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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan online dan citra 

merek terhadap minat beli dengan kepercayaan merek sebagai variabel intervening 

pada toko online shopee di Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer 

dengan mengambil data dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu purposive sampling sehingga jumlah sampel yang 

digunakan yaitu 130 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengunakan 

analisis jalur (path) dengan menggunakan bantuan SPSS yang diarahkan untuk 

menguji hubungan antar variabel iklan online dan citra merek terhadap minat beli 

dengan kepercayaan merek sebagai variabel intervening pada toko online shopee di 

Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan online berpengaruh positif 

dan signifikan terahadap kepercayaan merek. Citra merek berpengaruh positif dan 

signifikan terahadap kepercayaan merek. Kepercayaan merek berpengaruh positif 

dan signifikan terahadap minat beli. iklan online berpengaruh positif dan signifikan 

terahadap minat beli. Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terahadap 

minat beli. Iklan online melalui kepercayaan merek berpengaruh positif dan 

signifikan terahadap minat beli. Citra merek melalui kepercayaan merek 

berpengaruh positif dan signifikan terahadap minat beli. 

 

 

Kata kunci : Iklan Online, Citra Merek, Kepercayaan Merek, dan Minat Beli 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dizaman ini kita sedang menghadapi suatu era baru yang ditandai oleh 

adanya kecenderungan globalisasi dunia, perkembangan teknologi dan reformasi 

ekonomi dilakukan negara - negara di dunia untuk menghadapi persaingan global. 

Globalisasi mengandung pengertian bahwa setiap negara bahkan setiap bisnis dan 

perusahaan menghadapi persaingan global baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Globalisasi telah memaksa perubahan yang signifikan dalam pola 

produksi perusahaan - perusahaan multinasional. 

Di era digitalisasi seperti sekarang perkembangan teknologi dan informasi 

berjalan sangat pesat, sehingga menghasilkan suatu persaingan bisnis yang semakin 

ketat. Hal ini membuat para produsen untuk lebih berfikir kritis, kreatif dan inovatif 

terhadap perubahan yang terjadi, baik di bidang sosial, budaya, politik maupun 

ekonomi. Hal terpenting yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan agar berhasil 

dalam persaingan bisnis yaitu berupaya membangun strategi perusahaan guna 

mencapai tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan konsumen. Agar tujuan 

tersebut dapat dicapai, maka setiap perusahaan harus berusaha dalam memproduksi 

suatu barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Perkembangan teknologi saat ini memberikan manfaat dan kemudahan 

dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Aktivitas bisnis melalui media internet 

merupakan salah satu pemanfaatan teknologi. Internet merupakan sarana elektronik 

yang dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas seperti komunikasi, riset, dan 

transaksi bisnis. Penjualan produk di internet akan mengubah cara pembelian 

pemasaran (Lupiyoadi, 2013). 

Minat merupakan ketertarikan konsumen terhadap suatu produk dengan 

mencari informasi tambahan (Schiffman & Kanuk, 2004). Seorang konsumen yang 

mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mengetahui kualitas toko online, 
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kemudian konsumen akan membangun kepercayaan atas hasil informasi yang 

didapat dan mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan (Setiadi, 2008). 

Konsumen memegang peranan penting dalam menentukan pilihan produk 

yang dibutuhkannya. Dalam hal ini perusahaan harus mampu menimbulkan minat 

beli konsumen tersebut demi mencapai tujuan dari perusahaan. Konsumen memiliki 

minat untuk membeli suatu produk yang di dasari oleh beberapa faktor-faktor, yaitu 

faktor promosi online yang dilakukan oleh perusahaan, citra merek perusahaan 

sehingga konsumen berminat untuk membeli produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan tersebut. 

Shopee berdiri tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia. Sejarah Shopee di 

Indonesia sendiri dimulai pada Desember 2015. Saat ini, Shopee dikelola oleh SEA 

Group yang merupakan perusahaan milik Forrest Li. Shopee didirikan dengan 

tujuan untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun 

pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih 

baik melalui kekuatan transformatif Teknologi. Tujuan Shopee juga untuk 

menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam 

pilihan produk, jasa fulfillment yang mudah digunakan dari beragam komunitas 

sosial. CEO Shopee yang benar adalah Chris Feng, seorang pengusaha muda asal 

Singapura. Pria inilah yang pertama kali mencetuskan marketplace Shopee. 

Sebagai perusahaan marketplace ternama di Indonesia, Shopee Indonesia 

juga memiliki visi dan misi seperti perusahaan pada umumnya. Visi Shopee 

Indonesia adalah untuk menjadi mobile marketplace nomor 1 (satu) di Indonesia. 

