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ABSTRACT 

       This thesis entitled Influence Perceptions of Price , Risk , and Value Of Interest 

Buy Consumer Products Private Label Carrefour , studies on consumers who shop 

Carrefour private label products in Yogyakarta . The purpose of this study to clarify 

whether there is a significant effect on the perception of price , risk , and value to 

consumers to buy private label products Carrefour and look for variables that influence 

in shaping consumer buying private label products Carrefour in Yogyakarta. 

 

      This research uses  descriptive methods and statistical methods . It is intended that 

the research produced more clear and proven accurate , so it can look for a solution that 

is precise and clear . Descriptive methods using questionnaires , then processed using 

computer-assisted questionnaire through SPSS and AMOS SEM . While the population 

studied is the consumer who ever shopped Carrefour private label products , and 

samples used 128 people . Methods of statistical tests performed using the terms 

validity and reliability of data , as well as evaluating the Goodness of Fit . In decision-

making is done by testing the hypothesis with significance level 0.05 . 

 

       The results of this study showed that based on validity and reliability data for all 

indicators declared valid and reliable by using SPSS , as well as studies that show the 

Goodness of Fit good research model , the results showed a significantly effect on price 

perception perception of value and interest to buy , while risk perception significantly 

affect the perception of value and interest to buy . And a significantly effect on the 

perception of the value of buying interest . Thus the perception of price , risk , and value 

significantly influence consumer buying. 

 

Keywords : Perception of price, risk perception, perception of value, interest buy,     

private label 
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ABSTRAK 

       Skripsi ini berjudul Pengaruh Persepsi Harga,Resiko, dan Nilai Terhadap Minat 

Beli Konsumen Produk Private Label Carrefour,studi pada konsumen yang berbelanja 

produk private label Carrefour di Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan 

apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap persepsi harga,resiko,dan nilai 

terhadap minat beli konsumen produk private label Carrefour dan mencari variabel-

variabel yang berpengaruh dalam membentuk minat beli konsumen produk private label 

Carrefour di Yogyakarta. 

      Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode statistik. Hal ini 

bertujuan agar penelitian yang dihasilkan lebih jelas dan terbukti akurat, sehingga dapat 

dicari solusi yang tepat dan jelas. Metode deskriptif dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner, selanjutnya kuisioner diolah menggunakan bantuan komputer melalui 

program SPSS dan SEM AMOS. Sedangkan populasi yang diteliti adalah konsumen 

yang pernah berbelanja produk private label Carrefour, dan sampel yang digunakan 128 

orang. Metode pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan syarat uji validitas 

dan reabilitas data, serta penilaian Goodness of Fit. Dalam pengambilan keputusan 

dilakukan dengan uji hipotesis dengan taraf signifikasi 0.05. 

       Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji validitas dan reabilitas 

data semua indikator dinyatakan valid dan reliable dengan menggunakan SPSS, begitu 

juga dengan penelitian Goodness of Fit yang menunjukan model penelitian baik, hasil 

penelitian menunjukan persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai 

dan minat beli,sedangkan persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai 

dan minat beli. Dan persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Dengan 

demikian persepsi harga, resiko, dan nilai berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen. 

Kata Kunci : persepsi Harga, persepsi resiko, Persepsi nilai, Minat Beli, Private Label  
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PENDAHULUAN 

       Pertumbuhan bisnis ritel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup 

pesat dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bisnis ritel moderen 

yang bermunculan. Indonesia menjadi pasar yang cukup menggiurkan bagi para peritel 

asing, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang 

merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Pasar yang 

besar ini menjadikan Indonesia menjadi pasar bagi para peritel global yang aktraktif 

khususnya hypermarket dikawasan Asia. 

       Pertumbuhan bisnis yang semakin tinggi berdampak pada ketatnya persaingan 

antara para pelaku bisnis ritel. Berbagi upaya dilakukan oleh peritel untuk menarik 

perhatian dan minat beli konsumen yaitu dengan cara merencanakan strategi pemasaran 

dalam menghadapi persaingan bisnis. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan 

cara membuat produk dagangan sendiri dengan kemasan dari merek sendiri dengan 

pertimbangan perusahaan memiliki citra merek yang baik dibenak konsumen. 

