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ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KUALITAS DAN KEPERCAYAAN 

TERHADAP NIAT BELI YANG DIMEDIASI PERSEPSI NILAI 

(Studi Empiris pada Calon Konsumen The Body Shop) 

 

Abstrak 

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh tidak langsung persepsi kualitas dan kepercayaan terhadap 

niat beli yang dimediasi persepsi nilai dan menganalisis pengaruh persepsi 

kualitas, kepercayaan dan persespsi nilai terhadap niat beli secara langsung. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman untuk menentukan langkah-

langkah yang akan diambil perusahaan The Body Shop di masa yang akan datang 

dengan mempertimbangkan persepsi kualitas, kepercayaan dan persepsi nilai 

terhadap niat beli. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen di 

Surakarta sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive 

Sampling yaitu 100 orang responden dengan kriteria mengenal tapi belum 

membeli produk The Body Shop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pertama variabel persepsi kualitas dan kepercayaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap persepsi nilai dan model kedua variabel persepsi kualitas, 

kepercayaan dan persepsi nilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat 

beli. 

 

Kata Kunci: persepsi kualitas, kepercayaan, persepsi nilai, niat beli 

 

Abstract 

 

The aim to be achieved by holding this research is to analyze the indirect effect of 

perceived quality and trust in purchase intentions mediated by perceived value 

and analyze the influence of perceived quality, trust and value perceptions on 

buying intention directly. The results of this study are expected to be a guideline 

for determining the steps that will be taken by The Body Shop in the future by 

considering perceptions of quality, trust and perceived value of purchase 

intention. The population in this study were all consumers in Surakarta while the 

sampling technique used the Purposive Sampling method which was 100 

respondents with the criteria of knowing but not yet buying The Body Shop 

products. The results showed that the first model of perceived quality and trust 

variables had a significant influence on perceived value and the second model of 

perceived quality, trust and perceived value variables had a significant influence 

on purchase intention. 

 

Keywords: perception of quality, trust, perception of value, purchase intention 

 

1. PENDAHULUAN 

Masyarakat Indonesia, terlebih lagi wanita, pada masa ini dalam pemilihan 

kosmetik adalah hal yang mudah namun juga sulit. Para wanita dihadapkan pada 
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banyaknya pilihan merek produk kosmetik dan menyebabkan mereka bingung 

untuk memilih produk yang cocok dan dapat memuaskan kebutuhan mereka 

terutama produk yang tidak mengandung alkohol dan organik. Jika salah memilih 

produk kosmetik, itu bisa saja berakibat fatal bagi keindahan dan kecantikan kulit, 

wajah, dan kesehatan mereka (Hati & Kartika, 2015).  

Produk organik menjadi tren dalam industri kosmetik saat ini, produk 

kosmetik yang dijual dimasyarakat adalah kosmetik yang menghindari pemakaian 

bahan kimia dalam pembuatannya. Perusahaan kosmetik yang memperhatikan 

penggunaan bahan alami dan tidak memakai bahan kimia adalah perusahaan The 

Body Shop (Romanti, 2018). 

The Body Shop adalah sebuah perusahaan kosmetik dan kecantikan global 

yang mendapatkan inspirasi dari alam dan menghasilkan produk-produk yang 

bersandar pada nilai-nilai etika. Pertama kali didirikan pada tahun 1976 oleh 

Dame Anita Roddick di Inggris, dengan lebih dari 1,200 jenis produk yang 

menggunakan bahan-bahan organik. Dalam industri kosmetik The Body Shop 

dikenal sebagai salah satu pelopor dari Green Marketing karena menawarkan 

produk dengan bahan-bahan alami, ramah lingkungan dan no animal testing. The 

Body Shop memiliki nilai utama yang dipegang teguh, yaitu: Against Animal 

Testing, Support Community Fair Trade, Activate Self Esteem, Defend Human 

Rights, dan Protect Our Planet (Pralina & Edwar, 2017). 

