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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor citra 

perusahaan dan harga terhadap minat beli dengan kepercayaan konsumen sebagai 

variabel mediasi di PT. Putra Restu Ibu Abadi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penyebaran angket. 

Penyebaran angket dilakukan kepada konsumen yang sudah pernah dan belum 

pernah membeli bata merah di PT. Putra Restu Ibu Abadi serta memenuhi kriteria 

yang telah ditentukan oleh peneliti, yang dilakukan untuk menjaring informasi 

mengenai minat beli yang dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen. Dalam 

menentukan nilai path coefficient dari variabel, uji hipotesis diterima jika nilai 

signifikansi t-values lebih besar dari 1.96 atau nilai p-values lebih kecil dari 0.05, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak begitu pula sebaliknya.   

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa citra perusahan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap minat beli dengan dimediasi kepercayaan konsumen, 

begitu pula harga berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli dengan 

dimediasi kepercayaan konsumen. Akan tetapi, untuk hubungan langsung antar 

variabel seperti citra perusahaan terhadap minat beli, harga terhadap minat beli atau 

citra peruhaan terhadap kepercayaan konsumen, harga terhadap kepercayaan 

konsumen memiliki pengaruh signifikan. Sedangkan untuk kepercayaan konsumen 

terhadap minat beli tidak signifikan. 

Kata Kunci: Citra Perusahaan, Harga, Kepercayaan Konsumen, Minat Beli, PT. 

Putra Restu Ibu Abadi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri secara pesat di Indonesia membawa berbagai 

dampak, salah satu dampak positif dari perkembangan ini adalah semakin banyak 

tenaga kerja yang terserap, sedangkan dampak negatif yang terjadi adalah limbah 

yang diproduksi semakin bertambah (Lararenjana, 2020). Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau 

kegiatan. Limbah merupakan suatu benda yang mengandung zat yang bersifat 

membahayakan atau tidak membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta 

lingkungan dan umumnya muncul karena hasil perbuatan manusia, termasuk 

industrialisasi” (Ichtiakhiri & Sudarmaji, 2015). Dengan pertambahan jumlah 

limbah yang di produksi oleh berbagai industri, maka diperlukan pengolahan 

limbah yang tepat, pengelolaan limbah menjadi upaya yang harus dilaksanakan 

sebagai tindakan preventif guna mencegah pencemaran lingkungan dan juga 

gangguan kesehatan masyarakat akibat limbah berbahaya (Pardosi, 2020).  

Berbagai produk ramah lingkungan yang berasal dari daur ulang limbah 

telah dibuat sebagai salah satu upaya mengurangi dampak negatif limbah yang ada 

di lingkungan sekitar, namun saat ini minat beli yang dimiliki masyarakat terhadap 

produk hasil daur ulang masih tergolong rendah (Kusumawati, 2019). Berdasarkan 

observasi peneliti, rendahnya minat beli konsumen terhadap produk daur ulang di-
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sebabkan oleh kurangnya rasa percaya calon konsumen terhadap produk maupun 

perusahaan yang memproduksi produk ramah lingkungan. 

PT. Putra Restu Ibu Abadi adalah salah satu perusahaan jasa pengangkutan, 

pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 maupun non B3 yang terletak di 

Mojokerto, Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2010. Salah satu 

kegiatan operasional perusahaan ini adalah mengolah berbagai limbah berdasarkan 

karakteristiknya menjadi produk yang lebih bermanfaat seperti : bata merah, 

batako, kertas, paving dan batu kambung. Produk terbaru dari PT. Putra Restu Ibu 

Abadi adalah bata merah yang terbuat dari tanah tercampur limbah yang telah 

diolah agar lebih aman. Meskipun memiliki nilai tambah, yaitu ramah lingkungan 

dan dapat membantu mengurangi limbah yang ada, namun dalam proses penjualan 

kepada masyarakat, produk bata merah  PT. Putra Restu Ibu Abadi mengalami 

kendala minimnya minat beli masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data penjualan 

bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi yang mengalami ketidak-stabilan penjualan 

seperti berikut : 

 

Tabel 1.1 Data Penjualan Bata Merah PT. PRIA Periode Januari - Juli (2020) 

Bulan  Penjulan Selisih penjualan 

Januari 20.000 0 

Februari 16.000 -4.000 

Maret 18.000 2.000 

April 4.000 -16.000 

Mei 2.000 -4.000 

Juni 8.000 6.000 

Juli 14.000 6.000 

Sumber : dokumen PT.PRIA (2020) 
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Grafik diatas menunjukkan terjadi ketidak-stabilan penjualan antar bulan 

satu ke bulan selanjutnya, hal ini menjadi fokus dari manajemen PT. Putra Restu 

Ibu Abadi dan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor yang 

mempengaruhi minat beli terhadap produk bata merah ramah lingkungan hasil daur 

ulang PT. Putra Restu Ibu Abadi, sebagai bahan masukan dalam melaksanakan 

kegiatan pemasaran dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan optimal 

kepada perusahaan. Disamping itu, berikut disajikan pula data penjualan dari salah 

satu kompetitor milik PT. PRIA yakni PT. PURWAKARTA JAYA SEJAHTERA 

(PT. PJS).  

 

Tabel 1.2 Data Penjualan Bata Merah PT. PJS Periode Januari – Juli 2020 

Bulan  Penjulan Selisih penjualan 

Januari 30.100 0 

Februari 5.300 0 

Maret 112.300 0 

April 111.800 0 

Mei 110.250 0 

Juni 146.700 0 

Juli 66.700 0 

Sumber: Dokumen PT. PJS (2020) 
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Apabila dilihat pada tabel 1.1, penjualan bata merah milik PT. PRIA tertinggi 

berada pada Januari 2020 senilai 20.000 pcs dengan total penjualan hingga Juli 

berkisar 82.000 pcs. Sedangkan tabel 1.2 yang adalah data penjualan milik PT. PJS 

meskipun terlihat fluktuatif juga, namun apabila diperbandingkan memiliki nilai 

yang lebih besar di mana penjualan tertinggi mencapai 146.700 pcs pada Juni 2020 

dengan total penjualan hingga Juli mencapai 583.150 pcs. Hal tersebut 

membuktikan bahwa PT. PRIA hanya mampu menjual bata merahnya sebanyak 

kurang lebih 1/7 kali penjualan PT. PJS. 

Minat beli terhadap produk ramah lingkungan merupakan hasil 

pertimbangan dan pengumpulan informasi oleh konsumen mengenai kebutuhan dan 

hasil dari kebutuhan tersebut pada lingkungan  Chen & Chang (2012) dalam 

Kusumawati (2019). Minat beli merupakan salah satu aspek psikologis yang 

memiliki pengaruh besar pada konsumen dalam menentukan tindakan pembelian 

(Schiffman & Kanuk) dalam Rosdiana & Haris (2018). Sedangkan menurut Kotler 

dan Keller dalam Ariszani, et al.(2015) menyatakan  bahwa minat beli merupakan 

suatu proses pertukaran informasi dan stimulus mengenai suatu produk yang akan 

menghasilkan keinginan membeli oleh konsumen. Berdasarkan pengertian yang 

telah disebutkan, penelitian ini akan berfokus pada minat beli untuk mengetahui 

seberapa besar keinginan konsumen dalam membeli produk bata merah PT. Putra 

Restu Ibu Abadi sehingga akan menambah jumlah penjualan produk. Menurut 

Ferdinand (2006) dalam Effendy & Kunto SSi., MSc. (2013) minat beli dapat 

diukur melalui minat transaksional, minat referensial, minat preferensial dan juga 

minat eksploratif.  
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Menurut Wahyuno (2013) dalam Andilala, et al. (2018) menyebutkan 

bahwa harga merupakan nilai yang harus dibayar oleh konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. Harga juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk, penawaran harga yang 

terjangkau dapat menarik konsumen untuk memilih membeli produk dari produsen 

tertentu dibandingan dengan dari produsen yang lain (Hanaysha, 2016). 

Keterjangakauan harga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam 

menentukan pengaruh harga terhadap minat beli konsmen Kotler & Armstrong 

(2012) indikator ini mengukur tingkat kemampuan konsumen dalam membayar 

sejumlah uang untuk mendapatkan pemenuh kebutuhan mereka. 

