konsumen yang tidak mau beralih ke produk 

asli jika diketahui makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelumnya palsu. Sebagian besar konsumen 

memilih beralih, namun cukup tinggi persentase jawaban yang ragu-ragu untuk membeli yang asli. karena 

masih mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Hasil ini setidaknya menunjukkan bahwa konsumen 

sadar akan bahaya dari makanan dan minuman palsu, namun keaslian produk bukan menjadi faktor utama 

dalam membeli makanan dan minuman. Masih ada konsumen yang memilih tetap mengkonsumsi produk 

palsu, dengan mempertimbangan faktor lainnya, seperti harga yang lebih murah.    

 Tabel 4.52 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan tidak bersedia membeli 

makanan dan minuman palsu. Pendapat tersebut diurutkan dari alasan yang paling penting. Semakin tinggi 

skor, semakin penting suatu alasan.  

 

Tabel 4.52 

Alasan Konsumen TIDAK membeli makanan dan minuman palsu 

Alasan  SKOR RANKING 

Membahayakan kesehatan           5.73  1 

Tidak terjamin kualitas standar produknya           5.28  2 

Tidak terjamin kehalalannya           5.10  3 

Melanggar hukum/undang-undang           3.98  4 

Merugikan produsen asli           3.88  5 

Merugikan pemerintah karena tidak membayar pajak           3.80  6 

 

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa konsumen akan membeli makanan dan minuman asli apabila 

kepentingannya diprioritaskan. Konsumen tidak terlalu peduli dengan pelanggaran hukum maupun 

kepentingan pihak lain, seperti produsen makanan dan minuman asli maupun pemerintah. Sehingga, untuk 

meningkatkan kesadaran konsumen untuk membeli makanan dan minuman asli, konsumen perlu diberikan 

insentif yang tidak diperoleh apabila membeli makanan dan minuman palsu seperti jaminan kualitas.  

 Tabel 4.53 berikut ini menyajikan pendapat responden mengenai alasan bersedia membeli 

makanan dan minuman palsu. Sama dengan tabel di atas, pendapat diurutkan berdasarkan penting 

tidaknya suatu alasan. Semakin tinggi skor menunjukkan semakin penting alasan tersebut.  
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Tabel 4.53 

Alasan Konsumen MEMBELI Makanan dan Minuman Palsu 

ALASAN SKOR RANK 

Harganya jauh lebih murah 4.73 1 

Pendapatan belum cukup untuk membeli makanan dan minuman asli  4.45 2 

Kualitas/rasa hampir sama dengan asli 4.43  3 

Kegunaan hampir sama dengan asli 4.35  4 

Lebih mudah memperoleh produk makanan dan minuman yang palsu 3.55  5 

Pabrik makanan dan minuman sudah memperoleh keuntungan besar 2.93  6 

Penerimaan pemerintah dari pajak makanan & minuman sudah besar 2.74 7 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa harga merupakan alasan paling utama bagi konsumen untuk 

tetap membeli makanan dan minuman palsu. Penurunan harga makanan dan minuman asli dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pindahnya konsumen dari makanan dan minuman palsu 

ke makanan dan minuman asli. 

 

4.2.6.3.PERSEPSI PENJUAL 
 

Kualitas dan laku tidaknya produk merupakan pertimbangan utama menjual makanan dan 

minuman, seperti dijelaskan pada Tabel 4.54 berikut ini. Semakin rendah skor menunjukkan pertimbangan 

lebih utama. Keaslian produk merupakan pertimbangan selanjutnya bagi penjual makanan dan minuman. 

Dari persentase ini terlihat bahwa para penjual masih memperhatikan kualitas dari makanan dan minuman 

yang dijualnya meskipun keaslian produk baru dipertimbangkan setelah kemudahan (laku tidaknya) produk 

tersebut untuk dijual. 

 

Tabel 4.54 

Pertimbangan MENJUAL Makanan dan Minuman 

PERTIMBANGAN  SKOR  RANKING 

Kualitas produk        2.25  1 

Produk laku dijual        2.45 2 

Keaslian produk        3.28 3 

Harga produk        3.55 5 

Profit/keuntungan        3.55 5 

 

Tabel 4.55 menyajikan kemungkinan konsumen untuk membeli makanan dan minuman palsu. 