The Body Shop  merupakan salah satu produk yang memiliki brand image 

yang kuat di Indonesia dibandingkan merek produk kosmetik organik lainnya, 

tetapi niat beli produk The Body Shop masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan 

bahwa dari hasil survei yang dilakukan ZAP Clinic dan MarkPlus Inc, The Body 

Shop belum menjadi pemimpin merek skincare yang paling digemari perempuan 

di Indonesia. The Body Shop ada pada urutan ketiga dengan menguasai pasar 

kecantikan sebesar 5,5%. Niat beli konsumen terhadap produk organik yang 

masih rendah ditentukan oleh banyak faktor, antara lain: belum adanya kesadaran 

terhadap lingkungan, belum adanya kepedulian pada lingkungan, sikap terhadap 

lingkungan yang tidak positif, belum adanya pengetahuan konsumen tentang 
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roduk organik dan persepsi nilai konsumen serta kepercayaan konsumen pada 

produk organik masih relatif rendah (Paramita & Kerti Yasa, 2015). 

Persepsi merupakan penilaian subyektif konsumen tentang keunggulan 

atau kelebihan dari suatu produk. Keunggulan yang dirasakan dari produk dapat 

didefinisikan sebagai temuan konsumen tentang produk yang akan dibeli. 

Konsumen selalu dipengaruhi oleh preferensi dan persepsi mereka dalam proses 

pembelian. Perilaku konsumen sangat berbeda dalam mencari, menggunakan, 

membeli, mengevaluasi, dan membuang produk yang mereka pikir akan 

menjamin kebutuhan mereka (Saleem, dkk, 2015). 

Persepsi nilai adalah penilaian terhadap apa yang dirasakan konsumen dari 

produk atau jasa antara apa yang diterima dan apa yang diberikan berdasarkan 

keinginan konsumen, harapan berkelanjutan, dan kebutuhan (Cheung, dkk, 2015). 

Hal ini diyakini bahwa persepsi nilai tidak hanya merupakan komponen penting 

dari hubungan konsumen jangka panjang, tetapi juga memainkan peran penting 

dalam mempengaruhi persepsi kualitas, kepercayaan dan niat beli. 

Peningkatan niat beli konsumen dapat melalui penyediaan produk yang 

berkualitas. Persepsi terhadap kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi 

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari suatu produk atau 

jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan 

(Zeithaml dalam Muafi dan Effendi, 2001). 

Kepercayaan menjadi salah satu variabel yang dianggap sebagai variabel 

strategis dalam kegiatan pemasaran saat ini. Karena masyarakat lebih bersedia 

untuk membeli produk organik dengan mencukupi informasi yang dapat 

dipercaya, perusahaan harus menyediakan informasi yang dapat dipercaya bagi 

konsumen mereka dalam rangka untuk mengurangi persepsi risiko. Sulit bagi 

pemasar untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk tanpa memberikan 

informasi yang cukup. Perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi lebih 

lanjut tentang kinerja lingkungan dari produk untuk mendapatkan kepercayaan 

dari konsumen (Chen, 2012). 

Kondisi ini menuntut The Body Shop untuk bekerja lebih keras lagi dalam 

meyakinkan serta menarik perhatian konsumen untuk menggunakan produk 
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organik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan niat beli konsumen terhadap produk 

The Body Shop maka harus diperhatikan faktor-faktor apa saja yang berkontribusi 

besar dalam peningkatan pembelian. Hasil penelitian terdahulu Faruk Anil Konuk 

(2018) citra toko, persepsi kualitas, kepercayaan dan persepsi nilai berpengaruh 

positif terhadap niat beli konsumen. 