Selain faktor harga, salah satu faktor yang juga berpengaruh dalam minat 

beli konsumen adalah citra perusahaan, citra perusahaan merupakan cara pandang 

maupun gambaran dalam benak masyarakat mengenai suatu perusahaan yang 

memproduksi sebuah produk tertentu Kotler dan Keller (2009) dalam Ariszani, et 

al (2015). citra perusahaan dapat mempengaruhi tindakan pembelian dan juga 

kepuasan konsumen, konsumen akan cenderung memilih suatu produk yang 

mereka kenal dan memiliki citra yang terkenal baik Ariszani, et al (2015) . Selama 

ini citra perusahaan pengolahan limbah memiliki reputasi yang kurang baik di mata 

masyarakat, sedangkan reputasi merupakan salah satu indiktor yang mengukur 

seberapa baik citra sebuah perusahaan Kotler & Keller (2012). Untuk itu penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana citra yang dimiliki oleh PT. Putra Restu 

Ibu Abadi dan pengaruhnya terhadap minat beli produk batu bata yang dihasilkan.  
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Menurut Sunarto dalam Rosdiana & Haris (2018) menyebutkan bahwa 

kepercayaan konsumen merupakan segala informasi dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh konsumen hingga pemberian kesimpulan mengenai suatu produk tertentu. 

Kepercayaan konsumen juga diartikan sebagai kesediaan konsumen dalam 

menerima risiko dengan mempercayakan pihak lain untuk melakukan suatu yang 

penting Rosdiana & Haris (2018). Semakin tinggi kepercayaan yang dimiliki 

konsumen terhadap suatu produk akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah 

minat beli terhadap suatu produk Yoon (2002) dalam Faradila & Soesanto (2016) 

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menciptakan kepercayaan konsumen 

adalah memberikan informasi mengenai suatu produk secara jujur, hal ini selaras 

dengan proses penyampaian produk dilakukan oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi 

dalam memasarkan produk – produknya yang terbuat dari bahan limbah yang telah 

diproses, cara tersebut berkaitan dengan nilai integritas yang ditanamkan oleh 

perusahaan dan juga merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam 

mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk maupun suatu 

perusahaan Mayer et al. (1995) dalam Hairany & Sangen (2014).  

Minat beli dapat menciptakan kecenderungan seseorang untuk memilih 

suatu produk tertentu sebagai pemenuh kebutuhan, dan hal itu akan berpengaruh 

pada perusahaan dengan meningkatnya pemasukan yang didapat dari penjualan 

produk. Oleh karen itu diperlukan penelitian mengenai faktor – faktor yang dapat 

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk bata merah PT. Putra Restu 

Ibu Abadi yang terjadi di lapangan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
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dasar strategi marketing dalam hal meningkatkan minat beli masyarakat terhadap 

produk bata merah. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penelitian ini diberi judul 

“Pengaruh Citra Perusahaan dan Harga Terhadap Minat Beli pada Produk Bata 

Merah PT. Putra Restu Ibu Abadi melalui Mediasi Kepercayaan Konsumen”. Hal 

ini guna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh citra perusahaan dan harga 

terhadap minat beli konsumen sekaligus meningkatkan penjualan produk bata 

merah PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ariszani, ea al 

(2015) yang berjudul “Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Kepercayaan serta 

Dampaknya pada Minat Beli (Studi pada Penjual Online yang Menggunakan Jasa 

Pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)”. Kebaruan dari penelitian ini 

terletak pada pengujian hipothesis mengenai pengaruh harga terhadap minat beli 

melalui mediasi kepercayaan konsumen produk bata merah PT. Putra Restu Ibu 

Abadi yang belum pernah diteliti sebelumnya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Citra Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli konsumen 

pada produk bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi? 

2. Apakah Harga berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli konsumen produk 

bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi? 
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3. Apakah Citra Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan 

konsumen pada produk bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi? 

4. Apakah Harga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen produk 

bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi? 

5. Apakah kepercayaan konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen di PT. Putra Restu Ibu Abadi? 

6. Apakah Citra Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli konsumen 

pada produk bata merah melalui mediasi kepercayaan konsumen di PT. Putra 

Restu Ibu Abadi? 

7. Apakah Harga berpengaruh signifikan terhadap Minat Beli konsumen pada 

produk bata merah melalui mediasi kepercayaan konsumen di PT. Putra Restu 

Ibu Abadi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh citra perusahaan dan harga terhadap 

minat beli melalui mediasi kepercayaan konsumen pada produk bata merah PT. 

Restu Ibu Abdi. Penelitian ini dilakukan pada kawasan kecamatan Jetis, Mojokerto 

selama tanggal 9 November 2020 hingga 9 Desember 2020, dengan batasan 

responden : wirausaha (toko bagunan), mandor, pelaksana proyek pembangunan 

yang sedang  berlangsung, dan pemilik bangunan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui beberapa hal, yaitu : 

1. Pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli konsumen pada produk bata 

merah PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

2. Pengaruh harga terhadap minat beli konsumen pada produk bata merah PT. Putra 

Restu Ibu Abadi. 

3. Pengaruh citra perusahaan terhadap kepercayaan konsumen pada produk bata 

merah PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

4. Pengaruh harga terhadap kepercayaan konsumen pada produk bata merah PT. 

Putra Restu Ibu Abadi. 

5. Pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen pada produk 

bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi. 

6. Pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli konsumen produk bata merah PT. 

Putra Restu Ibu Abadi melalui mediasi kepercayaan konsumen. 

7. Pengaruh harga terhadap minat beli konsumen produk bata merah PT. Putra 

Restu Ibu Abadi melalui mediasi kepercayaan konsumen. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa temuan yang dapat 

memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan kajian manajemen pemasaran, yaitu: 
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1. Memberikan penjelasan mengenai hubungan citra perusahaan dan harga 

terhadap minat beli melalui mediasi kepercayaan konsumen yang dapat 

digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

membangun dan meningkatkan minat beli konsumen. 

2. Memberikan penjelasan dalam membangun dan meningkatkan tingkah laku 

konsumen melalui harga, citra perusahaan, kepercayaan konsumen terhadap 

minat beli. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya dalam membangun dan meningkatkan tingkah laku 

konsumen 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan menghasilkan beberapa temuan yang dapat 

memiliki manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu: 

1. Memberikan evaluasi kepada manajemen PT. Putra Restu Ibu Abadi terkait citra 

perusahaan, harga, kepercayaan konsumen dan minat beli terhadap produk bata 

merah yang dapat berguna dalam pengembangan kegiatan marketing guna 

meningkatkan penjualan. 

2. Memberikan gambaran kepada manajemen PT. Putra Restu Ibu Abadi terkait 

penilaian produk bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi oleh masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Citra Perusahaan 

2.1.1.1 Pengertian Citra Perusahaan 

Citra perusahaan merupakan seperangkat keyakinan, pengetahuan maupun 

penilaian seseorang mengenai sebuah perusahaan tertentu Kotler & Keller (2012). 

Definisi lain mengenai citra perusahaan adalah, citra perusahaan merupakan sebuah 

persepsi yang timbul dalam diri individu sebagai wujud pemahaman, pengetahuan 

dan pengalaman terhadap layanan dan produk yang diperoleh dari perusahaan, citra 

itu sendiri bersifar abstrak dan tidak dapat diukur secara terstruktur, namun, wujud 

dari citra tersebut dapat dirasakan melalui hasil pelayanan yang diberikan baik itu 

bersifat positif maupun negatif Suparman & Arifin (2017). 

2.1.1.2 Indikator Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah ide, kesan, dan keyakinan yang dimiliki konsumen 

mengenai suatu perusahaan Kotler & Keller (2012). Indikator yang digunakan 

untuk mengukur citra perusahaan menurut  Kotler & Keller (2012) dalam Idris 

(2017) adalah Reputasi, Kredibilitas , Sikap, Daya Tarik.  

2.1.2 Harga 

2.1.2.1 Pengertian Harga 

Harga merupakan jumlah yang perlu dibayar seseorang untuk mendapatkan 

suatu produk ataupun jasa, harga juga bermakna sebuah nilai dari kemudahan yang 
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bisa diperoleh seseorang dalam melakukan suatu hal Kotler & Armstrong (2012). 

Harga merupakan salah satu faktor yang sering dipertimbangkan konsumen dalam 

memilih sebuah produk, hal ini dikarenakan sebagian besar konsumen 

menggunakan harga sebagai acuan perbandingan jumlah yang harus dikeluarkan 

dengan apa yang bisa didapat Hanaysha (2016). 

2.1.2.2 Indikator Harga 

Menurut Kotler & Armstrong (2012) terjemahan Korowa, et al (2018), 

didalam variabel harga ada beberapa unsur kegiatan utama harga yang meliputi 

daftar harga, diskon, potongan harga, dan periode pembayaran. Menurut Kotler & 

Armstrong (2012) terjemahan Korowa, et al (2018), ada empat indikator yang harga 

yaitu: Keterjangkauan harga, Kesesuaian harga dengan kualitas produk, Daya saing 

harga, Kesesuaian harga dengan manfaat. 

