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ABSTRAK 

ABEDNEGO SURANTA KARO SEKALI, Hubungan Antara Variabel 

Persepsi Harga, Kualitas Produk, Sikap Konsumen Terhadap Niat Beli Bibit 

Kelapa Sawit Bersertifikat. Penelitian ini dilakukan karena masih banyak petani 

yang tidak menggunakan bibit bersertifikat dan dapat berpengaruh terhadap 

rendahnya produktivitas kelapa sawit Di Kecamatan Raya Kahean, penelitian ini 

dilakukan pada bulan Juli 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menginvestigasi hubungan persepsi harga terhadap niat beli, menginvestigasi 

hubungan kualitas produk terhadap niat beli, menginvestigasi hubungan sikap 

konsumen terhadap niat beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

SEM (Structural Aquation Modeling) dengan menggunakan jumlah sampel 70 

responden. Pengolahan data dengan menggunakan Smartpls 3.0 dibantu dengan 

Microsoft excel. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi harga 

berhubungan signifikan terhadap niat beli, kualitas produk berhubsungan 

signifikan terhadap niat beli dan sikap konsumen berhubungan signifikan terhadap 

niat beli. 

Kata kunci  : Produktivitas Kelapa Sawit, Bibit Bersertifikat, SEM (Structural 

Aquation Modeling), Kab. Simalungun 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ABSTRACT 

ABEDNEGO SURANTA KARO SEKALI, The Relationship Between 

Perception Variables Price, Product Quality, Consumer Attitudes Towards 

Certified Intention to Buy Palm Oil Seeds (Case Study: Small Farmers, Raya 

Kahean, Simalungun District) This research sulded by Abednego Suranta Karo 

Sekali, STP., MP and Koko Junaidi, SE., M.Si. 

This research examines because there are still many farmers who didn’t 

use certified seeds and affected the low productivity of oil palm In Raya Kahean 

District, this research done in July 2018. The main purpose of this research to 

investigate the relationship between price perception & purchase intention, 

investigate the relationship of product quality to words purchase intentions, 

investigating the relationship of consumer attitudes to purchase intentions. This 

research used   SEM (Structural Aquation Modeling) by using a sample of 70 

respondents. Data processing using Smartpls 3.0 is assisted with Microsoft Excel. 

The results of this study cshow that price perception is significant related to 

purchase intention, product quality is significant related to purchase intention and 

consumer attitudes are significant related to purchase intention. 

Keywords : Oil Palm Productivity, Certified Seedlings, SEM (Structural Aquation  

Modeling), District Simalungun. 
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1. Latar Belakang 

 Kelapa sawit merupakan komoditi penting bagi perkebunan Indonesia. 

Kelapa sawit berperan penting sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti 

sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber 

penghasil devisa non migas bagi Indonesia. 

Produktivitas petani tidak stabil pada tahun 1997 ada penurunan sampai 

tahun 2003 dan kembali  menurun pada tahun 2004 dan naik pada tahun 2005 

sampai tahun 2010 terjadi penurunan kembali pada tahun. Pada tahun 2011 

sampai tahun 2017 produktivitas petani dapat dilihat masih dibawah 7-9 ton/ha, 

Pusat Penenlitian Kelapa Sawit (2008). Sehingga penelitian ini mengkaji lebih 

secara lebih dengan melakukan investasi variabel yang memandu nilai seperti 

variabel persepsi harga, kualitas dan sikap.  

 

1.1 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah hubungan persepsi harga terhadap niat beli ? 

2. Bagaimanakah hubungan kualitas produk terhadap niat beli ? 

3. Bagaimanakah hubungan sikap konsumen terhadap niat beli ? 

 

1.2 Tujuan Penulisan/Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi masalah 

yang ada pada penelitian ini yaitu: (1) Untuk menginvestigasi hubungan Persepsi 

Harga terhadap Niat Beli pada kebun rakyat kelapa sawit Kecamatan Raya Kahen. 

