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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan pengaruh sosial 

terhadap beli, investigasi kepercayaan merek terhadap niat beli dan investigasi 

kesadaran merek terhadap niat beli. Metode analisis data yang digunakan yaitu 

Structural Equation Model ( SEM ) 3.0 dibantu dengan Microsoft Excel. Dalam 

penelitian ini di ambil 100 respondent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan antara pengaruh sosial, kepercayaan merek, dan kesadaran merek 

memiliki hubungan terhadap niat beli. 

Kata kunci : Produktivitas Kelapa Sawit, Bibit Bersertifikat, Structural 

Equation Model ( SEM ), Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia 

dan industri ini merupakan sektor ekspor pertanian yang paling tinggi nilainya 

selama dasawarsa terakhir. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012 

mencapai 9,5 juta hektar, Pada tahun 2013 produksi CPO Indonesia naik dari 23,5 

juta ton menjadi 26 juta ton atau tumbuh 11,01%, dengan jumlah produksi 

tersebut Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit terbesar dan menguasai 

48% pangsa pasar dunia (WIRYAWAN , 2013). 

Provinsi Sumatra Utara merupakan salah satu daerah yang 

mengembangkan komoditas perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Simalungun 

salah  satu daerah yang merupakan sentra pengembangan perkebunan kelapa 
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sawit. Berikut ini data luas areal dan produksi kelapa sawit di Kabupaten 

Simalungun dari tahun 2012-2015. 

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Simalungun 

Tahun  Luas Areal (ha) Produksi (ton) Produktivitas 

(ton/ha) 

PBR PBN PBS PBR PBN PBS PBR PBN PBS 

2012 28.742 68.405 2.746 91.995 258.915 10.614 3,6 4.7 4,9 

2013 45.413 70.044 6.223 132.942 247.821 22.472 3,3 4.3 3,9 

2014 28.382 66.668 7.009 92.850 285.505 25.752 3,6 5.3. 4,1 

2015 28.494 65.408 6.620 84.632 297.492 24.559 3,5 5.2 4,4 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan 

Keterangan : PBN : Perkebunan Besar Negara;  PBS : Perkebunan Besar 

Swasta ; PBR : Perkebunan Besar Rakyat 

 

Dari data tersebut, perkebunan rakyat di Kabupaten Simalungun hanya 

menghasilkan rata rata produktivitas dari tahun 2012-2015 sebesar 3,5 ton/ha yang 

masih jauh di bawah perkebunan negara yang telah mencapai 4,8 ton/ha, begitu 

juga dengan perkebunan swasta yang mencapai 4,3 ton/ha. Hal ini 

menginndikasikan bahwa produktivitas kebun kelapa sawit pada perkebunan 

rakyat di Kabupaten Simalungun masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan. 

Salah satunya dengan menggunakan bibit bersertifikat, sehingga dibutuhkan 

penelitian penelitian yang mengeksplorasi dan mengkaji faktor faktor yang 

mempengaruhi penggunaan petani terhadap bibit kelapa sawit bersertifikat. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi masalah yang 

ada dalam penelitian ini yaitu 

2. Untuk menginvestigasi hubungan pengaruh sosial terhadap niat beli bibit 

kelapa sawit bersertifikat 

3. Untuk menginvestigasi hubungan kepercayaan merek terhadap niat beli bibit 

kelapa sawit bersertifikat 

4. Untuk menginvestigasi hubungan kesadaran merek terhadap niat beli bibit 

kelapa sawit bersertifikat 
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2.1 . Niat Beli 

Niat beli menurut Kinnear dan Taylor (1995)  adalah merupakan bagian 

dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Menurut Bilson Simamora (2002) Niat Beli adalah sesuatu yang pribadi dan 

berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu obyek akan 

mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku 

untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Berdasarkan defenisi para ahli 

diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa niat beli adalah rencana ataupun 

keinginan konsumen untuk ingin segera mencari informasi, ingin segera membeli 

produk yang mereka anggap baik. 