2.1.3 Kepercayaan Konsumen 

2.1.3.1 Pengertian Kepercayaan Konsumen 

Kepercayaan merupakan bagian penting dalam proses pemasaran, pada 

produk bata merah PT. Putra Restu Ibu Abadi yang memiliki bahan baku berbeda 

dari bata merah kebanyakan, diperluakan usaha lebih dari para pemasar untuk 

menjelaskan mengenai kondisi produk dan meyakinkan calon konsumen agar 

percaya kepada produk yang dipasarkan. Kepercayaan menurut Kotler (2005) 

dalam Suharyono & Kumadji (2015) adalah sebuah gambaran pemikiran yang 

dipercayai oleh seseorang mengenai sesuatu. Sedangkan kepercayaan menurut 

Costabile dalam Suharyono & Kumadji (2015) adalah persepsi akan kekuatan dari 

pemikiean konsumen yang dilandasi pengalaman kegiatan dengan tanda 
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tercapainya keinginan akan terpenuhinya suatu hal atau produk maupun jasa yang 

digunakan berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan. 

2.1.3.2 Indikator Kepercayaan Konsumen 

Menurut Mayer et al. (1995:712) dalam Hairany & Sangen (2014) faktor 

yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu 

kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan integritas (integrity). Ketiga 

faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut adalah Kemampuan (ability), 

Kebaikan hati (benevolence), Integritas (integrity). 

2.1.4 Minat Beli 

2.1.4.1 Pengertian Minat Beli 

Minat beli diartikan sebagai tingkah laku konsumen dengan dasar keputusan 

pembelian yang akan dilakukan Swastha dan Irawan (2001) dalam Fare (2013). 

Minat beli memiliki keterkaitan dengan emosi konsumen, jika konsumen 

mendapatkan pengalaman maupun informasi mengenai tingginya tingkat kepuasan 

dalam menggunakan atau membeli suatu produk maupun jasa, maka minat beli 

yang dimiliki akan meningkat, menurut Oliver (2006) dalam Aptaguna & Pitaloka 

(2016) menyebutkan, Minat beli dapat menciptakan suatu motivasi yang terus 

terekam dalam benak konsumen dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat 

yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan 

mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya. 

2.1.4.2 Indikator Minat Beli 

Menurut Effendy & Kunto SSi., MSc. (2013) minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar- 
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benar dilaksanakan. Menurut Ferdinand (2006) dalam Effendy & Kunto SSi., MSc. 

(2013), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut: 

Minat transaksional, Minat refrensial, Minat preferensial, Minat eksploratif.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat digunakan untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang 

sama, namun mengangkat penelitian terdahulu sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait penelitian yang dapat dilihat pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Pengaruh citra perusahaan terhadap 

kepercayaan serta dampaknya pada minat 

beli. (Ariszani, et al., 2015) 

Citra perusahan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan, 

citra perusahaan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap minat 

beli, dan kepercayaan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap minat 

beli. 

 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan menggunakan Citra Perusahaan, 

kepercayaan konsumen sebagai mediasi terhadap minat beli dalam usaha di bidang 

jasa pengiriman. Sedangkan peneliti saya menggunakan harga, citra merek, 

Kepercayaan (Z) 

Citra Perusahaan (X) Minat Beli (Y) 
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Judul Penelitian Hasil Penelitian 

kepercayaan konsumen sebagai mediasi terhadap minat beli pada produk dari 

perusahaan pengolahan limbah. 

Pengaruh Kualitas Layanan dan Harga 

Terhadap Minat Beli Jasa Go-Jek. 

(Aptaguna & Pitaloka, 2016) 

 

Kualitas Layanan dan Harga 

berpengaruh secara simultan 

terhadap minat beli. Kualitas 

Layanan berpengaruh signifikan 

parsial terhadap minat beli 

sedangkan harga tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan menggunakan Kualitas Layanan dan 

Harga terhadap Minat Beli, Sedangkan peneliti menggunakan Kepercayaan 

konsumen sebagai mediasi harga dan citra produk terhadap minat beli. 

Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat 

Beli. (Ambarwati, et al., 2015) 

 

Citra konsumen dan citra produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli. Sedangkan citra 

perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli. 

 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan menggunakan Citra merek sebagai 

variabel bebas dan membagi menjadi 3 dimensi, lalu diuji terhadap minat beli. 

Sedangkan peneliti menggunakan 2 variabel bebas yaitu : Harga dan Citra 

Perusahaan terhadap minat beli, dengan mediasi kepercayaan konsumen. 

Pengaruh Kepercayaan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Produk Pakaian 

Secara Online. (Rosdiana & Haris, 2018) 

 

Terdapat pengaruh positif antara 

Kepercayaan konsumen terhadap 

minat beli. 

Kualitas Layanan (X1) 

Harga 
 (X2) 

Minat Beli 
 (Y) 

Citra Perusahaan 

(X1) 

Citra Konsumen 

(X2) 

Citra Produk (X3) 

Minat Beli 
 (Y) 
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Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan menggunakan Kepercayaan konsumen 

sebagai variabel bebas, sedangkan peneliti menggunakan kepercayaam konsumen 

sebagai variabel mediasi. 

Pengaruh Risiko dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Melalui 

Kepercayaan Konsumen. (Rosdiana & 

Haris, 2018) 

 

Risiko cenderung berpengaruh 

secara langsung dan signifikan pada 

keputusan pembelian, namun 

cenderung tidak berpengaruh ketika 

melalui kepercayaan. Harga 

cenderung tidak berpengaruh secara 

langsung maupun melalui 

kepercayaan terhadap keputusan 

pembelian. 

 

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan menggunakan menggunakan variabel 

risiko dan harga sebagai variabel bebas untuk diuji terhadap keputusan pembelian 

melalui mediasi kepercayaan. Sedangkan peneliti menggunakan Citra perusahaan 

sebagai pembeda variabel risiko dan minat beli sebagai pembeda variabel 

Keputusan Pembelian. 

 

Minat Beli 
 (Y) 

Kepercayaan 
Konsumen (X) 

Risiko (X1) 

Harga (X2) 

Kepercayaan (Z) Keputusan 
Pembelian (Y) 
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2.3 Kerangka Konseptual 

 
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

  

2.4 Hipotesis 

H1: Citra Perusahaan terhadap minat beli. 

H2:  Harga terhadap minat beli 

H3: Citra perushaan terhadap kepercayaan konsumen 

H4:  Harga terhadap kepercayaan konsumen 

H5: kepercayaan konsumen terhadap minat beli 

H6: Citra perusahaan terhadap minat beli melalui kepercayaan konsumen 

H7: Harga terhadap minat beli melalui kepercayaan konsumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah 

penelitian yang mendapatkan data berupa angka dan kemudian dianalisis 

menggunakan analisis statistik. Selain itu, jika dilihat dari permasalahan yang 

dikaji, penelitian ini merupakan kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian 

yang menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penelitian ini 

terdiri dari dua variabel bebas yakni citra perusahaan (X1), harga (X2), satu variable 

moderator yakni kepercayaan Konsumen (Z) dan satu variabel terikat yakni Minat 

Beli (Y). 

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai 9 November 2020 sampai dengan 9 

Desember 2020 dan mengambil lokasi di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional ialah uraian tentang variabel-variabel penelitian yang 

secara operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan 

meresapi makna penelitian yang dilakukan.  
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3.1.1 Citra Perusahaan (X1) 

Citra perusahaan adalah ide, kesan, dan keyakinan yang dimiliki konsumen 

mengenai suatu perusahaan (Kotler & Keller, 2012). Indikator yang digunakan 

untuk mengukur citra perusahaan menurut  (Kotler & Keller, 2012) dalam (Idris, 

2017) : 

a. Reputasi (X1,1), yaitu nama perusahaan terkenal baik di kalangan masyarakat. 

b. Kredibilitas (X1,2), yaitu perusahaan memberikan produk dan layanan terbaik 

secara intensif kepada konsmen. 

c. Sikap (X1,3), yaitu Marketing perusahaan tanggap baik kepada konsumen. 

d. Daya tarik (X1,4), yaitu perusahaan memiliki nilai tambah sendiri dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang sejenis. 

3.1.2 Harga (X2) 

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, 

atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut (Kotler & Armstrong, 2013). 

harga memiliki empat indikator Menurut (Kotler & Armstrong, 2012) : 

a. Keterjangkauan harga (X2,1), Artinya konsumen bisa menjangkau harga yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan 

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk (X2,2), harga sering dijadikan sebagai 

indikator kualitas bagi konsumen. Orang sering memilih harga yang lebih tinggi 

diantara dua barang karena melihat adanya perbedaan kualitas. 
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c. Daya saing harga (X2,3), Konsumen sering membandingkan harga suatu produk 

dengan produk lainnya. Mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu produk. 

d. Kesesuaian harga dengan manfaat (X2,4), Semakin tinggi manfaat yang 

dirasakan oleh konsumen dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi pula 

nilai tukar barang atau jasa tersebut, semakin besar pula alat penukar yang 

tersedia yang dikorbankan konsumen. 

