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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi harga dan persepsi 

resiko terhadap persepsi nilai dan minat beli serta untuk mengetahui pengaruh persepsi 

nilai terhadap minat beli pada produk private label di hypermarket Carrefour. 

Responden yang diambil dalam penelitian ini melalui penyebaran kuisioner sebanyak 

130 orang, namun kuisioner yang kembali dan diisi datanya secara lengkap hanya 

sebanyak 128 responden, dengan demikian jumlah data yang diolah dalam penelitian ini 

sebanyak 128 responden. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah 

dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis 

kuantitatif. Adapun isi dari bab ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, analisis 

deskriptif, analisis statistik dan pembahasan hasil penelitian.  

4.1. Uji Instrumen 

4.1.1.  Uji Validitas  

       Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2009). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan ataupun pernyataan 

yang ada didalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai corrected item-total correlation dengan perhitungan r tabel untuk degree of 

freedom (perbedaan per derajat kebebasan) (df)=n-2, dimana dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel, dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2009). Jika r hitung lebih 
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besar dari r tabel dan bernilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid.  

       Berpedoman pada jumlah sampel N=128 maka nilai r tabel pada level signifikansi 

5% adalah sebesar 0,146. Hasil uji validitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Corrected Item-Total 

Correlation 

r tabel 

Keterangan 

Persepsi Harga X1.1 0.447 0.146 Valid 

 

X1.2 0.591 0.146 Valid 

 

X1.3 0.578 0.146 Valid 

Persepsi Resiko X2.1 0.670 0.146 Valid 

 

X2.2 0.817 0.146 Valid 

 

X2.3 0.686 0.146 Valid 

Persepsi Nilai Y1.1 0.572 0.146 Valid 

 

Y1.2 0.757 0.146 Valid 

 

Y1.3 0.674 0.146 Valid 

 

Y1.4 0.573 0.146 Valid 

Minat Beli Y2.1 0.673 0.146 Valid 

 

Y2.2 0.781 0.146 Valid 

 

Y2.3 0.612 0.146 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

       Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pada variabel persepsi harga, 

persepsi resiko, persepsi nilai, dan minat beli konsumen dinyatakan valid, karena 

memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation di atas r tabel (0,146). Dengan 

demikian kuesioner dalam penelitian ini mampu mengukur data dengan tepat dan sahih.  

4.1.2. Uji Reliabilitas 

       Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2009). Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien cronbach 
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alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila mempunyai koefisien cronbach alpha > 0.60 (Ghozali, 2009). 

Hasil uji realibilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam 

menjawab semua item pernyataan penelitian. Hasil Uji reliabilitas dapat ditunjukkan 

pada tabel berikut : 

                                       Tabel 4.2 

                                   Hasil Uji reliabilitas 

Variabel 

Koefisien Alpha 

Cronbach’s 

Nilai 

Kritis Keterangan  

Persepsi harga 0,717 0.6 Reliabel 

Persepsi resiko 0,852 0.6 Reliabel 

Persepsi nilai Pelanggan 0,815 0.6 Reliabel 

Minat beli 0,827 0.6 Reliabel 

  Sumber : Data primer diolah, 2014  

       Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel 

diatas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada masing-masing variabel 

nilainya lebih besar dari 0,6, Dengan demikian semua butir pertanyaan dalam variabel 

penelitian adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.2. Analisis Deskirptif 

       Yaitu analisis dengan merinci dan menjelaskan keterkaitan data penelitian dalam 

bentuk kalimat. Pada bagian ini akan dikemukakan hasil analisis deskripsi yaitu 

karakteristik responden dan penilaian variabel penelitian yang meliputi variabel persepsi 

harga, persepsi resiko, persepsi nilai dan minat beli. 

 

 

4.2.1. Karakteristik Responden 
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a. Jenis Kelamin 

       Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Perempuan 70 54.7% 

Laki-laki 58 45.3% 

Total 128 100.0% 

                  Sumber : Data Primer diolah, 2014 

       Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah perempuan sebanyak 70 responden atau 54,7% 

dan laki-laki sebanyak 58 responden atau 45,3%. Hal ini menunjukkan responden 

yang berkunjung hypermarket Carrefour adalah konsumen perempuan. Perempuan 

memiliki sifat konsumtif yang lebih besar dibandingkan laki-laki termasuk dalam 

memilih berbelanja misalnya memilih produk private label Carrefour yang harganya 

relatif lebih murah dibandingkan dengan merek nasional. 