Dengan visi tersebut, Shopee tidak ada hentinya memberikan penawaran dan 

fasilitas yang bisa dinikmati secara terus menerus oleh penggunanya. Selanjutnya, 

untuk misi Shopee sendiri adalah untuk mengembangkan kewirausahaan bagi para 

penjual di Indonesia. Dengan hadirnya Shopee di Indonesia, para pemilik UMKM 

di Indonesia pun juga menjadi makmur karena memasarkan produk pun menjadi 

semakin mudah. 

 

https://ginee.com/id/insights/marketplace-indonesia-terbaik-2020/
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Pertumbuhan angka pengguna e-commerce Indonesia tumbuh secara 

signifikan selama tahun 2020. Menurut  laporan DailySocial.id, jumlah pengguna 

e-commerce meningkat lebih dari 10 juta — dari 75 juta menjadi 85 juta — selama 

pandemi. Para pengguna e-commerce baru ini melakukan pembelian terbanyak 

untuk kategori perawatan kesehatan, makanan cepat saji atau makanan beku, hingga 

barang elektronik 

Beragam strategi pun dilakukan oleh platform e-commerce untuk 

memaksimalkan potensi industri ini. Misalnya, Shopee dan Lazada memberikan 

fitur games dan live streaming di platform masing-masing. Baik Shopee dan Lazada 

juga fokus pada promo ‘tanggal cantik’ seperti 9.9, 10.10, mengikuti bentuk 

promosi 11.11 yang diperkenalkan oleh Alibaba. Strategi tersebut digunakan 

sebagai bentuk promosi untuk meningkatkan engagement pengguna, sekaligus 

mendorong pembelian produk. Sementara Tokopedia menarik pelanggan lewat 

program Waktu Indonesia Belanja (WIB), yang menawarkan promosi khusus 

kepada penggunanya setiap akhir bulan saat tanggal gajian (DailySocial.id). 

Gambar 1.1 

Laporan Layanan E-Commercer 2021 

 

Sumber : DailySocial 2021 

Beragam pendekatan tersebut menjadi strategi masing-masing pemain e-

commerce untuk menarik semakin banyak pengguna ke platform mereka. Menurut 

data SimilarWeb pada kuartal I 2021, Tokopedia menjadi platform marketplace 

http://www.dailysocial.id/
http://www.dailysocial.id/
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yang paling banyak diakses di internet. Tokopedia tercatat memiliki jumlah 

kunjungan bulanan mencapai 126,4 juta dan unique visitor bulanan mencapai 38,93 

juta. Shopee menyusul di peringkat kedua dengan 117 juta kunjungan bulanan dan 

35,74 juta unique visitor selama kuartal I 2021. Semenara itu, Bukalapak, Lazada 

dan Blibli secara berurutan mengisi peringkat 5 besar platform e-commerce di 

Indonesia (DailySocial.id).  

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh perusahaan e-commerce  

berguna untuk masyarakat dapat memunculkan minat dalam membeli suatu produk 

yang dibutuhkan. Penggunaan e-commerce dikalangan masyarakat saat ini memberi 

perubahan berbelanja yang awalnya harus berdesakdesakan di pasar menjadi satu 

hal baru dan praktis, dan makin merebaknya berbagai macam media sosial seperti 

facebook, twitter, instagram, tiktok dan blog dapat mempermudah konsumen  

mendapatkan informasi akan suatu produk yang mungkin dapat menimbulkan 

sebuah minat konsumen dalam membeli suatu produk. 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk di 

Sulawesi Selatan sebanyak 9,07 juta jiwa pada tahun lalu. Rata-rata laju 

pertumbuhan penduduknya selama satu dekade terakhir sebesar 1,18%. Penduduk 

Sulawesi Selatan paling banyak ada di Kota Makassar, yakni 1,42 juta jiwa. 

Sementara, Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat memiliki jumlah penduduk yang 

terendah, yakni 137.071 jiwa. Berdasarkan kelompok generasi, sebesar 30,84% 

penduduk Sulawesi Selatan merupakan generasi z yang lahir pada 1997-2012. 

Sebanyak 24,31% penduduk di provinsi tersebut merupakan generasi milenial yang 

lahir pada 1980-1995. Kemudian, ada 20,63% penduduk Sulawesi Selatan 

merupakan generasi x yang lahir pada 1965-1980. Sedangkan, 11,13% penduduk 

Sulawesi Selatan adalah generasi post-gen z yang lahir setelah 2013 

(databoks.katadata.co.id).  

Makassar merupakan kota terbesar Sulawesi Selatan, Makassar  dapat 

menjadi kota yang bagus dalam mencari pasar dari konsumen. Hal ini dikarenakan 

dari tahun ketahun banyaknya imigran yang pindah sementara atau menetap di 

Makassar, baik itu seorang pekerja ataupun seorang mahasiswa yang sedang 

http://www.dailysocial.id/
https://databoks.katadata.co.id/tags/jumlah-penduduk
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menuntut ilmu. Melihat fenomena seperti ini nampaknya membuat para pengusaha 

muda atau pebisnis muda mulai bermunculan. Mereka mencoba untuk membangun 

pasar di Makassar dengan konsep e-commerce. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Iklan Online dan Citra Merek Terhadap Minat Beli  

dengan Kepercayaan Merek sebagai Variabel Intervening pada Toko Online 

Shopee di Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah Pengaruh Iklan Online terhadap Kepercayaan Merek Pada Toko 

Online Shopee di Makassar ? 