(2) Untuk menginvestigasi hubungan Kualitas Produk terhadap Niat Beli pada 
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kebun rakyat kelapa sawit Kecamatan Raya Kahen dan (3) Untuk menginvestigasi 

hubungan Sikap Konsumen terhadap Niat Beli pada kebun rakyat kelapa sawit 

Kecamatan Raya Kahen. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian dilakukan di perkebunan masyarakat Panduman Kecamatan 

Raya Kahean dan Kabupaten Simalungun, pemilihan lokasi ini telah dilakukan 

dengan berbagai dikarenakan lokasi tersebut memiliki jumlah masyarakat yang 

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

2017 sampai dengan Juli 2017.   

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data primer 

yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada warga Desa Panduman 

Kecamatan Raya Kahean dan Kabupaten Simalungun, dimana responden akan 

memberikan respon verbal dan atau respon tertulis sebagai tanggapan atas 

pernyataan yang diberikan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung dari 

konsumen sebagai sumber data menggunakan kelengkapan kuisioner dan 

wawancara. 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti sebesar 70 responden. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil berukuran besar dan jumlahnya tidak 

diketahui secara pasti. Dalam penentuan sampel jika 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 
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Dengan menggunakan margin of error sebesar 10%, maka jumlah sampel 

minimal yang di dapat diambil sebesar n : 68.87. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

kuesioner yang dipandu dengan wawancara. Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 

Kuesioner yang di distribusikan kepada masyarakat Kecamatan Raya Kahean 

Kabupaten Simalungun yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit berupa 

kuesioner tertutup, dimana kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1-5 

dimana 1 menunjukan tingkatan sangat tidak setuju, sedang tingkatan 5 

menunjukkan sangat setuju sekali. Untuk memperoleh data yang akurat dalam 

penelitian, instrumen penelitian harus teruji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square 

(PLS) 3.0.  

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. Berikut adalah langkah-langkah 

menganalisis data menggunakan SmartPLS 3.0. 

2.1 Uji Asumsi dengan mengevaluasi outer model (measurement model) 

Outer model yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement model, yang 

menjelaskan karakteristik variabel laten dengan indikator atau variabel 

manifsetnya (Wiyono. 2011 dalam Budi Prasetya, 2014). 

2.1.1 Uji Validitas  

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. 

Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dengan kata lain instrument tersebut dapat mengukur 

construct sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 

2002). Suatu instrumen dirancang untuk mengukur construct tertentu. Validitas 

konstruk merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah 

suatu instrumen mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan. Ada dua cara 
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pengujian validitas konstruk, yaitu (1) validitas konvergen, dimana validitas suatu 

instrumen ditentukan berdasarkan konvergensinya dengan instrumen lain yang 

sejenis dalam mengukur konstruk dan (2) validitas diskriminan, dimana validitas 

suatu instrumen ditentukan berdasarkan rendahnya korelasi dengan instrumen lain 

yang digunakan untuk mengukur konstruk lain (Indriantoro dan Supmo, 2002).  

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip-prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas 

konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan loading 

factor (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) dan 

average variance extracted (AVE). Nilai faktor loading lebih dari 0,5 (Hair et al, 

2010; Ghozali, 2008) dan average variance extracted (AVE) lebih dari 0,5 

(Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

Sedangkan validitas diskriminan dari model pengukuran dengan reflektif 

indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Model 

mempunyai discriminant validity yang cukup jika akar average varianceextracted 

(AVE) untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antar konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model, (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). 