       Melihat penomena tersebut, banyak para retailer mencoba untuk mengemas produk 

yang mereka jual dengan kemasan dari merek sendiri. Keinginan mereka untuk menjual 

barang dagangan mereka sendiri semakin mencuat, inilah yang menyebabkan hampir 

seluruh peritel modern juga menyelipkan produk-produk mereka sendiri. Produk-produk 

milik peritel sendiri inilah yang biasa disebut sebagai private label.  

       Pelanggan terbagi atas segmen yang berbeda, segmen yang mengutamakan faktor 

merek dan segemen yang mengutamakan faktor harga. Alasan para peritel 
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mengeluarkan produk private label adalah untuk memberikan alternatif bagi konsumen 

untuk mendapatkan harga barang yang lebih kompetitif karena tidak membutuhkan 

promosi dan brand positioning yang membutuhkan biaya besar. 

        Hingga saat ini, masih banyak persepsi tentang kualitas produk private label yang 

lebih rendah dari produk-produk merek nasional. Namun, riset yang dilakukan oleh 

Verhoef (2002) memberikan saran bahwa opini bisa berubah dan privae label menjadi 

lebih mudah diterima bagi konsumen. Pertumbuhan private label juga diperkuat dengan 

pemunculan kekuatan retailernya, yang semakin mendorong keinginanya (Nirmalya, 

2007). Menurut Richardson (1996) menemukan bahwa kecenderungan pelanggan 

kepada pembelian merek label private tergantung pada pengertian persepsi, kualitas, 

persepsi resiko dan persepsi nilai.     

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESA 

Persepsi Harga, Nilai, dan Minat Beli 

       Dari perspektif konsumen, harga adalah perihal apa yang diberikan atau 

dikorbankan dalam upaya untuk memperoleh suatu produk. Penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan menemukan bahwa konsumen tidak selalu mengingat harga aktual dari 

suatu produk, namun merek melihat harga menurut pendapat mereka dan bagi mereka, 

harga hanya dikategorikan murah atau mahal (Zeithaml, (1988). 

       Literatur memberikan beragam perspektif terhadap peran bahwa harga memainkan 

pengaruh persepsi nilai pada suatu produk. 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 
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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. Zeithmal (1988) menjelaskan bahwa 

pengorbanan dalam masalah harga menjadi paling relavan dengan persepsi nilai 

pelanggan. 

       Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga difahami seluruhnya 

oleh konsumen dan memberikan makna yang 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. 

       Ike Kusdyah (2012) menunjukan bahwa persepsi harga terbukti memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap persepsi nilai. Didalam penelitianya 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 
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didapat juga sesuai maka akan memberikan nilai yang baik bagi konsumen. Mengacu 

pada temuan tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis: 

H1 : persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai produk  

H2 : persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

Persepsi Resiko,Nilai, dan Minat beli 

       Dowling (1986) mendefinisikan persepsi resiko sebagai ketidakpastian kinerja yang 

diinginkan yang dialami seluruh pelanggan ketika membuat keputusan pembelian. 

Mitchel (1998) menyimpulkan bahwa persepsi resiko sebenarnya adalah “fenomena 

multidimensional” yang dapat disegmentasikan ke dalam berbagai komponen resiko 

yang berlainan. Komponen persepsi resiko yang lebih umum termasuk resiko 

fungsional/kinerja, fisik, finansial, sosial, psikologis (Jacob dan Kaplan, 1972; 

Schiffman dan Kanuk, 2009). 

       Cox & Rich dalam Lee, Ahn, & Park (2001) mendefinisikan persepsi resiko sebagai 

seluruh ketidakpastian yang dirasakan oleh konsumen pada situasi pembelian tertentu. 

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. 
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        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. 

        Schiffman dan Kanuk (1987) mengemukakan bahwa persepsi resiko menurut 

konsumen dapat muncul salah satunya karena kategori produk yang akan dibeli 

konsumen. lebih lanjut dikatakan bahwa konsumen yang mempersepsikan adanya 

resiko dalam situasi pembelian yang dilakukanya akan cenderung mencari informasi 

lebih banyak. Semakin banyak informasi yang didapatkan konsumen maka akan 

semakin terprediksi kondisi dari suatu produk sehingga dapat mengurangi resiko yang 

dirasakan konsumen. 