2.2 Pengaruh Sosial 

Menurut Kotler (2009), pengaruh sosial adalah perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta 

peran dan status. Sedangkan Menurut Kotler dan Armstrong (2012) faktor sosial 

adalah sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma 

dan perilaku konsumen. sebagai suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, 

pendapat, norma dan perilaku konsumen. Hung et al,. (2011),Pengaruh sosial 

adalah pertimbangan  responden pada saat akan melakukan  pembelian, yang 

timbul dari suatu  lingkungan sosial karena adanya intersaksi. Lingkungan sosial 

misalnya  seperti orang tua, teman kerja dan teman  sebaya. Dari defenisi diatas 

dapat disimpulkan,penngaruh sosial adalah pertimbangan konsumen saat akan 

melakukan pembelian yang dipengaruh oleh lingkungan sosial yaitu orangtua 

maupun teman terdekat. 

2.3 Kepercayaan Merek 

Lau and Lee (1999) mendefinisikan kepercayaan  merek adalah sebagai 

kesediaan untuk percaya pada merek meskipun berhubungan langsung dengan 

risiko, karena adanya harapan (ekspektasi) konsumen yang menginginkan merek 

tersebut akan menghasilkan hal-hal positif yang berguna sesuai dengan 

harapannya. Kepercayaan merek adalah konsumen  bersedia untuk mengandalkan 

kemampuan merek tersebut dalam menjalankan fungsinya (Moorman et al. dalam 

Chaudhuri Dan Holbrook, 2002). Kepercayaan adalah dugaan atau harapan bahwa 
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merek tersebut dapat diandalkan untuk berperilaku murah hati dan responsif 

terhadap kebutuhan seseorang (Park et al., 2006).  

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan kepercayaan merek adalah 

kemampuan merek untuk dipercaya, yang bersumber pada keyakinan konsumen 

bahwa produk tersebut mampu memenuhi kualitas yang dijanjikan. 

2.4  Kesadaran Merek 

Menurut Durianto et al (2004) Brand Awareness adalah kesanggupan 

seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai 

bagian dari suatu kategori produk. Bagian dari suatu kategori produk perlu 

ditekankan karena terdapat suatu hubungan yang kuat antara kategori produk 

dengan merek yang dilibatkan. Brand awareness adalah dimensi pertama dan 

prasyarat dari seluruh sistem pengetahuan merek di konsumen keberatan, 

mencerminkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi merek di bawah 

kondisi yang berbeda: kemungkinan bahwa nama merek akan datang ke pikiran 

dan kemudahan yang ia melakukannya (Kotler & Keller, 2009). 

Definisi-definisi para ahli mengenai brand awareness dapat ditarik 

simpulan bahwa Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli 

untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu 

kategori produk tertentu. 

2.5 . SEM (Structural Equation Modeling ) 

SEM (structural aquation modeling)adalah sebuah evolusi dari model 

persamaan berganda yang dikembangkan dari prinsip ekonometri dan 

digabungkan dengan prinsip pengaturan dari psikologi dan sosiologi, SEM telah 

muncul sebagai bagian integral dari penelitian manajerial akademik. 

SEM terdiri dari 2 bagian yaitu model variabel laten dan model 

pengukuran (Ghozali, 2008). Bagian pertama yaitu model variabel laten (latent 

variable model) mengadaptasi model persamaan simultan pada ekonometri. Jika 

pada ekonometri semua variabelnya merupakan beberapa variabel 

terukur/teramati (measured/observed variables), maka pada model ini  beberapa 

variabel merupakan variabel laten (latent variables) yang tidak terukur secara 

langsung).Sedangkan bagian kedua yang dikenal dengan model pengukuran 
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(measurement model), menggambarkan beberapa indikator atau  beberapa variabel 

terukur sebagai efek atau refleksi dari variabel latennya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Afiati (2013) melakukan riset tentang kepercayaan merek terhadap minat 

beli konsumen.Hasil riset menyatakan kepercayaan merek memberikan efek 

pengaruh secara signifikan kepada minat beli.Veno dan Subagio (2013) 

melakukan riset tentang kepercayaan merek terhadap niat beli konsumen.Hasil 

riset menyatakan kepercayaan merek memberikan pengaruh secara signifikan 

kepada minat beli. Mohammad Reza Jalilvand,Neda Samiei,dan Seyed 

Hessamaldin Mahdavinia (2011) dalam judul “The Effect of Brand Equity 

Components on Purchase Intension.”Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

kesadaran merek, asosiasi merek, kualitas yang dirasakan dan loyalitas merek 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap niat pembelian. Hung et 

al,.(2011) Pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap niat beli merek mewah, 

persepsi merek mewah dan sikap sombong juga berpengaruh, tetapi yang lebih 

berpengaruh signifikan adalah pengaruh sosial. 