3.1.3 Kepercayaan Konsumen (Z) 

Menurut Mayer et al. (1995:712) dalam (Hairany & Sangen, 2014) faktor 

yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu 

kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan integritas (integrity). Ketiga 

faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kemampuan (ability), mengacu kepada kompetensi dan karakteristik 

penjual, dalam hal ini bagaimana penjual memberikan pelayanan dan 

keamanan dalam melakukan transaksi. 

b. Kebaikan hati (benevolence), merupakan kemauan penjual dalam 

memberikan kepuasan yang saling menguntungkan untuk kedua 

belah pihak. 

c. Integritas (integrity), berkaitan dengan bagaimana perilaku penjual 

dalam menjalankan usahanya, apakah informasi yang diberikan 

kepada pembeli benar dan sesuai dengan fakta atau tidak. 
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3.1.4 Minat Beli (Y) 

Menurut (Effendy & Kunto SSi., MSc., 2013) minat beli adalah tahap 

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar- 

benar dilaksanakan. Menurut Ferdinand (2006) dalam (Effendy & Kunto SSi., 

MSc., 2013), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai 

berikut:  

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.  

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 

kepada orang lain.  

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat 

diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.  

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu 

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi 

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

3.1.5 Mandor 

 Mandor merupakan pegawai yang bertugas mengawasi kerja para buruh 

atau bawahannya, yang pendapatannya relatif lebih besar dibanding para pekerja 

yang memiliki tanggungan beban ketidakpastian kerja juga eksploitasi. Mandor 

diberikan wewenang dan kuasa sehingga dapat bebas dari pekerjaan-pekerjaan 

rutin, hal tersebut mengakibatkan mandor dapat mengembangkan diri dengan 

pengetahuan dan keterampilan terkait keahlian dalam proses produksi serta 

kepemimpinan yang dimiliki. Mandor memimpin secara informal, mengawasi, dan 
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mengurus segala sesuatu terkait kerja para buruh atau kelompok kerjanya sehingga 

peran mandor yakni mengerahkan tenaga kerja (Soeriadiredja, 2017), Herawati 

(2015) 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekelompok individu yang memiliki kesamaan 

karakteristik, sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang 

mewakili keseluruhan data dari populasi (Cooper & Schindler, 2014). Dalam 

penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah Para Mandor, Bagian Pengadaan 

Pembangunan, Toko Galangan (Bahan Bangunan), pemilik bagunan yang terletak 

di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. 

Untuk penelitian dengan jumlah populasi yang tidak diketahui, jumlah sampel 

dapat ditentukan atas dasar teori Hair, et al. (2010) yakni jumlah indikator dikalikan 

5-10. Penelitian ini terdiri dari 15 indikator, sehingga diperoleh ukuran sampel 

sebanyak 75 - 150 responden. Namun, dalam penelitian ini hanya diambil 100 

responden, karena jumlah tersebut dianggap sudah mampu mewakili seluruh 

responden dan sesuai dengan syarat regresi yang mana jumlah minimal responden 

sebanyak 100 orang. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan metode Convenience 

sampling, metode ini dilakukan dengan cara memilih setiap individu sesuai kriteria 

yang ditemui oleh peneliti untuk berkontribusi menjadi sampel (Cooper & 

Schindler, 2014). Alasan yang mendasari ditentukannya penggunaan metode ini 
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adalah, adanya kemungkinan perbedaan jumlah proyek bangunan di setiap daerah 

di Kecamatan Jetis, Mojokerto. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan yakni melalui 

penyebaran angket. Angket akan disebar kepada Mandor, Bagian pengadaan 

pembangunan, toko alat bangunan / galangan, dan pemilik bangunan yang 

memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam melakukan 

pengukuran data, menggunakan skala likert. Skala likert tersebut berupa bobot skor 

yang dapat dilihat pada sebagai berikut (Sekaran & Bougie, 2016). 

 

Tabel 3.1 Keterangan Skor Jawaban Skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Skor 

1. Sangat setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Kurang setuju 3 

4. Tidak setuju 2 

5. Sangat tidak setuju 1 

Sumber:  (Sekaran & Bougie, 2016) 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS. Proses 

analisa struktural menggunakan software WarpPLS 3.0. Secara umum Partial Least 

Square (PLS) sangat sesuai untuk memprediksi aplikasi dan membangun teori, 

menganalisis sampel yang berukuran kecil, dan menguji keseluruhan fit model 

(goodness of fit) dengan baik (Sholihin & Ratmono, 2013). Selain itu, PLS juga 
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memiliki kelebihan dibanding regresi pada umumnya karena dapat menguji 

beberapa variabel sekaligus. 

PLS merupakan metode Structural Equation Model (SEM) berbasis 

komponen yang bertujuan prediksi. WarpPLS 3.0 digunakan karena memiliki 

beberapa kelebihan antara lain mampu menguji hubungan variabel pemoderasi 

yang bersifat (Sholihin & Ratmono, 2013). Oleh karena itu software ini sangat 

sesuai dengan model penelitian yang dibangun dalam penelitian ini. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu analisis deskriptif, 

pengujian outer model, pengujian inner model, dan pengujian R-Square. 

3.6.1 Pengujian Outer Model 

Instrumen penelitian harus memiliki kualitas yang sudah distandarkan dan 

sudah sesuai dengan kriteria teknik pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian 

validitas dan reliabilitas instrumen merupakan pengujian suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan suatu alat ukur. Guna mengetahui seberapa besar 

suatu alat ukur dapat dipercaya yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. 

bertujuan untuk mengetahui data-data mana saja yang valid atau tidak valid. Alat 

ukut yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Adapun nantinya 

data yang valid dan data yang reliabel akan digunakan sebagai data penelitian. 

3.6.1.1 Pengujian Validitas 

Validitas pengukuran terdiri atas validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter loading 

factor dan nilai AVE (Average Variance Extracted). Terdapat dua kriteria untuk 

menilai apakah outer model (model pengukuran) memenuhi syarat validitas 
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konvergen untuk konstruk reflektif, yaitu (1) loading harus di atas 0,7 dan (2) nilai 

p signifikan (<0,05) (Sholihin & Ratmono, 2013). Validitas diskriminan  

ditentukan dengan melihat cross loading dari setiap variabel dan dikategorikan 

memiliki validitas diskriminan apabila memiliki nilai cross loading mencapai 0,7 

(Sholihin & Ratmono, 2013). 

a. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen merupakan korelasi antara skor indikator dengan skor 

konstruknya. Model PLS-SEM memenuhi convergent validity dapat dikatakan 

valid apabila outer loading >0,4 dan nilai AVE >0,5  (Sholihin & Ratmono, 

2013). Berikut merupakan hasil korelasi antar indikator dengan konstruknya 

menunjukkan nilai outer loading >0,5. Parameter lain yang dapat digunakan 

dalam mengukur validitas adalah Average Variance Extracted (AVE). Menurut 

Sholihin & Ratmono (2013) nilai AVE harus >0,5. 

b. Validitas Diskriminan 

Pada validitas diskriminan digunakan nilai cross loading. Suatu indikator 

dikatakan diskriminan apabila nilai cross loading indikator terhadap variabelnya 

adalah terbesar dibandingkan terhadap variabel lainnya. 

3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas 

Composite Reliability menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada 

suatu variabel. Suatu variabel dikatakan memenuhi composite reliability apabila 

memiliki nilai composite reliability >0,7. Pengujian reliabilitas juga dilihat dari 

nilai cronbach’s alpha 
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3.6.2 Pengujian Inner Model 

Pengujian model structural atau inner model dilakukan untuk menguji 

hipotesis antara variabel laten yang satu dengan variabel yang lain (Sholihin & 

Ratmono, 2013). Nilai signifikansi dengan ketentuan yaitu : t-value 1.96 (level 

signifikansi + 5%). Hasil untuk nilai signifikansi ditunjukkan oleh Path Coefficient 

yang ditunjukan oleh nilai T-Statistic > 1.96. Apabila hail T-Statistic > 1.96 maka 

hasil dapat dikatakan signifikan dan begitu pula sebaliknya. Didukung dengan uji 

r-square, hasil rsquare yang mendekati angka satu dapat membuktikan bahwa 

model memiliki prediksi yang semakin baik dari model penelitian yang sudah 

diajukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Analisis Deskriptif 

4.1.1 Karakteristik Responden 

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 orang 

yang pernah dan belum pernah membeli produk produk bata merah PT. Putra Restu 

Ibu Abadi dan juga mengenal perusahaan PT. Putra Restu Ibu Abadi. Data 

karakteristik responden mencakup jenis kelamin, usia dan profesi yang diolah 

dalam data statistik sebagai berikut: 

 

 

0%

37%

63%

2.1 (B) Umur

<20 Tahun

20-30 Tahun

>30 Tahun

73

27

2.1 (A) Jenis 

kelamin

laki- laki

perempuan
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Gambar 4. 1 Hasil Analisis Data Karakteristik Responden 

Sumber: Data Diolah (2020). 