b. Usia  

       Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

Tabel 4.4 

 Umur Responden  

             Umur Jumlah Persentase 

<= 25 tahun 62 48.4% 

26 -35 tahun 30 23.4% 

36 - 45 tahun 34 26.6% 

46 tahun keatas 2 1.6% 

Total 128 100.0% 

                       Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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       Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian 

ini adalah sebagian besar berumur kurang dari 25 tahun yaitu sebesar 48,4%. Ditinjau 

dari usia ini termasuk dalam usia yang masih muda. Hal ini disebabkan karena 

hypermarket Carrefour Yogyakarta merupakan salah satu hypermarket yang berada di 

kawasan Ambarukmo Plaza dimana tempat ini merupakan tempat favorit yang 

dikunjungi anak muda untuk melakukan aktivitas belanja atau sekedar hiburan, jalan-

jalan. 

4.2.2. Persepsi Konsumen terhadap Variabel Persepsi harga, Persepsi resiko, 

Persepsi nilai dan Minat beli 

       Penilaian didasarkan pada nilai rata – rata skor variabel. Untuk menginterpretasikan 

variabel persepsi harga, persepsi resiko, persepsi nilai dan minat beli konsumen dapat 

ditentukan dengan nilai rata-rata yang berpedoman pada batasan-batasan sebagai 

berikut: 

Skor persepsi terendah adalah : 1 

Skor persepsi tertinggi adalah : 5 

5 - 1 

Interval =  = 0,8 

                     5 

Sehingga diperoleh batasan persepsi seperti pada Tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Kriteria Persepsi Konsumen 

Interval Persepsi harga, Persepsi resiko 

dan persepsi nilai Minat beli 

1,00 – 1,79 Sangat tidak baik Sangat rendah 

1,80 – 2,59 Tidak baik Rendah  

2,60 – 3,39 Cukup Baik Cukup 

3,40 – 4,19 Baik Tinggi  

4,20 – 5,00 Sangat Baik Sangat tinggi  

 Sumber : Data Primer diolah, 2014 
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       Penilaian terhadap variabel Persepsi harga meliputi penilaian yang berhubungan     

dengan harga yang terjangkau, harga sesuai manfaat dan harga yang lebih terjangkau 

dibandingkan dengan pesaing. Dari hasil jawaban responden yang telah dikumpulkan 

maka dapat dijelaskan distribusi penilaian responden atas variabel persepsi harga seperti 

pada Tabel 4.6 berikut ini  

Tabel 4.6 

Penilaian Variabel Persepsi harga 

    Jawaban     

No Item STS TS CS S SS Total Total Keterangan 

1 Harga terjangkau 1 28 43 43 13 128 3.30 

Cukup 

baik 

2 Harga sesuai manfaat 1 15 40 41 31 128 3.67 Baik 

3 

Harga lebih terjangkau 

dibanding pesaing 0 23 46 35 24 128 3.47 Baik 

  Rata-rata             3.48 Baik 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 

       Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaian responden terhadap persepsi harga adalah sebesar 3,48 (Baik). 

Sedangkan penilaian tertinggi terjadi pada harga sesuai manfaat dengan rata-rata sebesar 

3,67 (baik), dan penilaian terendah pada item harga terjangkau dengan rata – rata 

sebesar 3,30 (cukup baik). Hal ini berarti konsumen telah memberikan penilaian yang 

tinggi terhadap persepsi harga pada produk karena berada pada interval 3,40– 4,19. 

Hasil ini menunjukkan bahwa Private label Carrefour telah menimbulkan persepsi 

harga yang baik dibenak konsumen. 
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       Hasil analisis deskriptif terhadap persepsi resiko dapat ditunjukkan dengan Tabel 

4.7 berikut : 

 

 

Tabel 4.7  

Penilaian Variabel Persepsi resiko 

    Jawaban 

  
No Item STS TS CS S SS Total Total Keterangan 

1 Aman dikonsumsi 0 23 62 37 6 128 3.20 Cukup Baik 

2 

Tidak rugi membeli 

produk 0 14 62 43 9 128 3.37 Cukup Baik 

3 Tidak merasa khawatir 0 16 57 48 7 128 3.36 Cukup Baik 

  Rata-rata 

      

3.36 Cukup Baik 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

       Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaian responden terhadap persepsi resiko adalah sebesar 3,36 dan termasuk 

dalam kriteria yang cukup baik. Sedangkan penilaian tertinggi terjadi pada item merasa 

tidak rugi membeli produk private label Carrefour dengan rata-rata sebesar 3,37 (cukup 

baik), dan penilaian terendah terjadi pada item meskipun memiliki harga yang 

terjangkau produk private label carrefour aman dikonsumsi dengan rata-rata sebesar 

3,20 (cukup baik). Hal ini berarti konsumen telah memberikan penilaian yang cukup 

baik terhadap persepsi resiko ketika melakukan pembelian produk private label 

Carrefour. 