2.7 Pengaruh Sosial Terhadap Niat Beli 

Hubungan pengaruh sosial terhadap niat beli telah diteliti oleh  Hung et 

al,.(2011) menyatakan bahwa pengaruh sosial memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap niat beli. Menurut Tsai dalam Hung et al,.(2011) konsumen yang 

berorientasi pada lingkungan sosial termotivasi dengan merek mewah untuk 

menunjukkan status mereka dan kesuksesan mereka dalam lingkungan 

sosial.Dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Pengaruh  Sosial  berhubungan signifikan  terhadap niat beli 

2.8 Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Niat Beli 

Hubungan pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Niat Beli telah diteliti 

oleh  A. Leeraphong dan A. Mardjo (2013), menunjukkan kepercayaan merek 

berpengaruh positif terhadap niat beli. Persepsikan kehandalan dari sudut pandang 

konsumen didasarkan pada pengalaman, atau lebih pada urutan-urutan transaksi 

atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan akan kinerja produk dan 

kepuasan. Dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Kepercayaan Merek berhubungan signifikan terhadap niat beli 
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2.9 Pengaruh Kesadaran Merek terhadap Niat Beli 

Hubungan pengaruh kesadaran terhadap niat beli telah diteliti oleh Yasen 

et al., (2011) menyimpulkan bahwa kesadaran merek memainkan peran positif 

pada intensitas pembelian. Dalam penelitian Mariam Tahira et al. (2011) 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kesadaran merek terhadap 

niat konsumen untuk membeli suatu produk. Dengan demikian dapat 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kesadaran Merek  berhubungan signifikan terhadap niat beli 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Desa Aek Bontar Kecamatan Hatonduhan 

Kabupaten Simalungun, pemilihan lokasi ini telah dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan dikarenakan lokasi tersebut memiliki jumlah masyarakat yang 

bekerja sebagai petani sawit yang tinggi. Penelitian dilakukan bulan Mei 2018 

sampai dengan Juni 2018. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian ini merupakan data subyek. 

Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, 

atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 

penelitian (responden) (Indriantoro dan Supomo, 2002). Berdasarkan sumbernya, 

data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). Data primer juga merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau langsung melalui obyeknya. Pengumpulan data ini biasanya 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada obyek penelitian dan diisi secara 

langsung oleh yang responden. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan 

data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indriantoro dan 

Supomo, 2002). Teknik pengumpulan data dalam metode survei pada penelitian 

ini yaitu dengan menyerahkan daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada para 

petani rakyat kelapa sawit yang berada di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten 
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Simalungun, Sumatera Utara. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2004). 

3.3  Populasi dan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini 

populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak diketahui secara pasti. 

Dalam penentuan sampel jika populasinya besar dan jumlah populasi tidak 

ketahui menurut Rao Purba (1996) digunakan rumus sebagai berikut: 

n = 
𝒁²

𝟒  (𝑴𝒐𝒆)𝟐 

Dimana: 

n  = Besar sampel 

Z = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 10% =1.66 

4 = Nilai Konstanta 

Moe = Margin of error (error) atau kesalahan maksimal yang bisa di kolerasi, 

disini ditetapkan 10% atau 0,1. 

Dengan menggunakan margin of error sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal 

yang di dapat diambil sebesar n:69  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data suatu informasi dan keterangan-keterangan lain 

yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: (1)  Wawancara,yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog 

secara langsung dengan petani. (2) Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data 

dengan melakukan dialog dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang 

dilengkapi alternatove jawaban. (3) Observasi, yaitu kegiatan mengamati secara 

langsung dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan serta 

menjaring data yang tidak terjangkau. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan dinterpretasikan. Metode yang dipilih untuk analisis data 

adalah metode SEM (Structural Equation Model) yang dioperasikan 

menggunakan program SmartPLS 3.0.  

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 Hasil Pengujian Outer Model 

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, 

parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan). Dimana 

dalam outer model ini menguji loading faktor, uji AVE, dan pengujian cross 

loading.  

4.1.2 Uji  Loading Factor 

Indikator-indikator pada penelitian telah dilakukan pengujian berdasarkan 

parameter loading faktor. Gambar 1 merupakan gambar uji loading faktor .  

 

 

Gambar 1. Uji Validitas dengan Uji Loading Factor 
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Pada gambar 1 disajikan output smartPLS yang menyajikan nilai-nilai 

loading untuk tiap-tiap indikator. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid 

apabila nilai loading factor > 0,5 (Hair et al, 2010; Ghozali, 2008). 