2.1.2 Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas dapat dipahami melaui ide dasar konsep tersebut yaitu 

konsistensi. Peneliti dapat mengevaluasi instrument penelitian berdasarkan 

perspektif dan teknik yang berbeda. Pengukuran reabilitas menggunakan indeks 

numerik yang disebut dengan koefisien (Indriantoro dan Supomo, 2002). Uji 

reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach’s alpha 

dan Composite reliability. Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai 

reliabilitas suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai 

sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach’s alpha harus lebih dari 0,6 dan nilai Composite reliability harus 

lebih dari 0,7 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009). Menurut Wiyono (2011) Metode 

Alpha (Cronbach’s) banyak dipakai karena rumus yang digunakan tidak 

terpengaruh jika varian dan ovarian dari komponen-komponennya tidak sama. 
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Menurut Chin (1988) dalam Wiyono (2011), Reabilitas konstruk atau 

reabilitas komposit pada dasarnya adalah melakukan pengujian terhadap indikator, 

sejauh mana dapat mengukur konstruk teoritis. Reliabilitas konstruk dapat diuji 

melalui composite reability. Reabilitas konstruk dapat dihitung berdasarkan rumus 

berikut ini. 

 

2.2 Pengujian Model Struktural (Inner Model). 

Model Struktural yaitu spesifikasi hubungan antarvariabel laten (structural 

model), disebut juga dengan inner relation, menunjukkan hubungan antar variabel 

laten berdasarkan substantive theory dari penelitian. Tanpa kehilangan sifat 

umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator diskala dengan zero 

means dan unit varians sama dengan satu, sehingga parameter lokasi (konstanta) 

dapat dihilangkan dari model (Wiyono, 2011). 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Nilai R-square yang menunjukkan pengaruh satu variabel terhadap variabel 

lainnnya. Untuk nilai R-square >75% dapat dikatakan sangat bagus/besar, 50-70 

% dikatakan bagus/besar, 25-50 % dikatakan sedang/moderat, dan < 25 % 

dikatakan kecil. 

2.3 Uji Hipotesis 

Salah satu tujuan penelitian adalah menguji hipotesis. Berdasarkan 

paradigma penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan jawaban atas masalah 

penelitian yang secara rasional diedukasi dari teori (Indriantoro dan Supmo, 

2002). Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan alat analisis 

PartialLeast Square (PLS) 3.0.  

PLS adalah salah satu teknik Structural Equation Modeling (SEM) yang 

mampu menganalisis variabel laten, variabel indicator dan kesalahan pengukuran 

secara langsung, PLS dikembangkan sebagai alternatif apabila teori yang 

digunakan lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran 

reflektif (Wiyono, 2011).  

Model spesifikasi dalam penelitian ini adalah path analysis (analisis jalur). 

Model path analysis secara matematis menjadi model regresi standardized(tanpa 
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konstanta) karena kita ingin membandingkan berbagai jalur. Model struktural 

dievaluasi dengan melihat Inner model, menilai inner model adalah melihat 

hubungan antara konstruk laten dengan melihat hasil estimasi koefisien parameter 

path dan tingkat signifikansinya. Jika T-statistik ≥ 1,66 maka nilai tersebut 

signifikan pada alpha 10%.  

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Pada penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan 

penyebaran kuesioner kepada responden yaitu Petani Rakyat Kelapa Sawit. 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden melalui 

beberapa desa di Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun yang meliputi 

Desa Panduman dan Limbong, Desa Ramania, Desa Bandar Raya, Desa Barja 

Tongah/Banu Raya, Desa Sibodet dan Desa Sembesar Kabupaten Simalungun. 

Penyebaran kuesioner kepada responden dimulai pada tanggal 16 – 23 Juli 2018. 

Pada penelitian ini sampel yang dipakai adalah 70 responden yang mewakili 

petani. Sampel lebih besar dari jumlah minimum. 

 

3.2 Uji Asumsi dengan mengevaluasi outer model (measurement model) 

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas, 

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

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

loading. 