2. Apakah Pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan Merek Pada Toko 

Online Shopee di Makassar ? 

3. Apakah Pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Minat Beli Pada Toko 

Online Shopee di Makassar ? 

4. Apakah Pengaruh Iklan Online terhadap Minat Beli Pada Toko Online 

Shopee di Makassar ? 

5. Apakah Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Pada Toko Online 

Shopee di Makassar ? 

6. Apakah Pengaruh Iklan Online jika melalui Kepercayaan Merek dapat 

mempengaruhi Minat Beli Pada Toko Online Shopee di Makassar ? 

7. Apakah Pengaruh Citra Merek jika melalui Kepercayaan Merek dapat 

mempengaruhi Minat Beli Pada Toko Online Shopee di Makassar ? 

C. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Menurut John W. 

Best dalam Nanang Martono (2014), hipotesis merupakan prediksi yang baik atau 

kesimpulan yang dirumuskan dan bersifat sementara. Hipotesis diadopsi untuk 
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menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan untuk membimbing dalam 

penyelidikan lebih lanjut. 

1. Hubungan Pengaruh Iklan Online terhadap Kepercayaan Merek 

Periklanan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 

nonpersonal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas 

untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah 

biaya untuk media (Muhammad Jaiz, 2014). 

Iklan online merupakan salah satu cara produsen untuk 

menyampaikan pesan secara massal kepada para konsumen melalui media 

online. Dengan adanya iklan online mempermudah para produsen untuk 

melakukan promosi mengenai produknya. Sehingga dapat menimbulkan 

rasa percaya terhadap suatu merek produk.  

Adanya pengaruh iklan online terhadap kepercayaan kepercayaan 

merek, dibuktikan dengan penelitian Agung Prayitno,dkk, (2020) yang 

berjudul “Pengaruh Sosial Media Marketing, Customer Engagement dan 

Digital Advertising Terhadap Kepercayaan Merk (Pengguna GO-JEK 

Sebagai Objek Penelitian)” yang hasilnya menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan variabel iklan online terhadap kepercayaan 

merek. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1: Diduga Iklan Online berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepercayaan Merek 

2. Hubungan Pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan Merek 

Merek adalah adalah tanda, nama, atau istilah yang digunakan 

pemasar pada barang atau jasanya agar dapat menjadikan pembeda dengan 

pesaing untuk menjadi indentifikasi dari produk tersebut dan dirancang 

untuk memuaskan kebutuhan konsumen seperti menyampaikan sifat, 

manfaat dan jasa spesifik secara konsisten terhadap konsumen (Vanessa dan 

Arifin, 2017). 
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Citra merek merupakan sebuah persepsi dan keyakinan yang 

dilakukan oleh para konsumen terhadap suatu merek. Pada umumnya citra 

merek ini didefinisikan segala hal yang terkait dengan merek. Dengan 

adanya citra merek ini dapat menjadi sebuah pembeda dengan para 

pesaingnya. Sehingga dapat menimbulkan rasa percaya terhadap suatu 

merek. 

Adanya pengaruh citra merek terhadap kepercayaan merek, 

dibuktikan dengan penelitian Citra dan Santoso, (2016) yang berjudul 

“Analisi Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Cetakan Continuous Form Melalui Kepercayaan” yang hasilnya 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel citra 

merek terhadap kepercayaan merek.  

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H2: Diduga Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepercayaan Merek 

3. Hubungan Pengaruh Kepercayaan Merek terhadap Minat Beli 

 Kepercayaan adalah variabel yang sering diuji dan pada umumnya 

akan muncul berdasarkan suatu proses. Kepercayaan dapat diciptakan 

karena adanya pengenalan akan suatu hal baik produk maupun yang lainnya 

(Mowen dan Miror, 2002). 

 Kepercayaan merek merupakan sebuah kemampuan merek untuk 

dipercaya dan bersumber dari para konsumen yang diyakini bahwa mampu 

memenuhi nilai yang dijanjikan dan intensitas merek. Dengan adanya 

kepercayaan merek dapat membuat para konsumen percaya akan suatu 

merek. Sehingga dapat menimbulkan sebuah minat untuk membeli suatu 

produk dari salah satu merek. 