Berdasarkan hasil loading factor pada Gambar 1 yang telah dilakukan, 

maka pada variabel faktor sosial terdapat 3 indikator dari 3 indikator pertanyaan 

dengan nilai loading factor >0,5. Sehingga indikator tidak ada yang dieliminasi. 

Pada variabel kepercayaan merek terdapat 3 indikator dari 3 indikator pertanyaan 

dengan nilai loading factor >0,5. Sehingga indikator tidak ada yang di eliminasi. 

Pada variabel kesadaran merek terdapat 3 indikator dari 3 indikator pertanyaan 

dengan nilai loading factor> 0,5. Sehingga indikator tidak ada yang di eliminasi 

Pada variabel niat beli terdapat 3 pernyataan dari 3 indikator pernyataan dengan 

nilai loading factor >0,5. Sehingga indikator tidak ada yang di eliminasi. Dari 

gambar 2 dapat kita lihat nilai nilai setiap variabel melewati nilai 0,5 sehingga 

tidak ada indikator pernyataan yang di eliminasi. 

Berdasarkan hasil loading faktor, maka indikator  sebanyak 12  indikator 

tidak ada yang dieliminasi  karena nilai loading faktor sudah diatas 0,5 sesuai 

dengan (Hair et al, 2010; Ghozali,2008). 

4.1.3 Uji Cross Loading 

Tabel 2. Nilai Uji Cross Loading 

INDIKATOR FAKTOR 

SOSIAL 

KEPERCAYAAN 

MEREK 

KESADARAN 

MEREK 

NIAT 

BELI 

P1 0.872    

P10    0.802 

P11    0.875 

P12    0.871 

P2 0.770    

P3 0.815    

P4  0.779   

P5  0.766   

P6  0.925   

P7   0.713  

P8   0.855  

P9     0.781   
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Berdasarkan hasil pengujian cross loading didapat bahwa nilai cross 

loading dengan parameter ujinya >0,7 (Jogiyanto dan Abdillah,2009) disimpulkan 

bahwa variabel niat beli , faktor sosial, kepercayaan merek, dan kesadaran merek 

telah lolos uji cross loading. 

4.1.4 Uji Average Variance Extract ( AVE) 

 

Berdasarkan hasil pengujian AVE didapat bahwa nilai AVE dengan 

parameter uji AVE >0,5 (Jogiyanto dan Abdillah,2009) disimpulkan bahwa 

variabel niat beli , faktor sosial, kepercayaan merek, dan kesadaran merek lolos uji 

AVE. Hal ini dikarenakan  nilai AVE pada variabel faktor sosial adalah 0,672, 

varibel kepercayaan merek adalah 0,683, pada kesadaran merek adalah 0,616 dan 

nilai pada variabel niat beli adalah 0,722.  

Variabel Rata - rata Varians 

Faktor Sosial (X1) 0.672 

Kepercayaan Merek (X2) 0.683 

Kesadaran Merek (X3) 0.616 

Niat Beli (Y) 0.722 

 

4.1.5 Pengujian Composite Reliability 

Berdasarkan hasil pengujian composite reliability didapat bahwa nilai 

composite reliability dengan parameter ujinya >0,6 (Jogiyanto dan Abdillah,2009) 

disimpulkan bahwa variabel niat beli , faktor sosial, kepercayaan merek, dan 

kesadaran telah lolos uji composite reliability. Hal ini dikarenakan  nilai 

composite reliability pada variabel faktor sosial adalah 0,860, variabel 

kepercayaan merek adalah 0,865, pada variabel kesadaran adalah 0,827 dan nilai 

pada variabel niat beli adalah 0,886. 
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Gambar 3. Uji Composite Reliability 

   Tabel 3. Nilai Uji Composite Reliability 

Variabel Composit Reliability 

Faktor Sosial (X1) 0.860 

Kepercayaan Merek (X2) 0.865 

Kesadaran Merek (X3) 0.827 

Niat Beli (Y) 0.886 

 

4.1.6 Pengujian Cronbach’s Alpha 

Berdasarkan hasil pengujianCronbach’s Alpha didapat bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha dengan parameter ujinya >0,6 (Jogiyanto dan Abdillah,2009) 

disimpulkan bahwa variabel niat beli , faktor sosial, kepercayaan merek, dan 

kesadaran merek telah lolos uji Cronbach’s Alpha. Hal ini dikarenakan nilai 

Cronbach’s Alpha pada variabel faktor sosial adalah 0,757, pada  varibel 

kepercayaan merek adalah 0,766, pada variabel kesadaran merek adalah 0,710 dan 

nilai pada variabel niat beli adalah 0,807. 