 

Pada Gambar 2.1(A) dapat dilihat bahwa dari total 100 responden yang 

merupakan kriteria responden, menyatakan bahwa sejumlah 73 orang atau (73%) 

adalah laki-laki dan 27 orang atau (27%) adalah perempuan. Berdasarkan Gambar 

2.1 (B), menunjukkan bahwa responden didominasi dengan diatas usia 30 tahun 

dengan presentase sebesar (63%) dengan jumlah 63 orang diikuti dengan usia 20-

30 tahun dengan presentase (37%) dengan jumlah 37 orang. Responden berusia 

dibawa 20 tahun tidak ada (0%). Sedangkan pada Gambar 2.1 (C) profesi yang 

mendominasi pada penelitian ini yaitu pemilik bangunan yang berjumlah 37 orang 

(37%), yang kedua adalah wirausaha (toko bangunan) dengan presentase (26%) 

dengan jumlah 26 orang, yang ketiga adalah bagian pengadaan dengan presentase 

(23%) dengan jumlah 23 orang, dan sisanya adalah mandor proyek dengan 

presnrase (14%) dengan jumlah 14 orang. 

4.1.2 Statistika Deskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat deskriptif persepsi responden 

berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang telah dibagikan yaitu: 

26%

23%14%

37%

2.1 (C) Profesi

Wirausaha (toko
bangunan)

Bagian pengadaan

Mandor proyek
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Variabel Indikator N Min Max Mean Standard 

Deviation 

citra 

perusahaan 

X1.1 100 2 5 4.27 0.859 

X1.2 100 2 5 4.06 0.810 

X1.3 100 3 5 4.24 0.550 

X1.4 100 1 5 4.06 0.947 

X1.5 100 2 5 4.15 0.779 

Rata-rata         4.156   

Harga X2.1 100 4 5 4.36 0.480 

X2.2 100 3 5 4.09 0.449 

X2.3 100 3 5 4.27 0.507 

X2.4 100 4 5 4.39 0.488 

X2.5 100 2 5 3.85 0.654 

Rata-rata          4.192   

kepercayaan 

konsumen 

Z1.1 100 3 5 4.33 0.530 

Z1.2 100 2 5 4.18 0.712 

Z1.3 100 2 5 4 0.693 

Rata-rata         4.17   

Minat beli Y1.1 100 2 5 4.03 0.714 

Y1.2 100 3 5 4.03 0.574 

Y1.3 100 3 5 4.03 0.574 

Y1.4 100 2 5 4.15 0.698 

Y1.5 100 1 5 3.61 0.882 

Y1.6 100 3 5 4.03 0.519 

Y1.7 100 1 5 3.82 0.712 

Y1.8 100 2 5 4.03 0.670 

Rata-rata         3.96625   

Sumber: Data Diolah (2020) 

 Hasil analisis deskriptif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Citra Perusahaan 

Dari hasil di Tabel 4.1 citra perusahan dapat dilihat bahwa persepsi tertinggi 

responden berada pada indikator X1.1 dan yang terendah pada indikator X1.2 dan 

X1.4. Dapat diketahui juga bahwa variabel citra perushaan memiliki rata-rata atau 
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mean sebesar 4.156 yang berarti responden setuju terhadap pernyataan pada 

indikator. Standar deviasi dapat menunjukkan apakah jawaban responden 

bervariasi atau konsisten. Semakin rendah standar deviasi maka jawaban responden 

konsisten. Standar deviasi terendah adalah X1.1 yang dapat diartikan bahwa 

jawaban responden pada indikator ini paling konsisten dibandingkan indikator 

lainnya. 

2. Harga  

Dari hasil di Tabel 4.1 harga dapat dilihat bahwa persepsi tertinggi 

responden berada pada indikator X2.4 dan yang terendah pada indikator X2.5. 

Dapat diketahui juga bahwa variabel harga memiliki rata-rata atau mean sebesar 

4.192 yang berarti responden setuju terhadap pernyataan pada indikator. Standar 

deviasi dapat menunjukkan apakah jawaban responden bervariasi atau konsisten. 

Semakin rendah standar deviasi maka jawaban responden konsisten. Standar 

deviasi terendah adalah X2.4 yang dapat diartikan bahwa jawaban responden pada 

indikator ini paling konsisten dibandingkan indikator lainnya. 

3. Kepercayaan konsumen  

Dari hasil di Tabel 4.1 kepercayaan konsumen dapat dilihat bahwa persepsi 

tertinggi responden berada pada indikator Z1.1 dan yang terendah pada indikator 

Z1.3 Dapat diketahui juga bahwa variabel keputusan pembelian memiliki rata-rata 

atau mean sebesar 4.17 yang berarti responden setuju dengan pernyataan pada 

indikator. Standar deviasi dapat menunjukkan apakah jawaban responden 

bervariasi atau konsisten. Semakin rendah standar deviasi maka jawaban responden 

konsisten. Standar deviasi terendah adalah Z1.3 yang dapat diartikan bahwa 
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jawaban responden pada indikator ini paling konsisten dibandingkan indikator 

lainnya. 

4. Minat beli 

Dari hasil di Tabel 4.1 minat beli dapat dilihat bahwa persepsi tertinggi 

responden berada pada indikator Y1.4 dan yang terendah pada indikator Y1.5 Dapat 

diketahui juga bahwa variabel minat beli memiliki rata-rata atau mean sebesar 

3.966 yang berarti responden setuju dengan pernyataan pada indikator. Standar 

deviasi dapat menunjukkan apakah jawaban responden bervariasi atau konsisten. 

Semakin rendah standar deviasi maka jawaban responden konsisten. Standar 

deviasi terendah adalah Y1.4 yang dapat diartikan bahwa jawaban responden pada 

indikator ini paling konsisten dibandingkan indikator lainnya 

4.1.3 Uji Average Variance Extracted (AVE) 

Pada uji validitas konvergen, pernyataan indikator akan valid jika nilai outer 

loading > 0,7 dan nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0.5. Sedangkan untuk 

uji validitas diskriminan, pernyataan akan dikatakan valid apabila nilai cross 

loading > 0,7 dalam satu variabel. Hasil pengujian pertama validitas konvergen 

dalam pengujian nilai outer loading adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 2 Outer Loading Tahap Pertama 

 
X1 X2 Y Z Keterangan 

X1.1 0.907 
   

valid 

X1.2 0.854 
   

valid 

X1.3 0.762 
   

valid 

X1.4 0.931 
   

valid 

X1.5 0.851 
   

valid 

X2.1 
 

0.593 
  

Tidak valid 
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X1 X2 Y Z Keterangan 

X2.2 
 

0.841 
  

valid 

X2.3 
 

0.673 
  

Tidak valid 

X2.4 
 

0.584 
  

Tidak valid 

X2.5 
 

0.813 
  

valid 

Y1.1 
  

0.785 
 

valid 

Y1.2 
  

0.685 
 

Tidak valid 

Y1.3 
  

0.727 
 

valid 

Y1.4 
  

0.791 
 

valid 

Y1.5 
  

0.883 
 

valid 

Y1.6 
  

0.530 
 

Tidak valid 

Y1.7 
  

0.788 
 

valid 

Y1.8 
  

0.728 
 

valid 

Z1.1 
   

0.793 valid 

Z1.2 
   

0.961 valid 

Z1.3 
   

0.857 valid 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

 

 

Gambar 4. 2 Diagram PLS Algorithm Awal 
 

Tabel 4,2 dan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa terdapat lima indikator yang 

belum memenuhi ketentuan nilai outer loading dan dinyatakan tidak valid. 

Terdapat beberapa indikator yang hasil outer loading kurang dari 0.7. Selanjutnya 

beberapa indikator yang tidak sesuai dengan ketentuan nilai outer loading 
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dihilangkan dan dilakukan penghitungan kembali. Hasil pengujian validitas tahap 

kedua sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Outer Loading Tahap Kedua 
 

X1 X2 Y Z Keteranga

n 

X1.1 0.907 
   

Valid 

X1.2 0.853 
   

Valid 

X1.3 0.763 
   

Valid 

X1.4 0.931 
   

Valid 

X1.5 0.851 
   

Valid 

X2.2 
 

0.880 
  

Valid 

X2.5 
 

0.884 
  

Valid 

Y1.1 
  

0.834 
 

Valid 

Y1.3 
  

0.753 
 

Valid 

Y1.4 
  

0.821 
 

Valid 

Y1.5 
  

0.886 
 

Valid 

Y1.7 
  

0.742 
 

Valid 

Y1.8 
  

0.730 
 

Valid 

Z1.1 
   

0.791 Valid 

Z1.2 
   

0.961 Valid 

Z1.3 
   

0.859 Valid 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan loading factor tahap pertama masih terdapat beberapa 

indikator yang dianggap tidak valid. Kemudian indikator tersebut dihilangkan satu 

per satu dari nilai loading factor terkecil hingga semua indikator dinyatakan valid. 