 Adanya pengaruh kepercayaan merek terhadap minat beli, 

dibuktikan dengan adanya penelitian Nurida dan Sri Ernawati, (2020) 

“Pengaruh Iklan, Kepercayaan Merek Dan Citra Merek Terhadap Minat 

Beli Konsumen Pengguna Handphone Oppo Di Kota Bima” yang hasilnya 
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menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel 

kepercayaan merek terhadap minat beli. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H3: Diduga Kepercayaan Merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Minat Beli. 

4. Hubungan Pengaruh Iklan Online terhadap Minat Beli 

 Periklanan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 

nonpersonal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas 

untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah 

biaya untuk media (Muhammad Jaiz, 2014). 

 Iklan online merupakan salah satu cara produsen untuk 

mempromosikan produknya kepada para konsumen. Dengan tujuan untuk 

menyampaikan pesan secara massal dan memengaruhi para kmonsumen 

melalui media online. Sehingga para konsumen berminat untuk membeli 

suatu produk yang di promosikan melalui media online. 

Adanya pengaruh iklan online terhadap minat beli, dibuktikan 

dengan penelitian Muhammad Aqsa, (2019) Yang Berjudul “Pengaruh 

Iklan Online Terhadap Sikap dan Minat Beli Konsumen Secara Online di 

Kota Palopo (Survei Pada Pengguna Internet di Kota Palopo) yang hasilnya 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel iklan 

online terhadap minat beli. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H4: Diduga Iklan Online berpengaruh positif  dan siginifikan terhadap 

Minat Beli. 

5. Hubungan Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli 

 Citra merek (Brand Image) adalah pengamatan dan kepercayaan 

yang dingenggam konsumen, seperti yang dicerminkan di asosiasi atau 

ingatan konsumen (Tjiptono, 2015). 
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 Citra merek merupakan sebuah persepsi yang yang dilakukan para 

konsumen terhadap suatu merek. Para produsen berusaha membuat citra 

sebaik mungkin dengan tujuan untuk membuat para konsumen mempunyai 

persepsi yang baik atas sebuah merek. Sehingga para konsumen berminat 

untuk membeli suatu produk dengan citra merek yang baik. 

Adanya pengaruh citra merek terhadap minat beli, dibuktikan 

dengan penelitian Miki Ambarwati,dkk (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Citra Merek Terhadap Minat Beli (Survei Pada Mahasiswa Universitas 

Brawijaya yang menggunakan Pasta Gigi Pepsodent)” yang hasilnya 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel citra 

merek terhadap minat beli. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H5: Diduga Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Minat Beli. 

6. Hubungan Pengaruh Iklan Online melalui Kepercayaan Merek 

terhadap Minat Beli  

Iklan online merupakan sebuah cara perusahaan untuk 

menyampaikan pesan secara massal kepada para konsumen mengenai 

produknya sehingga para konsumen mempunyai rasa percaya terhadap 

suatu merek yang dinilai dari apa yang dijanjikan dan intensitas merek. 

Dengan adanya iklan online dan rasa percaya terhadap suatu merek ini dapat 

menimbulkan sebuah rasa minat untuk membeli suatu produk. 

Adanya pengaruh iklan online  melalui kepercayaan merek terhadap 

minat beli, dibuktikan dengan penelitian Helisia Margahana, (2020) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Iklan Online Terhadap Minat Beli : Studi 

Kasus Pengguna Aplikasi E-Commerce Di Oku Timur”  yang hasilnya 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan variabel iklan 

online melalui kepercayaan merek terhadap minat beli. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 
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H6: Diduga Iklan Online melalui Kepercayaan Merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Minat Beli. 

7. Hubungan Pengaruh Citra Merek melalui Kepercayaan Merek 

terhadap Minat Beli  

 Citra merek merupakan sebuah persepsi dan keyakinan yang 

diciptakan oleh para konsumen terhadap suatu merek sehingga para 

produsen berusaha membuat sebuah citra yang baik dimata konsumen 

supaya dapat menimbulkan rasa percaya terhadap suatu merek. Dengan 

adanya citra merek dan rasa percaya terhadap suatu merek ini dapat 

menimbulkan rasa minat dari para konsumen untuk membeli suatu produk. 

 Adanya pengaruh citra merek melalui kepercayaan merek 

terhadap minat beli, yang dibuktikan dengan penelitian Luh Gede Dian A.P 

dan I Putu Gde S, (2018) yang berjudul “Peran Kepercayaan Memediasi 

Citra Merek Terhadap Niat Beli Pada Produk Smartphone Samsung Di Kota 

Denpasar” yang hasilnya berpengaruh positif dan signifikan variabel citra 

merek melalui kepercayaan merek terhadap minat beli. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H7: Diduga Citra Merek melalui Kepercayaan Merek berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Minat Beli. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu variabel baik yang dibentuk sebagai 

variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi, variabel intervening 

maupun variabel moderasi yang sesuai dengan kebutuhan hipotesis yang 

dikembangkan oleh peneliti sehingga diperoleh informasi kemudian ditarik 

kesimpulannya variabel dalam penelitian ini yaitu: 
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i. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif, dalam 

script analysis akan terlihat bahwa variabel yang menjelaskan mengenai jalan atau 

cara sebuah masalah dipecahkan adalah tidak lain variabel–variabel independen 

(Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini Iklan Online  dan Citra 

Merek. 

ii. Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti 

dalam script analysis. Nuansa sebuah masalah tercermin dalam variabel dependen. 