       Hasil deskriptif terhadap variabel persepsi nilai dapat ditunjukkan pada Tabel 4.8 

berikut : 
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Tabel 4.8 

Penilaian Variabel Persepsi nilai 

    Jawaban     

No Item STS TS CS S SS Total Total Keterangan 

1 Memiliki nilai lebih  0 18 56 40 14 128 3.39 

Cukup 

Baik 

2 Produk yang bermanfaat 0 3 42 57 26 128 3.83 Baik 

3 

Produk yang didapat sesuai 

dengan harga 1 16 53 42 16 128 3.44 Baik 

4 

Kualitas produk sesuai dengan 

harga 0 2 46 70 10 128 3.69 Baik 

  Rata-rata             3.59 Baik 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

       Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaian responden terhadap persepsi nilai adalah sebesar 3,59. Hal ini berarti 

konsumen telah memberikan peniliaan yang baik terhadap persepsi nilai pada produk 

private label Carrefour karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Persepsi nilai tertinggi 

ditunjukkan pada item produk private label Carrefour bermanfaat dengan rata-rata 

sebesar 3,83 (baik), dan persepsi nilai terendah pada item produk private label Carrefour 

memiliki nilai lebih dibandingkan pesaingnya sebesar 3,39 (cukup baik). Hasil ini 

menunjukkan bahwa konsumen merasa bahwa produk-produk private label Carrefour 

yang ditawarkan telah memberikan persepsi nilai yang baik. 

       Hasil deskriptif terhadap variabel minat beli konsumen dapat ditunjukkan pada 

Tabel 4.9 berikut : 
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Tabel 4.9 

Penilaian Variabel Minat beli Konsumen 

    Jawaban     

No Item STS TS CS S SS Total Total Keterangan 

1 

Berminat membeli karena harga 

terjangkau dan kualitas baik 0 20 44 47 17 128 3.48 Tinggi 

2 

Berminat membeli karena produk 

beragam 0 22 52 40 14 128 3.36 

Cukup 

tinggi 

3 Berminat membeli karena teman  3 24 49 36 16 128 3.30 

Cukup 

tinggi 

  Rata-rata             3.38 

Cukup 

tinggi 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

       Berdasarkan Tabel 4.9 tentang deskriptif terhadap minat beli konsumen memiliki 

rata-rata sebesar 3,38. Hal ini berarti konsumen telah memiliki minat beli yang cukup 

tinggi terhadap produk private label Carrefour karena berada pada interval 2,60 – 3,39. 

Minat beli tertinggi yaitu berminat membeli produk private label Carrefour karena 

memiliki harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik dengan rata-rata 

sebesar 3,48 (tinggi), dan minat beli terendah terjadi pada item berminat membeli 

produk private label Carrefour karena teman saya juga menggunakan produk private 

label Carrefour dengan rata-rata 3,30 (cukup tinggi). 

4.3. Analisis Structural Equation Model 

       SEM dapat menguji beberapa variabel dependen sekaligus dengan beberapa 

variabel independen (Augusty Ferdinand, 2006). SEM adalah alat statistik yang 

merupakan gabungan dari dua model statistik yang terpisah yaitu analisis faktor dan 

analisis regresi berganda. Model penelitian melalui SEM memungkinkan peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat regresi maupun dimensional (mengukur 

dimensi apa saja dari sebuah konsep). Untuk penelitian ini menggunakan program SEM 
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AMOS yang dapat mengolah model penelitian yang berdimensi dan berjenjang. Adapun 

langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan Model Teoritis 

       Model penelitian yang dikembangkan didasarkan pada hasil telah teori yang telah 

diterangkan pada Bab II. Model ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian 

dan sebagai cara untuk mencapai tujuan penelitian. Konstruk yang membentuk model 

penelitian ini juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana variabel pembentuk 

model terdiri dari 4 variabel dan indikator-indikator pembentuk konstruk terdiri dari 13 

indikator. Model penelitian yang dibangun juga telah dirancang berdasarkan teknik 

analisis yang digunakan yaitu analisis SEM, seperti tertuang dalam Bab III. 

2. Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) dan Persamaa Struktural 

       Diagram alur (path diagram) dibentuk berdasarkan atas model penelitian yang telah 

dikembangkan dari hasil telaah teori seperti yang telah diuraikan di Bab II. Diagram 

alur yang telah terbentuk seperti tertuang dalam Gambar 4.1. digunakan sebagai salah 

satu proses estimasi dengan menggunakan program AMOS 21. 
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Gambar 4.1 

Diagram Alur Model Penelitian dengan Program AMOS  

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

Sedangkan model persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut : 

Persamaan yang dapat dibangun adalah  

Y1= 11 X1 + 12 X2 + z1 

Y2 = 21 X1 + 22 X2 + 11 Y1+ z2 

Keterangan : 

Y1  = Perpsepsi Nilai  

Y2 = Minat Beli  

X1 = Persepsi Harga 

X2 = Persepsi Resiko 

z = error estimasi 
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 = koefisien hubungan variabel eksogen terhadap endogen 

 = koefisien hubungan variabel endogen terhadap endogen 

 

3. Memilih Matriks input dan Estimasi Model Korelasi atau Kovarians 

       Matriks input yang digunakan adalah matriks kovarians sebagai input untuk proses 

operasi SEM. Pemilihan input menggunakan matriks kovarians, karena penelitian ini 

menguji hubungan kausalitas (Ferdinand, 2002, p.47). Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 128 responden. Dari hasil olah data yang telah dilakukan, 

matriks kovarians data yang digunakan terlihat seperti dalam Tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Data input Matrik Kovarians 

 
Y2.1 Y2.2 Y2.3 Y1.4 Y1.3 Y1.2 Y1.1 X2.1 X2.2 X2.3 X1.3 X1.2 X1.1 

Y2.1 .828 
            

Y2.2 .587 .793 
           

Y2.3 .452 .557 .974 
          

Y1.4 .118 .136 .140 .402 
         

Y1.3 .338 .444 .370 .301 .793 
        

Y1.2 .308 .312 .293 .298 .427 .595 
       

Y1.1 .314 .321 .384 .177 .392 .395 .738 
      

X2.1 -.191 -.245 -.185 -.147 -.222 -.223 -.220 .615 
     

X2.2 -.167 -.241 -.211 -.151 -.176 -.195 -.182 .425 .592 
    

X2.3 -.117 -.246 -.294 -.146 -.204 -.219 -.140 .325 .431 .590 
   

X1.3 .331 .316 .392 .092 .217 .260 .356 -.017 -.039 -.067 .983 
  

X1.2 .313 .227 .277 .101 .214 .248 .284 -.160 -.098 -.023 .568 .986 
 

X1.1 .222 .234 .292 .072 .179 .123 .233 -.070 -.026 -.024 .365 .381 .899 

Sumber : Data primer diolah, 2014 
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4. Menilai Identifikasi Model Structural 

       Problem identifikasi model pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang unik. 

Gejala-gejala problem identifikasi antara lain:  

1. Standard error pada satu atau beberapa koefisien sangat besar.  

2. Muncul angka-angka yang aneh seperti varians error yang negatif.  

3. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi (>0,90).   

       Untuk mengidentifikasi masalah dalam model AMOS dapat dilihat pada covariance 

melalui modification indicase seperti tampak pada Tabel 4.11 :  

Tabel 4.11 

Indentifikasi problem dalam model structural 

       Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e10 <--> z2 5.568 -.056 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

       Hasil identifikasi terlihat hanya error yang terjadi pada e10 dan z2 dengan 

penurunan Chi Square yang cukup rendah yaitu sebesar 5,568. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam penelitian ini standard error, 

varians error, serta korelasi antar koefisien estimasi berada dalam rentang nilai yang 

tidak menunjukkan adanya problem identifikasi.Untuk melakukan analisis data dengan 

metode SEM diperlukan tahap-tahap pengujian yaitu : 

5. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

       Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak adalah:  
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a. Chi-square Statistic  

       Pengukuran yang paling mendasar adalah ratio chi-square statistic. Model yang 

diuji akan dipandang baik apabila nilai chi-squarenya rendah karena chi-square yang 

rendah /kecil dan tidak signifikanlah yang diharapkan agar hipotesis nol sulit ditolak 

dan dasar penerimaan adalah probabilitas dengan cut-off value sebesar p ≥ 0,05 atau p ≥ 

0,10 (Hair et al., 1995). 

b. Probability  

       Nilai probability yang dapat diterima adalah p ≥ 0,05  

c. Goodness of fit index (GFI)  

       Indeks ini akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks 

kovarian sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang tersetimasikan. 