Berdasarkan ulasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengukur pengaruh variabel persepsi kualitas dan kepercayaan terhadap 

niat beli yang dimediasi persepsi nilai dan penelitian ini fokus pada konsumen 

yang mengenal tapi belum membeli produk The Body Shop di Surakarta. Peneliti 

mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Kualitas dan Kepercayaan 

Terhadap Niat Beli yang Dimediasi Persepsi Nilai” (Studi pada Calon konsumen 

The Body Shop di Surakarta). 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data dalam 

penelitian ini adalah data primer. Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. 

Kuesioner ini didesign dengan menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini 

adalah konsumen yang mengenal tapi belum membeli produk The Body Shop di 

Surakarta yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Sampel salam penelitian 

ini ditentukan dengan menggunakan yaitu nonprobability sampling dengan teknik 

purposive sampling. metode analsa data penelitian ini adalah analisa regresi linier 

berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Responden 

Tabel 1. Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Laki-laki 21 21% 

Perempuan 79 79% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 
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Bila dilihat pada data di atas diperoleh hasil bahwa mayoritas responden adalah 

perempuan sebanyak 79% dan laki-laki sebanyak 21%. 

Tabel 2. Deskripsi Responden Menurut Usia 

Usia Jumlah Responden Persentase 

18-20 tahun 17 17% 

21-30 tahun 83 83% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 

Bila dilihat pada data di atas diperoleh hasil bahwa mayoritas responden 

berusia 21-30 tahun sebanyak 83%. 

Tabel 3. Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Responden Persentase 

Pelajar/ Mahasiswa 73 73% 

PNS 4 4% 

Karyawan Swasta 18 18% 

Wiraswasta 3 3% 

Lainnya 2 2% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 

Bila dilihat pada data di atas diperoleh hasil bahwa mayoritas pekerjaan 

responden sebagai pelajar/ mahasiswa sebanyak 73%. 

Tabel 4. Deskripsi Responden Menurut Darimana Mengetahui  

The Body Shop 

Melalui Jumlah Responden Persentase 

Teman 32 32% 

Media Sosial 42 42% 

Internet 16 16% 

Lainnya 10 10% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 

Bila dilihat pada data di atas diperoleh hasil bahwa mayoritas responden 

mengetahui The Body Shop melalui media sosial sebanyak 42% dan diikuti 

melalui teman sebanyak 32%. 
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Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Persepsi Kualitas 

No Indikator Min Max Mean Std. Dev 

1 Produk dari The Body Shop 

berkualitas tinggi. 

3 5 4.11 0.723 

2 The Body Shop memiliki kualitas 

yang unggul. 

3 5 4.16 0.662 

3 Produk dari The Body Shop sangat 

berkualitas. 

3 5 4.08 0.748 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa seluruh 

responden rata-rata menjawab setuju dengan setiap indikator pada variabel 

Persepsi Kualitas, hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata untuk masing-masing 

indikator adalah 4 (setuju) meskipun masih terdapat beberapa responden yang 

memilih 3 yang artinya (netral). 

Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Kepercayaan 

No Indikator Min Max Mean Std. Dev 

1 Saya mempercayai merek The Body 

Shop. 

3 5 4.18 0.557 

2 Saya mengandalkan merek The Body 

Shop. 

3 5 4.05 0.557 

3 The Body Shop adalah merek yang dapat 

dipercaya. 

3 5 4.19 0.677 

4 The Body Shop merupakan merek yang 

aman. 

3 5 4.17 0.620 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 

Berdasarkan tebel 6 dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa seluruh 

responden rata-rata telah setuju dengan setiap indikator pada variabel 

Kepercayaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata untuk masing-masing item 

adalah 4 (setuju), meskipun masih terdapat beberapa responden yang memilih 3 

yang artinya (netral). 

Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Persepsi Nilai 

No Indikator Min Max Mean Std. Dev 

1 Harga The Body Shop sangat sesuai 

dengan kualitas yang diberikan. 

3 5 4.27 0.694 

2 Harga produk The Body Shop adalah 

murah. 