Semakin tinggi skor menunjukkan kemungkinan yang semakin besar jenis konsumen tertentu membeli 

makanan dan minuman palsu. SKOR di atas 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang bersangkutan 
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untuk membeli makanan dan minuman asli, dan di bawah 3 menunjukkan kecenderungan konsumen yang 

bersangkutan untuk makanan dan minuman palsu. Anak-anak merupakan konsumen yang paling mungkin 

membeli makanan dan minuman palsu, diikuti oleh pedagang eceran, dan pelajar. Besarnya kecenderungan 

anak-anak membeli produk palsu disebabkan karena pengetahuan anak-anak yang tidak cukup untuk 

dapat membedakan makanan dan minuman yang asli dan yang palsu. Selain itu, ketidaksadaran anak-anak 

akan bahaya kesehatan juga membuat jenis konsumen ini cenderung membeli yang palsu. Sosialisasi 

tentang bahaya makanan dan minuman palsu terhadap kesehatan perlu dilakukan lebih banyak di sekolah-

sekolah, kepada para murid maupun pedagang makanan dan minuman di sekolah.  

Tabel 4.55 

Pembeli Makanan dan Minuman Palsu 

JENIS KONSUMEN  SKOR  RANKING 

Anak-anak        2.68  1 

Pedagang Eceran        3.08  2 

Pelajar        3.80  3 

Rumah Tangga         4.55  4 

Mahasiswa        5.03  5 

  

Tabel 4.56 berikut ini menyajikan pendapat responden tentang alasan mengapa makanan dan 

minuman palsu tetap beredar di masyarakat. Semakin tinggi skor menunjukan responden semakin setuju 

dengan alasan tersebut. Pengawasan yang kurang menjadi faktor utama yang menyebabkan masih 

beredarnya makanan dan minuman palsu. Peredaran tersebut diperparah dengan kurangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai keaslian, gizi, dan kesehatan produk makanan dan minuman dalam kemasan. 

Responden kurang setuju bahwa pendapatan konsumen yang rendah menjadi alasan membeli produk 

palsu. Berdasarkan tabel ini jelas terlihat bahwa sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran makanan 

dan minuman palsu harus dilakukan dengan lebih intensif.  

 

Tabel 4.56 

Mengapa Makanan dan Minuman Palsu Tetap Beredar Di Masyarakat? 

ALASAN  SKOR  RANKING 

Pengawasan terhadap makanan dan minuman dari luar negeri tidak ketat        5.30  1 

Kurangnya pengetahuan mengenai keaslian, gizi, & kesehatan produk        5.13  2 

Perbedaan harga makanan dan minuman asli dan palsu sangat besar        4.88  3 

Kualitas dan rasa makanan/minuman hampir sama dengan asli         4.20  4 

Pendapatan konsumen rendah sehingga tidak peduli dengan keaslian        4.08  5 
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4.2.6.4.MEKANISME HARGA 
Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh harga terhadap kesediaan konsumen untuk membeli 

makanan dan minuman palsu. Semakin tinggi perbedaan harga antara makanan dan minuman palsu, maka 

semakin banyak konsumen yang bersedia membeli makanan dan minuman palsu.  

Hasil pengolahan data hasil survey kepada konsumen akhir dan antara mengenai perbedaan harga 

antara makanan dan minuman asli dan palsu dapat diihat pada Gambar 4.22 berikut ini.  

 

 

Gambar 4.22 

Mekanisme Kenaikan Harga Makanan dan Minuman Asli 

 

 

Keterangan dan analisis untuk gambar di atas adalah sebagai berikut:  

1. Sumbu horizontal (sumbu x) menunjukkan persentase perbedaan harga antara makanan dan 

minuman asli dan palsu. Sumbu vertical (sumbu y) menunjukkan persentase konsumen bersedia 

membeli produk palsu. 

2. Terdapat hubungan positif antara kedua variable. Artinya semakin tinggi perbedaan harga antara 

makanan dan minuman asli dan palsu, maka semakin tinggi kesediaan konsumen untuk membeli 

produk palsu.  