       Tabel 4. Nilai Uji Cronbachs Alpha 

Variabel Uji Cronbachs alpha 

Faktor Sosial (X1) 0.757 

Kepercayaan Merek (X2) 0.766 

Kesadaran Merek (X3) 0.710 

Niat Beli (Y) 0.807 

 

4.1.7 Pengujian Model Struktural ( Inner Model ) 

Hasil uji R Square  menunjukkan bahwa nilai R-square variabel niat beli 

adalah sebesar 0,955 yang dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu faktor sosial, 

kepercayaan merek, dan kesadaran merek . Hal  ini berarti bahwa 95,5% variabel 

niat beli dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, kepercayaan merek, dan kesadaran 

merek. Sedangkan  5,5% dipengaruhi variabel lain di luar yang diteliti. 
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4.2 Uji Hipotesis 

4.2.1 Uji Statistik 

Hasil uji statistik disajikan pada abel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji Statistik 

Hipote

sis  Variabel 

T-

Statisti

k 

T-

Hitun

g Kesimpulan 

Uji 

Hipotesis 

1 

Faktor Sosial terhadap 

Niat Beli 17.963 1.66 Signifikan Diterima 

2 

Kepercayaan terhadap Niat 

Beli 5.522 1.66 Signifikan Diterima 

3 

Kesadaran Merek terhadap 

Niat Beli 1.394 1.66 

Tidak 

Signifikan Ditolak 

 

4.3 Pembahasan Penelitian 

4.3.1 Hubungan Faktor Sosial terhadap Niat Beli 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap niat 

beli.Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. Hasil ini 

menunjukkan bahwa  faktor sosial di Kecamatan Hatonduhan Kabupaten 

Simalungun membuat para petani di Kecamatan  tersebut menjadi berkeinginan 

untuk langsung membeli bibit kelapa sawit bersertifikat. Penulis menyimpulkkan 

bahwa tingginya  faktor sosial dapat mempengaruhi niat beli  masyarakat petani di 

kecamatan  tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 di atas, penelitian ini didukung 

penelitian sebelumnya oleh Hung et al,.(2011)  yang menyatakan bahwa faktor 

sosial berpengaruh signifikan terhadap niat beli. 

4.3.2 Hubungan kepercayaan merek terhadap Niat beli 
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Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap 

niat beli. Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 di atas, penelitian ini didukung 

penelitian sebelumnya oleh   yang menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli, di terima.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 

di atas, penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh A. Leeraphong dan A. 

Mardjo (2013), yang menyatakan bahwa kepercayaan merek berpengaruh 

signifikan terhadap niat beli. 

4.3.3 Hubungan Kesadaran Merek terhadap Niat beli 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk kesadaran merek  berpengaruh tidak signifikan 

terhadap niat membeli.Dengan demikian, hipotesis H3 dalam penelitian ini 

ditolak. Tidak signifikannya kesadaran merek terhadap niat beli, dikarenakan  

Ingatan merek bibit bersertifikat tidak begitu melekat di benak para petani, 

Kurangnya pengenalan bibit bersertifikat terhadap para petani Masyarakat tidak 

begitu mengenal hubungan simbol dengan merek bibit bersertifikat  

5.1  Kesimpulan1. Faktor sosial  berpengaruh signifikan terhadap Niat 

Membeli. 

2. Kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap Niat Membeli. 

3. Kesadaran merek  berpengaruh tidak signifikan terhadap Niat Membeli. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan antara faktor sosial, 

kepercayaan merek, kesadaran merek terhadap niat membeli bibit bersertifikat 

masih dibutuhkan untuk dikembangkan lebih lanjut penelitian pada masa 

mendatang. 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada obyek yang 

berbeda misalnya lokasi yang berbeda atau dengan variabel yang berbeda karena 

pada penelitian ini hanya terbatas pada tiga variabel saja. Hasil penelitian 

diperoleh dari petani di masyarakat Kecamatan Hatonduhan Kabupaten 
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Simalaungun. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan 

untuk mencari atau menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi Niat beli 

bibit kelapa sawit bersertifikat.  
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