3 5 4.14 0.667 

3 Produk The Body Shop adalah produk 

yang berharga untuk dibeli. 

3 5 4.21 0.701 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk variabel 

Persepsi Nilai dapat dilihat bahwa seluruh responden rata-rata telah setuju dengan 

setiap item pada variabel persepsi nilai, hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata 

untuk masing-masing indikator adalah  4 (setuju) meskipun masih terdapat 

beberapa responden yang memilih 3 yang artinya (netral). 

Tabel 8. Tanggapan Responden tentang Niat Beli 

No Indikator Min Max Mean Std. Dev 

1 Saya bersedia untuk membeli produk 

The Body Shop di masa yang akan 

datang. 

3 5 4.11 0.723 

2 Saya berencana untuk membeli produk 

The Body Shop. 

3 5 4.07 0.700 

3 Saya sangat ingin membeli produk The 

Body Shop 

3 5 4.05 0.757 

4 Saya berhemat untuk bisa membeli The 

Body Shop. 

3 5 4.06 0.679 

Sumber: data yang telah diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 8 disimpulkan secara keseluruhan bahwa seluruh 

responden rata-rata telah setuju dengan setiap indikator pada variabel Niat Beli, 

hal ini dapat dilihat dari jumlah rata-rata untuk masing-masing indikator adalah 4 

(setuju), meskipun masih terdapat beberapa responden yang memilih 3 yang 

artinya (netral). 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas 

Keterangan Model 1    Model 2 Keterangan 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

0,584 0,796 Data Berdistribusi 

Normal 

Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

0,884 0,551 Data Berdistribusi 

Normal 

Sumber : Data diolah, 2019 

Pengujian normalitas dilakukan dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

dengan melihat tingkat signifikansi 0,05 pada asymp sig (2-tailed). Hasil uji 

normalitas pada Tabel 9 menunjukan nilai asymp sig (2-tailed) lebih besar dari 

0,05 hasil ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Model 1  Model 2  

Keterangan 
Tolerance VIF Tolerance VIF 

Persepsi 

Kualitas 
0,762 1,313 0,686 1,457 

Tidak Terjadi 

multikolineritas 

Kepercayaan 0,762 1,313 0,695 1,439 
Tidak Terjadi 

multikolineritas 

Persepsi 

Nilai 
  0,713 1,403 

Tidak Terjadi 

multikolineritas 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa model 1 maupun model 2 

dengan metode Tolerance dan VIF memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 

dan VIF lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
Model 1  Model 2  

Keterangan 
t hitung Sig t hitung Sig 

Persepsi 

Kualitas 
-1,249 0,215 0,531 0,597 

Tidak Terjadi 

heteroskedastisitas 

Kepercayaan -1,254 0,213 -0,095 0,925 
Tidak Terjadi 

heteroskedastisitas 

Persepsi 

Nilai 
  0,672 0,503 

Tidak Terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 11 menunjukan bahwa 

semua variabel bebas memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga 

dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

3.3 Uji Hipotesis Variabel Independen terhadap Mediasi 

3.3.1 Uji Regresi Berganda 

Tabel 12. Hasil analisa regresi linier berganda 

Variabel Koef. B t hitung Sig. Keterangan 

Konstanta 

Persepsi Kualitas 

Kepercayaan 

4,315 

0,295 

0,281 

 

3,270 

3,056 

 

0,001 

0,003 

 

Signifikan 

Signifikan 

F hitung 

F sig. 

R 

R Square 

Adjusted R 

square 

 19,547 

0,000 

0,536 

0,287 

0,273 

  Signifikan 

Sumber : Data diolah, 2019 
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Untuk variabel yang berpengaruh secara langsung pada tabel 12 pada koefisien B 

menyatakan variabel independen terhadap persepsi nilai yang dibentuk dengan 

persamaan regresi berikut ini : 

M = 4,315 + 0,295 PK + 0,281 K + e     (1)

 Dari persamaan yang dihasilkan diatas maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

Variabel persepsi kualitas bernilai positif menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan persepsi terhadap variabel persepsi kualitas akan menyebabkan 

peningkatan juga pada persepsi nilai. 