Indikator yang dihilangkan untuk pengujian kedua adalah indikator X2.1, X2.3, 

X2.4, Y1.2 dan Y1.6 sehingga didapatkan hasil pengujian outer loading tahap dua 

seperti pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4. 4 Average Variance Extracted (AVE) 

  
Average Variance 

Extracted (AVE) 

X1 0.745 

X2 0.778 

Y 0.634 

Z 0.762 

      Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.4, setiap indikator sudah memenuhi ketentuan nilai 

loading factor yang harus bernilai lebih dari 0,7. Dengan validnya indikator pada 

uji loading factor, maka nilai nilai average variance extracted (AVE) pada Tabel 

4.4 juga memenuhi kriteria yaitu nilai AVE > 0.5. Oleh karena itu, semua indikator 

dinyatakan valid untuk mengukur variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

sehingga gambar diagram analisis dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 
Gambar 4. 3 Diagram PLS Algorithm Akhir 

Sumber: Data Diolah (2020) 
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Pengujian validitas diskriminan menggunakan nilai cross loading. Nilai 

cross loading harus lebih dari 0,7 pada setiap variabelnya. Tabel 4.4 menunjukkan 

hasil pengujian validitas diskriminan melalui cross loading terhadap indikator pada 

penelitian ini. 

 

Tabel 4. 5 Cross Loading 

 X1 X2 Y Z 

X1.1 0.907 0.495 0.576 0.731 

X1.2 0.853 0.506 0.745 0.639 

X1.3 0.763 0.424 0.509 0.731 

X1.4 0.931 0.556 0.687 0.695 

X1.5 0.851 0.480 0.707 0.720 

X2.2 0.517 0.880 0.570 0.532 

X2.5 0.492 0.884 0.603 0.512 

Y1.1 0.668 0.484 0.834 0.561 

Y1.3 0.476 0.517 0.753 0.457 

Y1.4 0.600 0.498 0.821 0.423 

Y1.5 0.751 0.621 0.886 0.669 

Y1.7 0.538 0.427 0.742 0.551 

Y1.8 0.514 0.611 0.730 0.571 

Z1.1 0.565 0.344 0.374 0.791 

Z1.2 0.785 0.542 0.619 0.961 

Z1.3 0.747 0.611 0.726 0.859 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai cross loading pada setiap indikator yang 

membentuk suatu variabel pada penelitian ini memiliki nilai cross loading yang 

lebih besar dari 0,7. Sehingga setiap indikator dinyatakan valid untuk memenuhi 

validitas deskriminan 
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4.1.4 Uji Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

Pengukuran reliabilitas menggunakan composite reliability dan cronbach’s 

alpha. Alat ukur akan dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability lebih 

dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2015;76) dan nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6 

(Abdilah dan Jogiyanto, 2015;207). Hasil pengujian composite reliability dan 

cronbach’s alpha pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4. 6 Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

 Composite 

Reliability 
Cronbach's Alpha 

 

X1 0.936 0.913 
 

X2 0.875 0.715 
 

Y 0.912 0.883 
 

Z 0.905 0.845 
 

          Sumber : Data Diolah (2020) 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6, masing-masing variabel pada penelitian 

ini menunjukan nilai composite reliability > 0,7 dan masing-masing variabel pada 

penelitian ini menunjukan nilai cronbach’s alpha lebih dari 0.6. sehingga dapat 

dinyatakan alat ukur pada penelitian ini reliabel. 

4.1.5 Uji Path Coefficient 

Uji Inner model dinilai dengan menggunakan nilai T-statistic. Nilai T-

statistic memiliki ketentuan yaitu harus lebih dari 1.96. 
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Tabel 4. 7 Path Coefficient 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Keterangan 

X1 -> Y 0.494 0.493 0.103 4.788 0.000 

Hipotesis 

pertama 

diterima 

X1 -> Z 0.708 0.708 0.062 11.375 0.000 

Hipotesis 

kedua 

diterima 

X2 -> Y 0.333 0.340 0.056 5.962 0.000 

Hipotesis 

ketiga 

diterima 

X2 -> Z 0.187 0.181 0.083 2.242 0.025 

Hipotesis 

keempat 

diterima 

Z -> Y 0.083 0.074 0.112 0.747 0.456 

Hipotesis 

kelima tidak 

diterima 

X1 -> Z -

> Y 
0.059 0.052 0.079 0.748 0.455 

Hipotesis 

kelima tidak 

diterima 

X2 -> Z -

> Y 
0.016 0.014 0.023 0.680 0.497 

Hipotesis 

kelima tidak 

diterima 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

H1: Citra Perusahaan terhadap minat beli. 

Variabel citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel minat 

beli yang dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 4.788, 

dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, sehingga H1 dinyatakan 

diterima. 

Hasil ini membuktikan bahwa citra perusahaan mampu memengaruhi minat 

beli konsumen. Citra perusahaan bisa diwujudkan dengan pelayanan prima atau 

pelayanan yang terbaik pada konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian Ariszani, 



38 

 

 

et al., (2015) yang membuktikan bahwa citra perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli.  

H2: Harga terhadap minat beli 

Variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli yang 

dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 11.375, dengan nilai 

P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, sehingga H2 dinyatakan diterima. 

Hasil ini membuktikan bahwa harga mampu mempengaruhi minat beli 

konsumen. Harga yang dianggap sesuai dengan daya beli konsumen yang 

dilakukan dalam pembuatan keputusan pembelian dimasa lalu akan berpengaruh 

terhadap minat beli ulang dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Andita (2017) Harga mempengaruhi minat beli masyarakat. 

H3: Citra perushaan terhadap kepercayaan konsumen 

Variabel citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepercayaan konsumen yang dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai 

positif yaitu 5.962, dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, sehingga H3 

dinyatakan diterima.  

Hasil ini membuktikan bahwa citra perusahaan berpengaruh terhadap 

kepercayaaan konsumen. Pengaruh citra perusahaan terhadap kepercayaan 

merupakan bagian penting dalam proses pemasaran, pada produk bata merah PT. 

Putra Restu Ibu Abadi yang memiliki bahan baku berbeda dari bata merah 

kebanyakan, diperlukan usaha lebih dari para pemasar untuk menjelaskan 

mengenai kondisi produk dan meyakinkan calon konsumen agar percaya kepada 

produk yang dipasarkan dan menjaga citra perusahaan. 
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H4: Harga terhadap kepercayaan konsumen 

Variabel harga perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepercayaan konsumen yang dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai 

positif yaitu 2.242, dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, sehingga H3 

dinyatakan diterima. 

Hasil ini membuktikan bahwa harga dapat berpengaruh terhadap 

kepercayaaan konsumen. Dapat di artikan bahwa persepsi harga yang sesuai dan 

bersaing akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk itu sendiri. 

Hal ini ditunjukkan oleh data yang diperoleh dari penelitian dengan rata – rata 

indeks 0.181 menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan oleh PT Putra Restu Ibu 

Abadi sudah sesuai dengan persepsi konsumen terhadap harga produknya. 

Persepsi harga memberikan pengaruh yang positif terhadap kepercayaan, maka 

jika persepsi persepsi harga meningkat maka kepercayaan akan meningkat juga 

begitupula sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widjaja (2014) 

mendukung penelitian ini dengan menunjukkan bahwa persepsi harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan. 

H5:  Harga terhadap kepercayaan konsumen 

Variabel kepercayaan konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli yang dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif 

yaitu 0.747, dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, sehingga H2 

dinyatakan ditolak. 

Hasil ini membuktikan bahwa kepercayaan konsumen tidak berpengaruh 

terhadap minat beli PT Putra Restu Ibu Abadi, tidak selalu berdampak pada minat 
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beli ulang konsumen di masa yang akan datang. Menurut Nurhayati, & Wijaya 

Murti, W. (2012) Adanya faktor daya beli konsumen yang menurun tajam 

mengkondisikan konsumen pada situasi yang lebih terbatas menyangkut pilihan 

produk yang diinginkannya. 

H6: Citra perusahaan terhadap minat beli melalui kepercayaan konsumen 

Variabel citra perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

minat Beli melalui mediasi kepercayaan konsumen yang dapat diamati melalui 

nilai T Static yang bernilai positif yaitu 0.748, dengan nilai P-Values <0,001 yang 

berarti ≤ 0,05, sehingga H2 dinyatakan ditolak. 