3.2.1 Uji Validitas 

3.2.1.1 Uji Loading Factor  

Indikator-indikator pada penelitian telah dilakukan pengujian berdasarkan 

parameter loading faktor. Gambar 3 merupakan gambar model awal sebelum diuji 

validitasnya. Sedangkan hasil uji loading factor disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 3. Uji Loading Faktor Sebelum Dieliminasi 

Gambar 4. Uji Loading Faktor Sesudah Dieliminasi 

Berdasarkan hasil loading factor, maka indikator semula 15 indikator 

dieliminasi sebanyak 2 indikator karena nilai loading factor dibawah 0,5 sesuai 

dengan  (Hair et al, 2010; Ghozali, 2008). Indikator yang dieliminasi antara lain 

indikator pada  variabel kualitas produk sebanyak 1 indikator dan pada variabel 

sikap sebanyak 1 indikator jadi total yang dieliminasi sebanyak 2 indikator, 

sehingga sisa indikator yang di analisis selanjutnya adalah sebanyak 13 indikator.  

3.2.1.2 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 , persepsi harga, kualitas produk, dan sikap telah lolos uji AVE. 

Hal ini dikarenakan nilai AVE pada variabel persepsi harga adalah 0,686, variabel 

kualitas produk adalah 0,696, pada variabel sikap adalah 0,733 dan nilai pada 

variabel niat beli adalah 0,703. Hasil uji disajikan pada  Tebal 2. 
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Tabel 2 : Nilai Uji AVE 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

Kualitas Produk 0.696 

Niat Beli 0.703 

Persepsi Harga 0.686 

Sikap Konsumen 0.733 

 

3.2.1.3 Uji Cross Loadings 

Berdasarkan hasil pengujian cross loading didapat nilai cross loading 

dengan parameter ujinya >0,6 (Jogiyanto dan Abdillah, 2009) disimpulkan bahwa 

variabel kualitas produk, niat beli, persepsi harga dan sikap telah lolos uji cross 

loading. Hasil ini disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai Cross Loadings 

Indikator 
Cross Loadings 

Kualitas Produk Niat Beli Persepsi Harga Sikap 

KP1 0.880 

   KP2 0.836 

   KP3 0.785 

   NB1 

 

0.822 

  NB2 

 

0.839 

  NB3 

 

0.854 

  PH1 

  

0.875 

 PH2 

  

0.875 

 PH3 

  

0.797 

 PH4 

  

0.760 

 S1 

   

0.865 

S2 

   

0.643 

S3 

   

0.860 

 

 

3.2.2  Uji Reliabilitas 

3.2.2.1 composite reliability 

Berdasarkan hasil pengujian composite reliability didapat bahwa nilai 

composite reliability dengan parameter ujinya >0,7 (Jogiyanto dan Abdillah, 
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2009) disimpulkan bahwa variabel niat beli, persepsi harga, kualitas produk dan 

sikap telah lolos uji composite reliability. Hal ini dikarenakan  nilai composite 

reliability pada variabel persepsi sosial adalah 0,897, varibel kualitas produk 

adalah 0,873, pada variabel sikap adalah 0,892 dan nilai pada variabel niat beli 

adalah 0,876. Hasil uji disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Composite Reliability 

Variabel Composite Reliability 

Kualitas Produk 0.873 

Niat Beli 0.876 

Persepsi Harga 0.897 

Sikap Konsumen 0.892 

 

3.2.2.2 Pengujian Cronbach’s Alpha 

Berdasarkan hasil pengujian Cronbach’s Alpha didapat bahwa nilai 

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

disimpulkan bahwa variabel niat beli , persepsi harga, kualitas produk, dan sikap 

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

pada variabel persepsi harga adalah 0,846, varibel kualitas produk adalah 0,780, 

pada variabel sikap adalah 0,818 dan nilai pada variabel niat beli adalah 0,789. 

Hasil uji disajikan pada Gambar 5. 

Tabel 5. Nilai Cronbach’s Alpha 

Variabel Cronbach's Alpha 

Kualitas Produk 0.780 

Niat Beli 0.789 

Persepsi Harga 0.846 

Sikap Konsumen 0.818 

 

3.3 Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural di evaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam 
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menilai model struktural dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. 