GFI adalah sebuah ukuran non statistikal yang mempunyai rentang nilai antara 0 (poor 

fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks menunjukkan sebuah 

“better fit”  

d. Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)  

       Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah apabila AGFI mempunyai nilai 

sama dengan atau lebih besar dari 0,90 (Hair, et. al., 1998). Nilai antara 0,8 – 0,9 dapat 

dinyatakan bahwa model memiliki kesesuaian yang cukup baik (marginal). 

e. Comparative Fit Index (CFI)  

       Besaran indeks ini adalah pada rentang nilai sebesar 0 - 1, dimana semakin 

mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi a very good fit (Arbuckle, 

1997). Nilai yang direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,90.  
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f. Tucker Lewis Index (TLI)  

       TLI adalah sebuah alternatif increamental fit index yang membandingkan sebuah 

model yang diuji terhadap sebuah baseline model. Nilai yang direkomendasikan sebagai 

acuan untuk diterimanya sebuah model adalah penerimaan ≥ 0,90 (Hair et al., 1995) dan 

nilai yang sangat mendekati 1 menunjukkan a very good fit (Arbuckle, 1997). 

g. NFI (Normed Fit Iposed Model Index) 

       Merupakan ukuran perbandingan antara prposed dan model null model. Nilai NFI 

bervariasi dari 0 (no lit at all) sampai 1.0 (perfect fit). Seperti halnya TLI tidak ada nilai 

absolut yang dapat digunakan sebagai standar, tetapi umumnya direkomendasikan sama 

atau > 0.90. 

h. The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

       RMSEA adalah sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi chi-

square statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan goodness of fit 

yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang lebih 

kecil atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasarkan degrees of freedom (perbedaan 

per derajat kebebasan) (Hair et al., 1995). 
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4.3.1. Hasil Pengujian goodness of fit index 

Berikut ini goodness of fit index yang dihasilkan setelah pengujian : 

Tabel 4.12 

Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit Index Cut Off Value Hasil Kriteria  

Likelihood Chi Square 68,66 56,903 Baik 

Probability ≥0,05 0,265 Baik 

CMIN/DF ≤3 1,116 Baik 

RMSEA ≤0,08 0,030 Baik 

GFI >0,9 0,940 Baik 

AGFI >0,9 0,892 Marginal 

TLI ≥0,9 0,988 Baik 

NFI ≥0,9 0,931 Baik 

CFI >0.9 0,992 Baik 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2014 

       Hasil analisis pengolahan data terlihat bahwa semua konstruk yang digunakan 

untuk membentuk sebuah model penelitian, pada proses analisis full model SEM 

memenuhi kriteria goodness of fit yang telah ditetapkan. Ukuran goodness of fit yang 

menunjukkan kondisi yang fit hal ini disebabkan oleh angka Chi-square sebesar 56,903 

yang lebih kecil dari cut-off value yang ditetapkan (68,66) dengan nilai probability 

0,265 atau diatas 0,05, nilai ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara matriks 

kovarian sample dengan matriks kovarian populasi yang diestimasi. Ukuran goodness of 

fit lain juga menunjukkan pada kondisi yang baik yaitu TLI (0,988); CFI (0,992); NFI 

(0,931), CMIN/DF (1,116); RMSEA (0,030); GFI (0,940) telah memenuhi kriteria 

goodness of fit. Hanya parameter dan hanya AGFI (0,892) yaitu berada pada interval 

0,8-0,9 dengan kriteria marginal (cukup baik). 
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4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

       Seperti dijelaskan pada bab II, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 

terdiri dari 5 hipotesis. Hipotesis penelitian dilakukan uji satu sisi, karena hubungan 

antar variabel independen dengan variabel dependen dihipotesiskan berpengaruh positif. 