Hakikat sebuah masalah mudah terlihat dengan menganalisis berbagai variabel 

dependen yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas dari atau faktor inilah 

yang berusaha untuk dijelaskan oleh seorang peneliti (Sugiyono, 2017). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Minat Beli. 

iii. Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara independen dengan variabel dependen yang tidak langsung dan 

tidak dapat diamati dan diukur (Sugiyono, 2017). Variabel interventing dalam 

penelitian ini adalah Kepercayaan Merek. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini 

populasi dan sampel yang digunakan yaitu generasi milenial yang ada di kota 

Makassar. Selain itu penelitian ini juga hanya membahas variabel bebas 

(independen) yaitu Iklan Online (X1), dan Citra Merek (X2). Variabel interventing 

yaitu Kepercayaan Merek (Z) dengan Minat Beli (Y) Variabel terikat (dependen). 
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E. PenelitianTerdahulu 

Beberapa hasil studi empiris yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

dan diharapkan dapat lebih mempertajam dan memperkuat rumusan kerangka pikir. 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No./Nama/Tahun Judul Penelitian Analisis 

Data 

Hasil penelitian 

1. Azharul Aziky,dkk 

(2018) 

Pengaruh Periklanan 

Dan Citra Merek 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk E-

Commerce 

Shopee.co.id 

Kuantitatif Berdasarkan dari hasil 

analisis data dan 

pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa secara 

parsial dan simultan 

variabel periklanan dan 

citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian produk 

ecommerce Shopee.co.id 

(Studi Pada Mahasiswa 

Jurusan Adminstrasi Niaga 

Politeknik Negeri Malang)  

2. Niko Badaruddin 

(2019) 

Pengaruh Daya Tarik 

Transit Advertising 

Dan Promosi 

Penjualan Terhadap 

Minat Berbelanja Di 

Shopee (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas 

Kuantitatif Berdasarkan dari hasil 

penelitian menujukkan 

bahwa daya tarik transit 

advertising dan promosi 

penjualan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat berbelanja 
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Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Yang Mengetahui E-

Commerce Shopee) 

di shopee. 

3. Muhammad Aqsa    

(2019) 

Pengaruh Iklan Online 

Terhadap Sikap Dan 

Minat Beli Konsumen 

Secara Online Di Kota 

Palopo (Survei Pada 

Pengguna Internet Di 

Kota Palopo) 

Kuantitatif Berdasarkan dari hasil 

penelitian menujukkan 

bahwa iklan online 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap sikap 

dan minat beli konsumen 

Secara online di kota 

palopo 

4. Holila Hatta,dkk 

(2020) 

Iklan Online Dian 

Sastro Terhadap Minat 

Beli Pelanggan Di 

Bukalapak (Promo 

Setiap Tanggal Kembar 

12-12) 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Iklan 

online dian sastro 

bepengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat 

beli pelanggan di 

bukalapak (promo setiap 

tanggal Kembar 12-12) 

5. Nurida dan Sri 

Ernawati (2020) 

 

Pengaruh Iklan, 

Kepercayaan Merek 

Dan Citra Merek 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen Pengguna 

Handphone Oppo Di 

Kota Bima 

kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa iklan, 

kepercayaan merek dan 

citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli 

konsumen pengguna 

handphone oppo di Kota 

Bima. 
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6. Aldina Shiratina, 

dkk. (2020) 

Pemasaran Online 

Melalui Penerapan 

Iklan Secara Digital 

 

kuantitatif Hasil Penelitian 

menunjukkann bahwa 

penerapan iklan secara 

online memiliki dampak 

langsung terhadap minat 

beli di situs Lazada. 

7. Luh Gede Dian 

Anggara Putri & I 

Putu Gde 

Sukaatmadja (2018) 

Peran Kepercayaan 

Memediasi Citra 

Merek Terhadap Niat 

Beli Pada Produk 

Smartphone Samsung 

Di Kota Denpasar 

Luh 

kuantitatif Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa citra 

merek berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat 

beli. Citra merek 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepercayaan. Kepercayaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat 

beli. Hasil menunjukkan 

kepercayaan secara positif 

serta signifikan dapat 

memediasi pengaruh citra 

merek terhadap niat beli. 