3. Hubungan antara kedua variabel dijelaskan dengan menggunakan persamaan regresi liner sebagai 

berikut: y = 0.0878x - 0.1045. Dengan menggunakan persamaan ini, maka dapat diintepretasikan 

beberapa hal sebagai berikut:  
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a. Apabila tidak terdapat perbedaan harga antara makanan dan minuman asli dan palsu (x=0%), 

maka konsumen akan membeli makanan minuman asli (y=negative). Namun jika terdapat 

sedikit saja perbedaan harga (x ≥1.2%) maka konsumen bersedia membeli makanan dan 

minuman palsu (y ≥ 0). Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian konsumen Indonesia 

terhadap keaslian produk. Ketika membeli makanan dan minuman, konsumen seringkali tidak 

memeriksa apakah produk tersebut asli atau palsu.  

b. Perbedaan harga maksimum antara apabila diinginkan seluruh konsumen hanya membeli 

makanan dan minuman asli adalah 1.2%. Dengan demikian mekanisme harga tidak dapat 

digunakan untuk menghapus beredarnya makanan dan minuman palsu di masyarakat. 

Perbedaan harga antara makanan dan minuman asli dan palsu tentunya lebih dari 1.2%.    
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BAB 5  
DAMPAK EKONOMI PEMALSUAN DI 
INDONESIA 
 

Bab ini berisi hasil angka pengganda berdasarkan Tabel IO 2010, yang menjadi dasar analisis kerugian 

dalam perekonomian yang ditimbulkan akibat kegiatan pemalsuan di Indonesia. Dengan menggunakan 

data pada Tabel IO ini, beberapa asumsi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:  

a. Tingkat harga berdasarkan harga-harga yang berlaku pada Tahun 2010.  

b. Aliran barang dan jasa dari satu sektor ke sektor lainnya, sama dengan yang terjadi pada Tahun 

2008.  

c. Pemalsuan barang terjadi bukan hanya pada salah satu barang, tetapi satu sektor dimana produk 

yang menjadi fokus penelitian termasuk. Hal ini yang membuat perkiraan cenderung terlalu tinggi 

(overestimate).  

d. Nilai perkiraan kerugian yang terjadi adalah untuk periode 1 tahun.  

 

5.1. DAMPAK LANGSUNG 
Tabel 5.1 

Kerugian PDB secara langsung untuk masing-masing sektor 

Sektor Dampak Langsung 
(juta rupiah) 

Makanan dan Minuman           8,093,791  

Pakaian dan Barang dari Kulit         20,083,750  

Obat-obatan dan Kosmetika           5,423,824  

Software           1,147,732  

Ekonomi secara Total         34,749,097  
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5.2. DAMPAK TIDAK LANGSUNG 
Produksi keenam jenis barang di atas menggunakan input barang lainnya, demikian pula outputnya 

digunakan sebagai input barang lain. Sebagai contoh, produk pakaian menggunakan input kain, benang, 

jarum, mesin jahit dan sebagainya. Berkurangnya produksi pakaian akan berdampak pada berkurangnya 

permintaan kain, benang, jarum, mesin jahit dan sebagainya. Dalam perekonomian kerugian pemalsuan 

tidak hanya dihitung dampak langsungnya saja, tetapi juga dampak terhadap sektor-sektor lainnya 

(dampak tidak langsung), melalui suatu besaran multiplier. Multiplier adalah suatu angka yang 

menunjukkan berapa rupiah penurunan perekonomian secara total, apabila terjadi penurunan produksi 

sebesar Rp. 1 pada salah satu jenis barang. Dengan menggunakan Tabel IO dapat pula dihitung multiplier 

upah dan gaji, serta pajak tidak langsung. 

Tabel berikut ini menyajikan besaran multiplier dan nilai nominal kerugian perekonomian untuk 

masing-masing produk. Apabila keenam jenis barang mengalami penurunan produksi sebesar 1 rupiah, 

maka perekonomian akan kehilangan output sebesar 6.75 rupiah, pekerja akan kehilangan upah dan gaji 

sebesar 0.45 rupiah, dan pemerintah akan kehilangan penghasilan sebesar 0.11 rupiah. 