Variabel kepercayaan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan persepsi terhadap variabel kepercayaan akan menyebabkan 

peningkatan juga pada persepsi nilai. 

3.3.2 Uji t 

Untuk variabel persepsi kualitas memiliki nilai t hitung 3,270 dan nilai sig. 0,001. 

Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,001 lebih kecil daripada 0,05 maka dapat 

diartikan persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi 

nilai. 

Untuk variabel kepercayaan memiliki nilai t hitung 3,056 dan nilai sig. 

0,003. Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,003 lebih kecil daripada 0,05 maka 

dapat diartikan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi nilai. 

3.3.3 Uji F 

Nilai F hitung 19,547 dan nilai sig. 0,000. Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,000 

lebih kecil daripada 0,05 maka dapat diartikan persepsi kualitas dan kepercayaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai. 

3.3.4 Koefisien Determinasi Adjusted (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

adjusted R square yang dihasilkan pada persamaan I adalah 0,273 (27,3%) 

menunjukkan bahwa kemampuan model persepsi kualitas dan kepercayaan 

mampu menerangkan variasi dari variabel persepsi nilai sebesar 27,3% dan 

sisanya 72,7%  masih dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. 
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3.4 Pengujian Hipotesis Variabel Independen, Mediasi Terhadap Dependen 

3.4.1 Uji Regresi Linier Berganda  

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis II (X-M-Y) 

Variabel Koef. B t hitung Sig. Keterangan 

Konstanta 

Persepsi Kualitas 

Kepercayaan 

Persepsi Nilai 

-0,729 

0,283 

0,535 

0,368 

 

2,402 

4,477 

2,917 

 

0,018 

0,000 

0,004 

 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

F hitung 

F sig. 

R 

R Square 

Adjusted R 

square 

 30,240 

0,000 

0,697 

0,486 

0,470 

  Signifikan 

Sumber : Data diolah, 2019 

Untuk variabel yang berpengaruh secara langsung pada tabel 4.16 pada koefisien 

B menyatakan variabel independen, mediasi terhadap niat beli yang dibentuk 

dengan persamaan regresi berikut ini : 

Y = -0,729 + 0,283 PK + 0,535 K + 0,368 PN + e   (2) 

Dari persamaan yang dihasilkan diatas maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut: 

Variabel persepsi kualitas bernilai positif menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan persepsi terhadap variabel persepsi kualitas akan menyebabkan 

peningkatan juga pada niat beli. 

Variabel kepercayaan bernilai positif menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan persepsi terhadap variabel kepercayaan akan menyebabkan 

peningkatan juga pada niat beli. 

Variabel persepsi nilai bernilai positif menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan persepsi terhadap variabel persepsi nilai akan menyebabkan 

peningkatan juga pada niat beli. 

3.4.2 Uji t 

Untuk variabel persepsi kualitas memiliki nilai t hitung 2,402 dan nilai sig. 0,018. 

Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,018 lebih kecil daripada 0,05 maka dapat 

diartikan persepsi kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli. 
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Untuk variabel kepercayaan memiliki nilai t hitung 4,477 dan nilai sig. 

0,000. Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,000 lebih kecil daripada 0,05 maka 

dapat diartikan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli. 

Untuk variabel persepsi nilai memiliki nilai t hitung 2,917 dan nilai sig. 

0,004. Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,004 lebih kecil daripada 0,05 maka 

dapat diartikan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat beli. 

3.4.3 Uji F 

Nilai F hitung 30,240 dan nilai sig. 0,000. Dengan nilai yang dihasilkan sig. 0,000 

lebih kecil daripada 0,05 maka dapat diartikan persepsi kualitas, kepercayaan dan 

persepsi nilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli. 