Hasil ini membuktikan bahwa citra perusahaan PT Putra Restu Ibu Abadi 

memiliki Citra yang baik membuat konsumen percaya akan produk sehingga tidak 

mempengaruhi minat beli konsumen. Hal ini sesuai dengan pernyataan menurut 

Kotler dan Keller (2012) dalam Idris (2017) Indikator yang digunakan untuk 

mengukur citra perusahaan adalah Reputasi, Kredibilitas, Sikap, Daya tarik. 

H7: Harga terhadap minat beli melalui kepercayaan konsumen 

Variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat Beli 

melalui mediasi kepercayaan konsumen yang dapat diamati melalui nilai T Static 

yang bernilai positif yaitu 0.680 dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, 

sehingga H2 dinyatakan ditolak. 

Hasil ini membuktikan bahwa PT Putra Restu Ibu Abadi telah mampu 

membuat konsumen percaya dengan baik sehingga membuat pelanggan tidak lagi 

mempertimbangkan harga untuk membeli. 
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Gambar 4. 4 Diagram Inner Model 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan Gambar 4.4 dan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai beberapa 

hubungan memiliki nilai T-Statistic yang lebih dari 1.96. Sehingga menunjukkan 

hubungan yang signifikan antar variabel dalam penelitian ini, sehingga dari 7 

hipotesis yang dapat diterima hanya 4 hipotesis saja. 4 hipotesis yang bisa diterima 

yaitu hipotesis yang pertama variabel citra perusahaan terhadap minat beli yang 

memiliki T-statistic 4.788, hipotesis yang kedua variabel harga terhadap minat beli 

yang memiliki T-statistic 5.962, hipotesis yang ketiga variabel citra perusahaan 

terhadap kepercayaan konsumen yang memiliki T-statistic 11.375, hipotesis yang 

keempat variabel harga terhadap kepercayaan konsumen yang memiliki T-statistic 

2.242. 

Tiga hipotesis yang tidak bisa diterima yaitu hipotesis kelima variabel 

kepercayaan konsumen terhadap minat beli dimana memiliki hasil T-statistic 0.747, 

hipotesis keenam variabel citra perusahaan kerhadap minat beli melalui mediasi 

kepercayaan konsumen dimana memiliki hasil T-statistic 0.748, hipotesis yang 
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ketuju variabel harga terhadap minat beli melalui medisi kepercayaan konsumen 

memiliki hasil T-statistic 0.680. 

Uji R-Square digunakan untuk menjelaskan variabel dependen yang 

merupakan reflektif dari variabel lain. 

 

Tabel 4.8 R-Square 

 R Square 

Y 0.649 

Z 0.687 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel minat beli memiliki 

nilai sebesar 0,649 yang berarti variabel minat beli dapat dipengaruhi oleh variabel 

citra perusahaan, harga dan, kepercayaan konsuemn sebesar 64,9% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Selanjutnya variabel 

kepercayaan konsumen memiliki nilai sebesar 0,687 yang berarti variabel 

kepercayaan konsumen dapat dipengaruhi oleh variabel citra perusahaan dan harga 

sebesar 68,7% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Dari hasil kuisioner yang disebarkan, sebanyak 73% atau sejumlah 73 orang 

berjenis kelamin laki – laki, sedangkan sisanya sebanyak 27% atau 27 orang 

berjenis kelamin permpuan, hal ini dapat disebabkan oleh sample yang digunakan 

adalah orang yang berkaitan dengan proyek pembangunan seperti mandor, pekerja 

bangunan, dan pemilik toko material, dan pemilik bagnunan yang sebagian besar 
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berjenis kelamin laki – laki. Sedangkan presentase profesi yang didapatkan adalah 

37% (37 orang) pemilik bangunan, 26% (26 orang) wirausaha (toko bangunan), 

23% (23 orang) bagian pengadaan proyek, dan sisanya 14% (14 orang) adalah 

mandor proyek. Berdasarkan proses pengambilan sample, didapatkan profesi 

tertinggi adalah pemilik bangunan, hal ini dikarenakan pemilik bangunan memiliki 

lebih banyak waktu untuk mengisi kuisioner dan peduli akan kualitas bahan 

bangunan yang akan digunakan dalam proyek pembangunan mereka, sedangkan 

profesi dengan jumlah paling sedikit adalah mandor bangunan, hal ini dikarenakan 

sebagian besar dari mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengisi kuisioner 

dan beberapa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan merek bata apa yang 

akan digunakan untuk membangun di proyek pembangunan yang sedang 

dikerjakan.  

4.2.2 Penjelasan perhipotesis 

1. Citra Perusahaan terhadap minat beli 

Variabel citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel Minat 

Beli yang dapat diamati melalui tabel 4.8 nilai T-Static yang bernilai positif yaitu 

4.788, dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05. Nilai positif yang 

dihasilkan menunjukkan hubungan yang searah antara citra perusahaan dengan 

minat beli. Ariszani, et al., (2015) menyatakan bahwa, citra perusahaan 

memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli, dan Hal ini menunjukkan 

bahwa citra merek merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat beli. 

Penelitian ini juga ditunjang dengan hasil dari kuesioner yang menunjukkan 

konsumen memberikan penilaian yang baik terhadap citra perusahaan. 
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2. Harga terhadap minat beli 

Variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel minat Beli yang 

dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 11.375, dengan nilai 

P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05. Nilai Positif yang dihasilkan ini menunjukkan 

bahwa adanya hubungan yang searah antara harga dengan minat beli. Pengaruh 

positif dan signifikan harga terhadap minat beli konsumen menunjukkan bahwa 

setiap peningkatan harga maka akan mengakibatkan meningkatnya keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian konsumen pada PT Putra Restu Ibu Abadi. 

Dengan demikian, apabila Usaha PT Putra Restu Ibu Abadi ingin meningkatkan 

minat beli konsumen, maka sangat perlu untuk memperhatikan faktor peningkatan 

harga dengan memperbaiki yang masih kurang dan meningkatkan yang sudah baik. 

Hasil dalam penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya Satria Arief 

(2017) bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli pada usaha 

A-36. Hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian Rizky dan Yasin 

(2014) dimana harga mempengaruhi minat beli. 

3. Citra perushaan terhadap kepercayaan konsumen 

Citra perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan 

konsumen yang dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 

5.962, dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05. Nilai Positif yang 

dihasilkan ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang searah antara citra 

perusahaan dengan minat kepercayaan konsumen. Dengan demikian PT Putra 

Restu Ibu Abadi semakin tinggi citra perusahaannya maka akan semakin tinggi 

kepercayaan klien. Sejalan dengan hasil dari penelitian Nha Nguyen, André 
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Leclerc, Gaston LeBlanc (2013) memfokuskan pada pengaruh citra perusahaan 

terhadap kepercayaan konsumen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara citra perusahaan dengan kepercayaan pelanggan, dimana 

citra perusahaan merupakan salah satu alat publikasi (promosi) dalam 

meningkatkan kepercayaan perusahaan. 

4. Harga terhadap kepercayaan konsumen 

Harga berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan konsumen 

yang dapat diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 2.242, dengan 

nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05, Nilai Positif yang dihasilkan ini 

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara harga dengan minat 

kepercayaan konsumen. Pengaruh positif dan signifikan harga terhadap 

kepercayaan konsumen menunjukkan bahwa setiap peningkatan harga maka akan 

mengakibatkan meningkatnya kepercayaan akan guna produk tersebut sehingga 

mendorong untuk melakukan pembelian pada PT Putra Restu Ibu Abadi.  Pratama, 

D. W., & Santoso, S. B. (2018) menyatakan bahwa harga produk akan 

meningkatkan kepercayaan konsumen atas produk yang ditawarkan memiliki 

kualitas yang sesuai. Selaras dengan pernyataan Wahyu Kurniawan (2012) dan Erin 

Puri Apriliani (2013) bahwa, harga yang dibayarkan konsumen sesuai dengan apa 

yang didapat oleh konsumen.Sehingga harga berpengaruh dalam kepercayaan 

konsumen, banyaknya pelanggan yang loyal juga akan memperhatikan harga yang 

ditetapkan atas produk yang digunakannya. 
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5. kepercayaan konsumen terhadap minat beli 

Uji T- Static menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen tidak 

berpengaruh terhadap variabel minat beli. Dapat diamati melalui nilai T Static yang 

bernilai positif yaitu 0.747, dengan nilai P-Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05 yang 

melebihi sehingga ditolak. Menurut Nurhayati, & Wijaya Murti, W. (2012) Adanya 

faktor daya beli konsumen yang menurun tajam mengkondisikan konsumen pada 

situasi yang lebih terbatas menyangkut pilihan produk yang diinginkannya. Dengan 

demikian, Kepercayaan konsumen pada PT Putra Restu Ibu Abadi tidak 

mempengaruhi minat beli konsumen, dikarenakan konsumen belum menaruh rasa 

percaya yang kuat. Disamping hasil penelitian hipotesis 5 kepercayaan konsumen 

yang tidak berpengaruh, tetap diharapkan konsep kepercayaan di perkuat karena 

pondasi utama dari suatu bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih 

akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai satu sama lain.  