Untuk mengetahui apakah hipotesis didukung oleh data atau tidak, maka nilai 

probabilitas dari Critical Ratio (C.R) dibandingkan dengan α = 5%. Apabila 

Standarized Koefisien parameter bernilai positif dan nilai probabilitas dari Critical 

Ratio (C.R) kurang dari α= 5%, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian 

didukung oleh data (terbukti secara signifikan). 

       Hasil pengujian terhadap model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2014 

       Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan program AMOS versi 6.0, 

diperoleh hasil uji hipotesis yang merupakan uji hubungan kausalitas dari masing-

masing variabel penelitian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.13 

Hasil Estimasi Dengan Model AMOS 

Hipotesis Hubungan Antara Variabel 

Standard 

Koefisien 

Sig (p-

value) Keterangan 

H1 

 Persepsi Harga  Persepsi 

Nilai 0.448 0.000 H1 didukung 

H2 Persepsi Harga  Minat Beli 0.364 0.004 H2 didukung 

H3 

Persepsi Resiko  Persepsi 

Nilai -0.414 0.000 H3 didukung 

H4  Persepsi Resiko  Minat Beli -0.277 0.005 H4 didukung 

H5  Persepsi Nilai  Minat Beli  0.291 0.016 H5 didukung 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2014 

Tabel 4.14 

Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total 

  Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung Pengaruh Total 

  

Persepsi 

Resiko 

Persepsi 

Harga 

Persepsi 

Nilai 

Persepsi 

Resiko 

Persepsi 

Harga 

Persepsi 

Nilai 

Persepsi 

Resiko 

Persepsi 

Harga 

Persepsi 

Nilai 

Persepsi 

Nilai -0.414 0.448 0 0 0 0 -0.443 0.576 0 

Minat 

Beli -0.277 0.364 0.291 -0.120 0.130 0 -0.313 0.494 0.307 

Sumber : Data Primer diolah, 2014 (Lampiran 4) 

 

       Berdasarkan Tabel 4.13 dapat ditulis persamaan : 

 Y1= 0,448 X1 - 0,414 X2 

 Y2 = 0,364 X1 - 0.277X2 + 0.291 Y1 

       Berdasarkan model persamaan tersebut maka dapat jelaskan bahwa koefisien jalur 

persepsi harga terhadap persepsi nilai adalah sebesar 0,448 yang berarti setiap 

peningkatan persepsi harga sebesar satu satuan maka persepsi nilai akan meningkat 

sebesar 0,448 dengan asumsi variabel konstan. Hasil uji signifikannya menemukan 

bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 <0,05, berarti persepsi harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap persepsi nilai. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan : 
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“H1 : persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai produk” 

didukung. 

       Hasil pengujian SEM diketahui bahwa koefisien jalur persepsi harga terhadap minat 

beli adalah sebesar 0,364 yang berarti setiap peningkatan persepsi harga sebesar satu 

satuan maka minat beli konsumen akan meningkat sebesar 0,364 dengan asumsi 

variabel konstan. Hasil uji signifikannya menemukan bahwa nilai probabilitas sebesar 

0,004<0,05, berarti persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli konsumen. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan : 

 “H2 : Persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli” didukung. 

       Hasil koefisien jalur persepsi resiko terhadap persepsi nilai adalah sebesar -0.414 

yang berarti semakin tinggi persepsi resiko dengan peningkatan sebesar satu satuan 

maka persepsi nilai akan menurun sebesar 0,414. Hasil uji signifikanya menemukan 

bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000<0,05, berarti persepsi resiko berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap persepsi nilai. Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan : 

“H3 : Persepsi Resiko berpengaruh signifikan terhadap Persepsi nilai produk ” 

didukung. 

       Hasil koefisien jalur persepsi resiko terhadap minat beli adalah sebesar -0,277 yang 

berarti semakin tinggi persepsi resiko dengan peningkatan sebesar satu satuan maka 

minat beli konsumen akan menurun sebesar 0,277. Hasil uji signifikanya menemukan 

bahwa nilai probabilitas sebesar 0,005<0,05, berarti persepsi resiko berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Dengan demikian hipotesis keempat yang 

menyatakan : 

“H4 : Persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap Minat beli” didukung. 
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       Hasil koefisien jalur persepsi nilai terhadap minat beli adalah sebesar 0,291 yang 

berarti semakin tinggi persepsi nilai dengan peningkatan sebesar satu satuan maka minat 

beli konsumen akan meningkat sebesar 0,291. Hasil uji signifikanya menemukan bahwa 

nilai probabilitas sebesar 0,016<0,05, berarti persepsi nilai berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan : 

“H5 : persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap minat beli” didukung. 