8. Novia Anggraeny 

Setiawaty (2017) 

Pengaruh Iklan, Citra 

Merek, Dan 

Kepercayaan Merek 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen 

Smartphone Samsung 

Galaxy Series (Studi 

Kasus Mahasiswa/I 

Universitas 

kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa iklan, 

citra merek dan 

kepercayaan merek 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat 

beli konsumen smartphone 

samsung galaxy series. 
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Gunadarma, Depok) 

9. Randika 

Fandiyanto & Ratih 

Endriyasari 

Kurniawan (2019) 

Pengaruh 

Kepercayaan Merek 

Dan Citra Merek 

Terhadap Minat Beli 

Ulang “Kopi Toraja” 

Di Coffee  Josh 

Situbondo  

 

kuantitatif Hasil penelitian 

menujukkan bahwa 

kepercayaan merek dan 

citra merek berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli ulang. 

10. Algamar Putra 

(2017) 

Pengaruh Iklan Dan 

Kepercayaan Merek 

Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi 

Pada Texas Chicken 

Pekanbaru) 

kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa iklan 

dan kepercayaan merek 

berpengaruh poositif dan 

signifikan terhadap minat 

beli konsumen. 

F. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Pengaruh Iklan Online terhadap Kepercayaan 

Merek Pada Toko Online Shopee Di Makassar. 

b. Untuk mengetahui Pengaruh Citra Merek terhadap Kepercayaan 

Merek Pada Toko Online Shopee Di Makassar. 

c. Untuk mengetahui Kepercayaan Merek terhadap Minat Beli Pada 

Toko Online Shopee Di Makassar. 

d. Untuk mengetahui Pengaruh Iklan Online terhadap Minat Beli Pada 

Toko Online Shopee Di Makassar. 

e. Untuk mengetahui Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Beli Pada 

Toko Online Shopee Di Makassar. 

f. Untuk mengetahui Pengaruh Iklan Online jika melalui Kepercayaan 

Merek terhadap Minat Beli Pada Toko Online Shopee Di Makassar.  
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g. Untuk mengetahui Pengaruh Citra Merek jika melalui Kepercayaan 

Merek terhadap Minat Beli Pada Toko Online Shopee Di Makassar. 

Penelitian ini diharapkan berguna: 

a. Bagi penulis diharapkan bahwa dengan melakukan penelitian ini 

penulis  dapat menambah pengetahuan tentang topik yang diteliti. Serta 

menambah wawasan tentang iklan online dan membangun citra merek 

melalui kepercayaan merek terhadap minat beli.  

b. Bagi akademis, menambah sebuah referensi dari bukti empiris dan 

ilmu pengetahuan tentang hubungan iklan online dan citra merek melalui 

kepercayaan merek terhadap minat beli pada toko online Shoppe di 

Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Minat Beli 

1. Pengertian Minat Beli 

Customer buying decision – all their experience in learning, choosing, 

using, even disposing of a product. Memiliki arti minat beli konsumen adalah 

sebuah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam 

membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk (Kotler 

dan Keller 2003). Seseorang menginginkan produk, merek, dan jasa tertentu untuk 

memuaskan kebutuhan. Selain itu keinginan orang juga dibentuk oleh pengaruh 

sosial, sejarah masa lalu, dan pengalaman konsumsi (Boyd, Walker, dan Larreche, 

2000). 

Minat beli yaitu tahapan kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

kepuasan membeli benar-benar dilakukan (Yeni Fitri, 2013). Minat beli adalah 

proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 

dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya (Nugroho, 

2013). Hasil proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (choice), yang disajikan 

secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Dari pengertian diatas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa minat beli merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk 

bertindak dalam membeli atau memilih suatu produk. Sikap seorang konsumen 

terhadap minat beli merupakan suatu sikap tindakan yang dilakukan oleh konsumen 

untuk memenuhi. 

Kecenderungan seseorang terhadap suatu objek sesungguhnya sudah 

menggambarkan niatnya atau minatnya terhadap objek tersebut, seperti dalam Q.S. 

Al-An’am/6:79 : 
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نَا ِمَن الُْمْْشِكِيَ 
َ
رَْض َحنِيًفاۖ َوَما أ

َ
َماَواِت َواْْل ِي َفَطَر السَّ ْهُت وَْجِِهَ لَِّلَّ  إِِّنِ وَجَّ

Terjemahan :  

“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 

langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 

bukanlah Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan. 

(Departement Agama RI,2020). 

 Tafsir Q.S. Al An‘am/6:79. Oleh Muhammad Quraish Shihab : setelah 

mengetahui kelemahan makhluk-makhluk itu, ia menghadap Pencipta dan 

mengatakan, "Sungguh aku mengarahkan tujuanku hanya kepada penyembahan 

Allah semata, yang menciptakan langit dan bumi, dengan mengesampingkan semua 

yang bukan jalan-Nya”. Setelah bukti-bukti keesaan yang aku lihat itu, aku tidak 

termasuk dalam orang-orang yang rela untuk menjadi musyrik. 