Hasil olah data menggunakan SmartPLS pada  Tabel 6 menunjukkan 

bahwa nilai R-square variabel niat beli adalah sebesar 0,908 yang dipengaruhi 

oleh tiga variabel yaitu persepsi harga, kualitas produk, dan sikap konsumen.Hal  

ini berarti bahwa 0,847% variabel niat beli dapat dipengaruhi oleh persepsi harga, 

kualitas produk, dan sikap konsumen. Sedangkan 1,53% dipengaruhi variabel lain 

di luar yang diteliti. 

 

Tabel 6. Nilai Pengujian Inner Model 

 

Variabel R Square 

Niat Beli 0.847 

 

 

3.4 Uji Hipotesis 

Berdasarkan perbandingan T Statistik dan T tabel hasil uji statistik 

disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8. 

Tabel 7. Uji T Statistik 
Hipotesi

s Variabel 
T-

Hitung 
T-

Statistik Kesimpulan 
Uji 

Hipotesis 

1 
Perpepsi Harga --> Niat 

Beli 1,66 1,903 Signifikan Diterima 

2 
Kualitas Produk --> Niat 

Beli 1,66 5,623 Signifikan Diterima 

3 
Sikap Konsumen --> Niat 

Beli 1,66 1,487 Signifikan Diterima 

 

Hasil uji Statistik P value disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Uji P Value 

Hipotesis Variabel T Tabel P Value Kesimpulan Hipotesis 

1 

Persepsi harga --> 

Niat Beli < 0,10 0,058 Signifikan Diterima 

2 

Kualitas Produk --> 

Niat Beli < 0,10 0.000 Signifikan Diterima 

3 

Sikap Konsumen --

> Niat Beli < 0,10 0.138 Signifikan Diterima 
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3.5 Pembahasan Penelitian 

3.5.1 Hubungan Persepsi Harga terhadap Niat Beli 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap niat 

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

menunjukkan bahwa persepsi harga di desa Panduman  Kec. Raya Kahean  

membuat para petani di desa tersebut menjadi berkeinginan untuk langsung 

membeli bibit kelapa sawit bersertifikat. Penulis menyimpulkan bahwa tingginya  

persepsi harga dapat mempengaruhi niat beli  masyarakat petani di desa tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 di atas, penelitian ini didukung 

penelitian sebelumnya oleh Simamora. (2002)  yang menyatakan bahwa persepsi 

harga berpengaruh signifikan terhadap niat beli, “diterima.” 

3.5.2  Hubungan Kualitas Produk terhadap Niat beli 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk kualitas harga berpengaruh signifikan terhadap niat 

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

menunjukkan bahwa petani berpandangan bahwa kualitas bibit yang bagus dan 

sesuai dengan manfaat bibit tersebut berpengaruh pada niat beli petani pada bibit 

tersebut. 

Berdasarkan hasil kualitas produk terhadap niat beli, karena pandangan 

para petani terhadap bibit tersebut bahwa kualitas bibit bersertifikat sesuai dengan 

kualitas yang dirasakan. 

3.5.3 Hubungan Sikap Konsumen terhadap Niat beli 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk sikap konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

niat membeli. Dengan demikian, hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. Hasil 

ini menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap niat membeli bibit kelapa sawit 

bersertifikat sangatlah berpengaruh. 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H3 di atas, penelitian ini didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Maima (2012), yang menyatakan bahwa sikap 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat beli. “diterima”. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Persepsi Harga berhubungan signifikan terhadap Niat Membeli. 

2. Kualitas Produk berhubungan signifikan terhadap Niat Membeli. 

3. Sikap Konsumen berhubungan signifikan terhadap Niat Membeli. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hubungan antara faktor sosial, 

harga, sikap konsumen 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. Pada penelitian 

selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan untuk mencari atau 

menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi Niat Beli bibit bersertifikat.  
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