       Berdasarkan Tabel 4.14 tentang pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan 

pengaruh total dapat diketahui bahwa: 

Pengaruh langsung Persepsi harga  Minat beli : 0,364 

Pengaruh tidak langsung X1Y1Y2 : 0,130 

       Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung persepsi harga 

terhadap minat beli konsumen melalui persepsi nilai adalah sebesar 0,130. Hal ini 

berarti semakin tinggi persepsi harga maka semakin tinggi tingkat persepsi nilai dan hal 

tersebut akan dapat meningkatkan minat beli konsumen. Namun demikian jika 

dibandingkan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung, menunjukkan bahwa 

pengaruh langsung lebih tinggi dibandingkan pengaruh tidak langsung. Artinya persepsi 

harga yang ditawarkan oleh private label Carrefour akan lebih cepat mendorong minat 

beli konsumen dibandingkan melalui persepsi nilai terlebih dahulu. 

       Sedangkan pengaruh langsung dan tidak langsung persepsi resiko terhadap minat 

beli konsumen melalui persepsi nilai dapat ditunjukkan sebagai berikut 

Pengaruh langsung Persepsi resiko  Minat beli : -0,277 

Pengaruh tidak langsung X2Y1Y2 : -0,120 
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       Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung persepsi resiko 

terhadap minat beli konsumen melalui persepsi nilai adalah sebesar -0,120. Hal ini 

berarti semakin rendah persepsi resiko maka semakin tinggi tingkat persepsi nilai dan 

hal tersebut akan dapat meningkatkan minat beli konsumen.  

       Namun demikian jika dibandingkan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak 

langsung, menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih tinggi dibandingkan pengaruh 

tidak langsung. Artinya persepsi resiko pada private label Carrefour akan lebih cepat 

mendorong minat beli konsumen dibandingkan melalui persepsi nilai terlebih dahulu. 

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian  

       Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli pada produk private label Carrefour dan berpengaruh 

positif signifikan terhadap persepsi nilai. Sementara persepsi risiko memiliki hubungan 

negatif dan signifikan terhadap persepsi nilai dan memiliki hubungan negatif signifikan 

terhadap minat beli. Hasil penelitian juga menemukan bahwa persepsi nilai mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk private label 

Carrefour.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Beneke 

et.al, (2013) 

       Hasil studi ini menjelaskan bahwa persepsi pelanggan tentang nilai produk adalah 

yang terpenting dalam proses pengambilan keputusan. Harga, sebagai variabel kunci, 

karena itu memerlukan perhatian yang serius dari manajemen carefour. Meskipun harga 

rendah akan menghilangkan citra kualitas, ia menciptakan persepsi bahwa barang 

adalah nilainya superior atau lebih tinggi. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana 

informasi harga difahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang 
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dalam bagi mereka (Peter & Olson, 2005). Konsumen membuat perbandingan yang ada 

di dalam pikiran mereka. Oleh sebab itu, konsumen akan melakukan evaluasi apakah 

harga yang ditetapkan oleh penjual sesuai atau tidak dengan nilai suatu produk itu 

sendiri. Konsumen dapat menetapkan kisaran harga yang dianggap sesuai berdasarkan 

pertimbangan mengenai atribut produk atau berdasarkan perbandingan dengan produk 

yang sejenis. 

       Hasil penelitian Kusdyah (2012) menunjukan bahwa persepsi harga terbukti 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi nilai. Didalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa persepsi harga yang baik akan memberikan nilai yang 

baik pula. Apabila harga sesuai tetapi layanan yang diterima mengecewakan tentu akan 

memberikan nilai yang rendah, tetapi bila harga sudah sesuai dengan kemampuan 

konsumen dan layanan yang didapat juga sesuai maka akan memberikan nilai yang baik 

bagi konsumen.   