Ayat dan tafsir diatas menggambarkan bagaimana kecendrungan seorang 

hamba kepada agama yang benar yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah SWT. 

Kecendrungan yang ditunjukkan oleh hamba tersebut menunjukan minat atau 

niatnya yang kuat untk terus berpegang teguh pada agama Allah dengan terus 

berdoa kepada Allah SWT. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Menurut Abdurachman, (2004), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

minat beli yaitu :  

a) Faktor kualitas, yaitu atribut produk yang dipertimbangkan dari segi 

manfaat fisiknya.  

b) Faktor brand/merek, yaitu atribut yang memberikan manfaat non material, 

yaitu kepuasan emosional. 

c) Faktor kemasan, yaitu atribut produk berupa pembungkus daripada produk 

utamanya.  

d) Faktor harga, yaitu pengorbanan riel dan materiel yang diberikan oleh 

konsumen untuk memperoleh atau memiliki produk.  

 

https://risalahmuslim.id/kamus/musyrik
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e) Faktor ketersediaan barang, yaitu sejauh mana sikap konsumen terhadap 

ketersediaan produk yang ada. 

3. Indikator Pengukuran Minat Beli Konsumen  

Seorang konsumen tidak dengan sendirinya memiliki keputusan dalam 

pembelian barang atau jasa. Terlebih dahulu konsumen mencari informasi dari 

orang terdekat atau orang yang benar-benar dipercaya untuk membantunya dalam 

pengambilan keputusan. Indikator di dalam penelitian ini Menurut Ferdinand dan 

Rian Pramono, (2012), minat beli dapat di identifikasikan melalui indikator-

indikator sebagai berikut :  

a) Minat transaksional, kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

b) Minat referensial, kecenderungan seseorang untuk merekomendasi produk 

kepada orang lain.  

c) Minat eksploratif, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

B. Kepercayaan Merek 

1. Pengertian Kepercayaan Merek 

Kepercayaan merek adalah persepsi akan 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. Menurut (Warusman dan Untarini, 2016). kepercayaan merek 

merupakan suatu nilai merek yang dapat diciptakan melalui beberapa aspek yang 

dapat menimbukan kepuasan konsumen, dimana setiap individu pada konsumen 

menghubungkan kepercayaan merek dengan pengalaman pada merek tersebut.  

Menurut Lau dan Lee (2013), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan dengan tiga entitas 

yang tercakup dalam hubungan antara merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor 
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tersebut adalah:  

a) Karakteristik merek (brand characteristic)  

b) Karakteristik perusahaan (company characteristic)  

c) Karakteristik konsumen-merek (consumer-brand characteristic).  

2. Komponen Kepercayaan Merek 

Kepercayaan adalah harapan dari pihak-pihak dalam sebuah transaksi dan 

resiko yang terkait dengan perkiraan dan perilaku terhadap harapan tersebut. Dalam 

mengukur kepercayaan terhadap merek diperlukan penentuan atribut dan 

keuntungan dari sebuah merek. Menurut Priansa, (2015) Ada tiga komponen sikap 

tentang kepercayaan terhadap merek yaitu: 

a) Kepercayaan sebagai komponen kognitif. Kepercayaan konsumen tentang 

mereka adalah karakteristik yang diberikan konsumen pada sebuah merek. 

Seorang pemasar harus mengembangkan atribut dan keuntungan dari produk 

untuk membentuk kepercayaan terhadap merek ini.  

b) Komponen afektif, evaluasi terhadap merek. Sikap konsumen yang kedua 

adalah evaluasi terhadap merek. Komponen ini merepresentasikan evaluasi 

konsumen secara keseluruhan terhadap sebuah merek. Kepercayaan 

konsumen terhadap sebuah merek bersifat multidimensional karena hal itu 

terkait dengan atribut produk yang diterima di benak konsumen. Kepercayaan 

terhadap merek menjadi relevan pada saat hal itu berpengaruh pada evaluasi 

terhadap merek.  

c) Komponen konatif, niat melakukan pembelian. Komponen ketiga dari sikap 

adalah dimensi konatif yaitu merupakan kecenderungan konsumen untuk 

berperilaku terhadap sebuah obyek, dan hal ini diukur dengan niat untuk 

melakukan pembelian. 
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3. Indikator Kepercayaan Merek 

Menurut Chaudhuri & Holbrook, (2001), menggunakan empat indikator 

untuk mengukur variabel kepercayaan merek, yaitu:  

a) Kepercayaan (Trust), didefinisikan sebagai wujud dari konsumen 

mempercayai sebuah produk atau jasa melalui merek.  

b) Dapat diandalkan (Rely), diartikan sebagai suatu tigkatan kepercayaan 

terhadap suatu produk atau jasa dapat diandalkan melalui karakteristik suatu 

merek.  

c) Jujur (Honest), diartikan sebagai suatu tingkatan kepercayaan terhadap 

merek bahwa sebuah produk atau jasa merupakan produk atau jasa (merek) 

yang jujur. 

d) Keamanan (Safe), didefinisikan sebagai tingkat keamanan yang dipercayai 

konsumen pada merek, produk, atau jasa. 