       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 

melakukan pembelian. Mengacu pada temuan tersebut, penelitian ini mengajukan 

hipotesis: 

H3 : persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai produk 

H4 : persepsi resiko berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

Persepsi Nilai dan Minat beli 

       Zeithaml (1988) mendefinisikan bahwa nilai pelanggan adalah penilaian 

menyeluruh atas kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi atas apa yang diterima 
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dan apa yang dikorbankan. Apa yang diterima sangat bervariasi diantara konsumen, 

msalnya ada yang menginginkan jumlah, sebagian menginginkan kualitas dan lainya 

menginginkan kenyamanan. 

       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 universalbisa 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. Mengacu pada temuan tersebut, 

penelitian ini mengajukan hipotesis: 

H5 : persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
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Kerangka Konseptual Penelitian 

       Berdasarkan hipotesa-hipotesa diatas maka kerangka konseptual penelitian ini dapat 

digambarkan dalam gambar 1. 

                                                           H1  

                                         H2                                         H3 

                                                                                                    H5 

                                                           H4 

Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian 

METODE PENELITIAN 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. 

       Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, yaitu 

setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai 

sampel. Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan kemudahan (convenience 

Persepsi Nilai 

Minat Beli 

Persepsi Harga 

Persepsi Resiko 
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sampling), yang mengumpulkan informasi dari elemen populasi yang tersedia pada saat 

dilakukanya penelitian untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

       Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

reliabilitas, uji validitas, analisis deskriptif, goodness of fit index, dan Analisis structural 

model SEM. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel I: 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.  

Tabel 2: Hasil Uji reliabilitas 

Variabel 

Koefisien Alpha 

Cronbach’s 

Nilai 

Kritis Keterangan  

Persepsi harga 0,717 0.6 Reliabel 
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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. 

Hasil 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 mencakup jenis kelamin dan usia serta penilaian variabel 

penelitian yang meliputi variabel persepsi harga, persepsi resiko, persepsi nilai dan 

minat beli. 

Karakteristik Responden 

Tabel 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 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%. 

Tabel 4: Umur Responden  

             Umur Jumlah Persentase 
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<= 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 

       Berdasarkan tabel 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. 

Penilaian Variabel Penelitian 

Tabel 5: 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 diatas menunjukkan bahwa 

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

Tabel 6: 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 
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       Berdasarkan hasil analisis deskriptif seperti tabel diatas menunjukkan bahwa rata-

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

dalam kriteria yang cukup baik. 

 

 

Tabel 7: 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 diatas menunjukkan bahwa 

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

Tabel 8: 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 diatas tentang deskriptif terhadap minat beli konsumen memiliki 

rata-rata sebesar 3,38. 
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Tabel 9: 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. 

Gambar 2:Hasil Model Penelitian SEM 
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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. 

Tabel 10: 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 H4didukung 

H5  Persepsi Nilai  Minat Beli  0.291 0.016 H5 didukung 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2014 

Tabel 11: 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 
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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 diatas 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 : 

“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. 
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       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. 

       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 11 tentang pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan 

pengaruh total dapat diketahui bahwa: 

Pengaruh langsung Persepsi harga  Minat beli : 0,364 
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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 

       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. 

PENUTUP 
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KESIMPULAN PENELITIAN 

       Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pengaruh Persepsi harga, dan 

Persepsi resiko terhadap persepsi nilai dan minat beli konsumen produk private label 

Carrefour, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap 

persepsi nilai pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti semakin 

tinggi persepsi harga maka semakin besar persepsi nilai. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap 

minat beli konsumen pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi harga maka semakin besar minat beli konsumen. 

3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara persepsi resiko terhadap 

persepsi nilai pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti semakin 

tinggi persepsi resiko maka semakin rendah persepsi pelanggan terhadap 

nilai produk. 

4. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara persepsi resiko terhadap 

minat beli konsumen pada Produk private label Carrefour. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi resiko maka semakin rendah minat beli konsumen. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi nilai terhadap minat beli 

konsumen pada Produk private label Carrefour Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan konsumen semakin besar pula 

minat beli konsumen. 
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