       Sedangkan dalam penelitian Beneke et.al., (2013) menemukan bahwa persepsi 

harga berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli. Jacob (1971) menjelaskan 

persepsi harga sebagai harga yang dikodekan oleh pelanggan dengan membuat referensi 

harga produknya terkait dengan harga produk lain yang mudah digantikan. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tulisan Sweeney (1999) dan Kwon 

(2008), persepsi harga dari merek private label bisa dipahami menjadi persepsi harga 

produk dibandingkan dengan persepsi merek lain non private label pada kategori yang 

sama. Wageinheim dan Bayon (2007) dan Ralston (2003) menilai bahwa persepsi harga 

memiliki pengaruh yang signifikan karena mewakili sebuah bentuk ekstrinstik dan 

menawarkan salah satu dari bentuk paling penting mengenai informasi yang ada bagi 

pelanggan ketika membuat keputusan pembelian. 
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        Penentuan harga relatif antara merek nasional dengan private label perlu dibedakan 

untuk mengurangi risiko dalam memilih merek (Peterson dan Yang, 2004). Namun, 

pemasar harus tetap sadar agar tidak terjebak pada harga menengah dimana harga tidak 

cukup rendah untuk menghasilkan penjualan, namun untuk memberikan sinyal akan 

kualitas yang lebih rendah, terkait dengan pemimpin dengan kategori produknya (Zielke 

dan Dobbelstein, 2007).  

       Hasil penelitian menemukan bahwa persepsi resiko berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap persepsi nilai dan minat beli konsumen pada produk private label 

Carrefour. Menurut Dowling (1986) mendefinisikan persepsi resiko sebagai 

ketidakpastian kinerja yang diinginkan yang dialami seluruh pelanggan ketika membuat 

keputusan pembelian. Sementara menurut Peter dan Olson (2005), persepsi resiko yang 

dialami konsumen dipengaruhi oleh dua hal yaitu, seberapa besar hal tidak 

menyenangkan yang disebabkan oleh konsekuensi negatif yang akan terjadi. Pelanggan 

secara pasti sadar akan kerugian-kerugian yang bisa muncul karena kegagalan produk 

(Sweeney, 1999), maka sebuah produk yang memiliki resiko yang relatif tinggi akan 

memiliki persepsi nilai yang rendah. Richardson (1996) setuju bahwa level persepsi 

resiko pada kategori produk spesifik menjadi sebuah faktor penting pada pembelian 

merek private label. Jadi, kategori barang tertentu lebih cocok untuk label private dari 

pada lainya.  

       Menurut Durovnik (dalam Choy dan Ng, 2011), konsumen kurang berminat 

membeli produk yang menurut mereka memiliki kecenderungan untuk muncul 

kejadian-kejadian berisiko. Konsumen akan berusaha untuk mengurangi terjadinya 

resiko. Artinya, semakin kecil timbulnya resiko berarti semakin positif persepsi 

konsumen pada sebuah produk dan pada akhirnya semakin kuat keputusan untuk 
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melakukan pembelian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Beneke et.al, (2013) 

yang menemukan bahwa persepsi resiko berpengaruh negatif signifikan terhadap 

persepsi nilai pada produk private label pembersih rumah tangga.  

       Hasil yang lain menemukan bahwa persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen pada produk private label Carrefour. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi pelanggan terhadap nilai produk maka semakin besar minat beli 

konsumen pada private label Carrefour. Persepsi nilai pelanggan menjadi salah satu 

determinan paling penting pada minat beli dan konsekuensinya minat beli seseorang 

(Chang dan Wang, 2011; Ulaga dan Chacour, 2001). meski riset sudah menunjukan 

bahwa konstruk ini sulit untuk diukur, nampak secara universal bisa diterima jika 

seorang pelanggan memberi persepsi nilai pada sebuah barang atau jasa menjadi relatif 

tinggi, maka menjadikan pembelian semakin meningkat (Monroe, 2002; Zeithmal, 

1988).  

       Sebagaimana diungkapkan Groth (dalam Choy dan Ng, 2011), persepsi nilai 

merupakan salah satu faktor penting dala keputusan pembelian. Menurut Heskett et al. 

(dalam Choy dan Ng, 2011), keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh nilai 

yang ditawarkan oleh suatu produk. Konsumen tertarik untuk mengetahui manfaat atau 

nilai macam apa yang akan mereka dapatkan dari produk yang dibeli. Dengan kata lain, 

semakin tinggi persepsi nilai yang dimiliki konsumen maka akan semakin kuat pula 

keputusan mereka untuk membeli suatu produk. 

       Hasil penelitian mendukung penelitian Beneke et.al  (2013) yang menemukan 

bahwa persepsi nilai berpengaruh  positif dan signifikan pada level 1% terhadap minat 

beli pelanggan produk private label pembersih rumah tangga. 