 

Tabel 5.2. Nilai Multiplier Output, Upah dan Gaji, Pajak Tidak langsung 

Sektor Multiplier Output Multiplier Upah dan gaji Multiplier Pajak 

Makanan dan Minuman  2.17   0.106                        0.061  

Pakaian dan Barang dari Kulit  2.33   0.130                        0.011  

Obat-obatan dan Kosmetika  2.25   0.093                        0.015  

Software  2.41   0.124                        0.024  

Ekonomi secara Total  6.75   0.453                        0.110  

 

Berdasarkan nilai multiplier yang terdapat pada Tabel di atas, maka dapat dihitung dampak 

ekonomi secara keseluruhan seperti terdapat pada Tabel berikut ini:  

 

Tabel 5.3 

Dampak Pemalsuan Pada Perekonomian 

Sektor Dampak Total 

(juta rupiah) 

Makanan dan Minuman 13,389,058.87 

Pakaian dan Barang dari Kulit 41,582,670.84 

Obat-obatan dan Kosmetika 6,498,300.75 

Software 3,623,951.03 

Ekonomi secara Total 65,093,981.49 
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Dampak pemalsuan produk yang menjadi objek studi, secara lebih terperinci tersaji dalam Tabel 

5.4 di atas. Berdasarkan hasil simulasi pada setiap sektor, potensi kehilangan terbesar dialami oleh sektor 

pakaian dan barang dari kulit. Secara bersama-sama, sektor pakaian dan barang dari kulit mengalami 

potensi kerugian sebesar Rp.41.58 triliun. Sektor yang mengalami kehilangan terbesar berikutnya, secara 

berturut-turut adalah makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika dan terakhir software. 

Kehilangan masing-masing sektor tersebut secara berturut-turut adalah sebesar Rp. 13.39 triliun, Rp. 6,5 

triliun dan Rp.3,6 triliun. 

Simulasi berikutnya yang dilakukan adalah analisa dampak terhadap upah dan gaji. Perubahan pada 

final demand akan mendorong perubahan kebutuhan input, diantaranya adalah tenaga kerja. Perubahan 

tenaga kerja, dalam tabel input output tercatat sebagai perubahan dalam imbalan upah dan gaji. Dengan 

menggunakan simulasi shock terhadap final demand untuk menghitung angka pengganda output, maka 

hasil dampak terhadap upah dan gaji disajikan dalam Tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4 

Dampak Pemalsuan Terhadap Upah dan Gaji 

Sektor Dampak (juta rupiah) 

Makanan dan Minuman 620,218.13 

Pakaian dan Barang dari Kulit 2,320,845.18 

Obat-obatan dan Kosmetika 268,450.82 

Software 186,372.68 

Ekonomi secara Total 3,395,886.80 

 

Terlihat bahwa dampak pemalsuan terhadap tenaga kerja adalah bahwa adanya potensi kehilangan 

upah dan gaji sebesar Rp. 3,4 triliun, di tingkat nasional. Nilai tersebut, berasal dari potensi kehilangan 

mendapatkan upah dan gaji dari sektor pakaian dan barang dari kulit, sebesar Rp. 2,3 triliun, sebagai sektor 

yang mengalami potensi kerugian terbesar. Diikuti oleh sektor makanan dan minuman sebesar Rp.620 

miliar, obat-obatan dan kosmetika sebesar Rp. 268 miliar dan terakhir software sebesar Rp. 186 miliar. 

Pemalsuan yang terjadi juga dapat mempengaruhi potensi pendapatan pemerintah melalui pajak. 

Pajak tidak langsung merupakan salah satu sektor yang dicatat dalam Tabel IO Indonesia. Berdasarkan hasil 

perhitungan dampak, didapatkan angka pengganda serta besaran dampak potensi kehilangan pajak yang 

diakibatkan adanya pemalsuan ini, yang tersaji pada Tabel 5.5. 
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Tabel 5.5 

Dampak Pemalsuan Terhadap Pendapatan Pemerintah 

Sektor Dampak (juta rupiah) 

Makanan dan Minuman 155,147.06 

Pakaian dan Barang dari Kulit 191,992.64 

Obat-obatan dan Kosmetika 42,078.75 

Software 35,638.00 

Ekonomi secara Total 424,856.45 

 

Pemalsuan pada beberapa produk menyebabkan pemerintah kehilangan potensi pajak sebesar Rp.424,9 

miliar. Potensi kehilangan pajak ini, berasal dari sektor pakaian dan barang dari kulit, yang kehilangan 

potensi pajak sebesar Rp. 192 miliar. Diikuti dengan sektor makanan dan minuman, yang kehilangan potensi 

penerimaan pajak sebesar Rp. 155 miliar, kemudian obat-obatan dan kosmetika dan software yang secara 

berturut-turut kehilangan sebesar Rp.42 miliar dan Rp 35,1miliar.  
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BAB 6  
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