6. Citra perusahaan terhadap minat beli melalui kepercayaan konsumen 

Uji T- Static mununjukkan bahwa citra perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap variabel minat beli melalui mediasi kepercayaan konsumen yang dapat 

diamati melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 0.748, dengan nilai P-

Values <0,001 yang berarti ≤ 0,05. minat beli konsumen tidak bisa diukur dengan 

citra yang dimiliki oleh suatu perusahaan, konsumen akan lebih mengutamakan 

pada kualitas produk tersebut. Selain kualitas produk yang lebih diperhatikan oleh 

konsumen dari pada citra perusahaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan, Kotler dan 

Keller (2009) menyatakan bahwa minat beli adalah respon dari konsumen kepada 

objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian atas 
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dasar perilaku yang sebelumnya telah dilakukan. Berdasarkan pada teori tersebut 

citra perusahaan dapat diciptakan apabila perusahaan mampu menyajikan 

pelayanan yang  prima atau pelayanan terbaik pada konsumen. Keterkaitan antara 

citra perusahaan dengan Kepercayaan dapat dijelaskan bahwa, perusahaan yang 

memiliki citra yang positif akan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kualitas layanan yang baik dan konsisten. Khalil (2013) menyatakan 

perusahaan dengan citra yang baik dapat membantu mendapatkan kepercayaan 

konsumen dan minat pembelian untuk produk dan layanan mereka, Dengan 

demikian dapat disimpulkan citra perusahaan tidak berpengaruh terhadap minat beli 

melalui mediasi Kepercayaan Konsumen. 

7. Harga terhadap minat beli melalui kepercayaan konsumen 

Uji T- Static mununjukkan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap 

variabel minat beli melalui mediasi kepercayaan konsumen yang dapat diamati 

melalui nilai T Static yang bernilai positif yaitu 0.680 dengan nilai P-Values <0,001 

yang berarti ≤ 0,05. Dengan demikian harga yang sesuai dengan daya beli 

konsumen, tidak meningkatkan minat beli. Responden dalam penelitian ini 

sebagian besar menyadari bahwa produk dari PT Putra Restu Ibu Abadi memiliki 

harga yang sesuai dengan daya beli konsumen. Akan tetapi konsumen 

mengharapkan kualitas yang lebih dengan harga yang sesuai dengan produk 

pesaing yang harganya di atas PT Putra Restu Abadi. Sehingga kepercayaan 

konsumen pada PT Putra Restu Ibu Abadi tidak mempengaruhi minat beli 

konsumen. 
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4.2.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih 

terdapat keterbatasan sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis data SEM-PLS 

sedangkan masih banyak teknik analisis lainnya yang dapat digunakan untuk 

perbandingan bagi penelitian di masa yang akan datang. 

2. Penelitian telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan 

dengan tata cara ilmiah juga akademik. Namun masih ada keterbatasan yang 

tidak bisa dijangkau oleh peneliti yaitu adanya keterbatasan penelitian saat 

responden mengisi kuesioner, terkadang jawaban yang diberikan oleh 

responden/sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Responden 

cenderung kurang teliti dan tergesa-gesa saat pengisian kuesioner. Kurangnya 

pemahaman responden terhadap pernyataan yang ada, serta sikap kepedulian 

dan keseriusan menjawab kuesioner dalam menjawab pernyataan yang ada, 

mengakibatkan ketidakonsistenan terhadap jawaban responden. 

3. Data yang dikumpulkan dengan kuesioner tidak disertai wawancara dan 

dokumentasi sehingga berakibat pada rendahnya kualitas informasi yang 

diberikan oleh responden. 

4. Kuesioner disebarkan secara kurang efektif sehingga perolehan data memakan 

waktu yang lebih lama. 

5. Data penjualan milik PT. Putra Restu Ibu Abadi yang disajikan peneliti guna 

sebagai membandingkan penjualan milik kompetitor hanya mencakup tujuh 

bulan periode awal penjualan pada 2020. 
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6. Jarak peneliti dengan lokasi obyek yang berdomisili di luar kota Surabaya 

sehingga peneliti harus menempuh waktu sekitar 2 jam apabila ingin 

berkunjung ke lokasi obyek penelitian. 

7. Penelitian dilakukan bersamaan dengan musibah Pandemi Covid-19 yang 

sedang melanda dunia sehingga peneliti harus lebih ekstra berhati-hati ketika 

berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan juga 

melaksanakan protokol kesehatan dengan maksimal. 

8. Penelitian ini tidak menggunakan google formulir dikarenakan Sebagian 

responden kurang mengerti cara menggunakannya  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis data, dapat disimpulkan 

beberapa hal, antara lain: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 menunjukan variabel citra perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli Hal ini menunjukkan bahwa 

citra perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat beli. 

Penelitian ini juga ditunjang dengan hasil dari kuesioner yang menunjukkan 

konsumen memberikan penilaian yang baik terhadap citra perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 Variabel harga berpengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

harga maka akan mengakibatkan meningkatnya keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian konsumen pada PT Putra Restu Ibu Abadi. Sehingga dapat 

disimpulkan harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 citra perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kepercayaan konsumen Hal ini menunjukan bahwa adanya 

hubungan yang searah antara citra perusahaan dengan minat kepercayaan 

konsumen. Dengan demikian PT Putra Restu Ibu Abadi semakin tinggi citra 

perusahaannya maka akan semakin tinggi kepercayaan klien, dimana citra 
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perusahaan merupakan salah satu alat publikasi (promosi) dalam meningkatkan 

kepercayaan perusahaan. 

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis 4 harga berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepercayaan konsumen. Pengaruh positif dan signifikan harga terhadap 

kepercayaan konsumen menunjukkan bahwa setiap peningkatan harga maka 

akan mengakibatkan meningkatnya kepercayaan akan guna produk tersebut 

sehingga mendorong untuk melakukan pembelian pada PT Putra Restu Ibu 

Abadi. 

5. Berdasarkan hasil uji hipotesis 5 menujukan kepercayaan Konsumen tidak 

berpengaruh terhadap variabel minat beli. Dengan demikian, kepercayaan 

konsumen pada PT Putra Restu Ibu Abadi tidak mempengaruhi minat beli 

konsumen. 

6. Berdasarkan hasil uji hipotesis 6 citra Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

variabel minat beli melalui mediasi kepercayaan konsumen. minat beli 

konsumen tidak bisa diukur dengan citra yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

konsumen akan lebih mengutamakan pada kualitas produk tersebut. Sehingga 

kepercayaan Konsuumen tidak memediasi hubungan antara citra perusahaan 

terhadap minat beli. 

7. Untuk hasil uji hipotesis 7 harga tidak berpengaruh terhadap variabel minat 

beli melalui mediasi kepercayaan konsumen. Responden dalam penelitian ini 

sebagian besar menyadari bahwa produk dari PT Putra Restu Ibu Abadi memiliki 

harga yang sesuai dengan daya beli konsumen. Akan tetapi konsumen 

mengharapkan kualitas yang lebih dengan harga yang sesuai dengan produk 
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pesaing yang harganya di atas PT Putra Restu Abadi. Sehingga, Kepercayaan 

Konsumen tidak memediasi hubungan antara harga dengan minat belit beli. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh 

peneliti untuk dapat meningkatkan kualitas penelitian berikutnya: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti Selanjutnya dapat melakukan pengukuran variabel yang berbeda 

dengan variabel lain di luar variabel yang ada dalam penelitian ini baik itu 

variabel bebas ,variabel terikat maupun variable mediasi. variabel minat beli 

memiliki nilai sebesar 62.7% yang berarti variabel minat beli dapat dipengaruhi 

oleh variabel citra perusahaan, harga dan, kepercayaan konsuemn sebesar 

62,7% dan 37.3 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. . 

Selain itu, mediasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan juga dapat 

digunakan kembali oleh peneliti selanjutnya dan diperbaiki agar dapat 

meningkatkan hasil pengaruh dari variabel mediasi pada penelitian ini. 

2. Bagi  Perusahaan  

Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi kepada manajemen PT. 

Putra Restu Ibu Abadi terkait citra perusahaan, harga, kepercayaan konsumen 

dan minat beli terhadap produk bata merah yang dapat berguna dalam 

pengembangan kegiatan marketing guna meningkatkan penjualan yang lebih 

maksimal. 
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