3.4.4 Koefisien Determinasi Adjusted (R
2
) 

Nilai adjusted R square yang dihasilkan pada persamaan II adalah 0,470 (47,0%) 

menunjukkan bahwa kemampuan model persepsi kualitas, kepercayaan dan 

persepsi nilai mampu menerangkan variasi dari variabel niat beli sebesar 47,0% 

dan sisanya 53,0%  masih dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. 

3.5 Uji Pengaruh Intervening 

Tabel 14.  Pengujian Jalur 

Variabel 

Persamaan Regresi I  Persamaan Regresi II 

Koefisien 

B(a) 

Std. 

Error(Sa) 
 

Koefisien 

B(b) 

Std. 

Error(Sb) 

Persepsi Kualitas 0,295 0,090  0,283 0,118 

Kepercayaan 0,281 0,092  0,535 0,120 

Persepsi Nilai    0,368 0,126 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Pada tabel 14 diatas menunjukkan persamaan regresi I dan II untuk 

memperlihatkan pengaruh tidak langsungnya sebagai berikut: 

3.5.1 Pengaruh Persepsi Kualitas Terhadap Niat Beli yang Dimediasi Persepsi 

Nilai 

Hasil perhitungannya adalah nilai koefisien regresi I sebesar 0,295 merupakan 

jalur path a dan Std. Error sebagai Sa sebesar 0,090. Nilai koefisien regresi II 

sebesar 0,368 merupakan jalur path b dan serta Std. Error sebagai Sb sebesar 

0,126. Hasil koefisien pengaruh tidak langsung dalam perhitungan adalah 0,295 x 

0,368 = 0,10856.  
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Dari hasil t statistik menunjukkan bahwa nilai thitung 2,12612 >  ttabel 1,985 

maka dapat disimpulkan bahwa M (Persepsi Nilai) terbukti memediasi pengaruh 

X1 (Persepsi Kualitas) terhadap Y (Niat Beli). 

3.5.2 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Niat Beli yang Dimediasi Persepsi 

Nilai 

Hasil perhitungannya adalah nilai koefisien regresi I sebesar 0,281 merupakan 

jalur path a dan Std. Error sebagai Sa sebesar 0,092. Nilai koefisien regresi II 

sebesar 0,368 merupakan jalur path b dan serta Std. Error sebagai Sb sebesar 

0,126. Hasil koefisien pengaruh tidak langsung dalam perhitungan adalah 0,281 x 

0,368 = 0,103408. 

Dari hasil t statistik menunjukkan bahwa nilai thitung 2,05416 > ttabel 1,985 

maka dapat disimpulkan bahwa M (Persepsi Nilai) terbukti memediasi pengaruh 

X2 (Kepercayaan) terhadap Y (Niat Beli). 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan secara langsung terhadap persepsi nilai. Kepercayaan berpengaruh 

signifikan secara langsung terhadap persepsi nilai. Persepsi kualitas berpengaruh 

signifikan secara langsung terhadap niat beli. Kepercayaan berpengaruh signifikan 

secara langsung terhadap niat beli. Persepsi nilai mampu memediasi secara 

signifikan pengaruh persepsi kualitas dan kepercayaan terhadap niat beli. 

Untuk penelitian selanjutnya  diharapkan lebih baik perlu menggunakan 

jumlah sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk meperoleh konsistensi 

dan keakuratan dari hasil penelitian yang dilakukan. Variabel yang digunakan 

tergolong masih sedikit yaitu hanya empat variabel sehingga pada penelitian 

berikutnya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi niat beli seperti citra 

toko, citra produk, persepsi harga dan lain-lain. Dalam pengambilan sampel 

dipastikan menemukan responden yang mengisi kuesioner secara sungguh-

sungguh agar hasilnya benar-benar mampu menggambarkan objek yang diteliti. 
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