6.1. KESIMPULAN 
Kegiatan pemalsuan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Nilai 

transaksi pemalsuan yang terjadi di seluruh dunia sangat besar, keuntungan dari kegiatan pemalsuan 

seringkali digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan dan terorisme. Di Indonesia kerugian ekonomi 

akibat pemalsuan meningkat hampir 3 kali lipat selama kurun waktu 5 tahun (2005-2010). LPEM (2010) 

memperkirakan bahwa kerugian PDB pada Tahun 2005 adalah sebesar Rp. 43.2 triliyun, dan dengan 

menggunakan metode perhitungan yang sama, penelitian ini memperkirakan bahwa kerugian PDB akibat 

pemalsuan adalah Rp. 65.1 triliyun. Akibat penurunan permintaan akhir ini, pekerja kehilangan upah dan 

gaji sekitar Rp. 3,4 Triliyun dan Pemerintah kehilangan penerimaan dari pajak tidak langsung selama Rp. 

424 miliar dalam 1 tahun. Kerugian lebih besar karena Indonesia merupakan negara pembeli barang-barang 

palsu yang berasal dari luar negeri, khususnya Cina. Terdapat 10% konsumen yang menjadi responden 

dalam penelitian ini membeli produk PONDS dari Cina, yang jelas merupakan produk palsu.   

Untuk menyelamatkan perekonomian dari kerugian yang besar tersebut, maka pemalsuan di 

Indonesia harus diberantas. Pada kondisi saat ini, razia sering dilakukan, namun penjual maupun produsen 

produk palsu dihukum terlalu ringan. Sementara, belum ada kerangka hukum untuk memberikan sanksi 

kepada konsumen produk palsu.  

Konsumen Indonesia belum memperoleh pengetahuan yang cukup untuk membedakan antara 

produk asli dan palsu. Harga produk asli yang tinggi, sementara pendapatan belum cukup untuk membeli 

produk asli merupakan alasan utama mengapa produk palsu masih dibeli. Kesadaran konsumen membeli 

produk asli masih rendah, ditunjukkan misalnya dari jawaban responden yang tidak 100% mengatakan 

hanya membeli obat asli (hanya 72%).  

Penurunan harga untuk produk software dan pakaian asli meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk membeli produk asli. Perbedaan harga maksimum (antara produk asli dan palsu) yang diinginkan 

oleh konsumen adalah sekitar 11%. Perbedaan harga di atas itu, mendorong konsumen membeli ke produk 

palsu.  
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6.2. REKOMENDASI 
Upaya pemberantasan pemalsuan keenam jenis produk yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat 

dilakukan dengan:  

1. Kerangka dan penegakan hukum yang lebih tegas bagi produsen dan produk palsu. Kerangka 

hukum bagi konsumen produk palsu dapat mulai disusun.  

2. Pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi produsen dan konsumen untuk bersama-

sama memberantas pemalsuan.  

3. Produsen melakukan lebih banyak investasi yang terkait dengan pemberantasan pemalsuan. 

Sebagai contoh, konsumen tidak mau membeli software palsu karena tidak ada layanan up-date. 

Produsen perlu melakukan investasi pada layanan up-date ini sehingga konsumen beralih ke 

software asli.   

4. Menurunkan harga produk asli untuk software dan pakaian, sehingga perbedaan harga antara 

produk asli dan palsu tidak terlalu jauh. Penurunan harga software misalnya dapat dilakukan 

pemerintah dengan memberikan subsidi kepada pelajar dan mahasiswa, atau mempermudah akses 

kepada software asli.  

5. Edukasi dan sosialisasi mengenai perbedaan produk asli dan palsu, sanki bagi penjual produk palsu, 

perlu lebih intensif dilakukan. Edukasi lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran bagi 

konsumen agar lebih baik menggunakan produk asli tanpa merek, daripada produk bermerek 

tetapi palsu. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dilakukan kepada segmen tertentu yang 

memiliki peluang paling besar untuk membeli barang palsu, misalnya ibu rumah tangga untuk 

barang dari kulit dan pembantu rumah tangga untuk kosmetika.  
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