C. Citra Merek  

1. Pengertian Citra Merek 

Merek adalah adalah tanda, nama, atau istilah yang digunakan pemasar pada 

barang atau jasanya agar dapat menjadikan pembeda dengan pesaing untuk menjadi 

indentifikasi dari produk tersebut dan dirancang untuk memuaskan kebutuhan 

konsumen seperti menyampaikan sifat, manfaat dan jasa spesifik secara konsisten 

terhadap konsumen (Vanessa & Arifin, 2017). Merek adalah nama, istilah, logo, 

tanda atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang dimaksud 

untuk mengidentifikasikan barang-barang atau jasa dari seorang penjual atau 

kelompok untuk membedakannya dari produk pesaing (Abadar,dkk., 2007). 

Presepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang 

dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan pelanggan, yang selalu diingat 

pertama kali saat mendengar slogan dan tertanam di benak konsumennya (Kotler 

dan Keller, 2010). Deskripsi asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu. Citra merek (brand image) adalah pengamatan dan kepercayaan yang 
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dingenggam konsumen, seperti yang dicerminkan di asosiasi atau ingatan 

konsumen (Tjiptono, 2015). 

Dalam Pandangan Islam Perdagangan atau bisnis adalah suatu pekerjaan 

yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-quran dan 

hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma perdagangan. Nabi 

Muhammad sendiri adalah seorang aktivis perdagangan mancanegara yang sangat 

handal. Sejak usia muda reputasinya dalam dunia bisnis demikian bagus, sehingga 

beliau dikenal luas di Yaman, Syiria, Yordana, Iraq, Basrah dan kota-kota 

perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Hal ini karena Nabi Muhammad selalu 

mengutamakan kualitas dan citra produk yang dijualnya. Dari Mu’az bin Jabal, 

bahwa Rasulullah saw bersabda, ”Sesungguhnya sebaik- baik usaha adalah usaha 

perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak 

menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika 

menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan 

pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit” (H.R.Baihaqi dan 

dikeluarkan oleh As-Ashbahani). Penjelasan Al Qur’an mengenai citra merek 

dijelaskan dalam Q.S.Asy-Syuraa ayat/26:181-183 : 

 

ۡوفُواْ  
َ
ِ    ١٨١  لُۡمۡخِِسِينَ ٱَوََل تَُكونُواْ ِمَن    لَۡكۡيَل ٱأ  ١٨٢  لُۡمۡسَتِقيمِ ٱلۡقِۡسَطاسِ ٱَوزِنُواْ ب

ۡشَيآَءُهۡم َوََل َتۡعَثۡواْ ِِف  نلَّاَس ٱَتۡبَخُسواْ  َوََل 
َ
ۡرِض ٱأ

َ
  ١٨٣ُمۡفِسِديَن  ْۡل

Terjemahannya :  

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah 

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela 

di muka bumi dengan membuat kerusakan”. 
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Selain itu citra (image) yang dimiliki oleh Rasulullah juga dijelaskan dalam 

Q.S. Al Qalam/68:4 : 

   ٤ِإَونََّك لََعََلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم  

Terjemahannya : 

“Dan Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.  

Ayat tersebut menjelaskan bahawa Rasulullah memiliki akhlak yang mulia 

dan sebagai penyempurna akhlak manusia. Oleh karena itu perdagangan yang 

dilakukan dengan akhlak yang baik dengan mengutamakan kualitas yang baik 

adalah mencerminkan akhlak Rasulullah. 

2. Faktor yang mempengaruhi citra merek 

Citra merek yaitu seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu produk, oleh sebab itu sikap dan tindakan konsumen 

terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek yang dimiliki (Kotler, 

2010). Citra merek dapat memberikan kesan tersendiri terhadap para konsumen, 

apabila konsumen merasa puas dengan produknya maka konsumen akan kembali 

membeli atau mengkonsumsi produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi citra 

merek sebagai berikut :  

a. Citra pembuat/perusahaan (corporate image), merupakan sekumpulan 

asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat 

suatu produk atau jasa. Citra pembuat/perusahaan tersebut seperti 

popularitas perusahaan, kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dalam 

menyampaikan produknya, banyaknya cabang perusahaan. 

b. Citra pemakai (user image), merupakan sekumpulan asosiasi yang di 

persepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau 

jasa. Citra pemakai tersebut seperti pemakai itu sendiri, serta status sosial 

dan gaya hidupnya.  
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c. Citra produk (product image), merupakan sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk. Citra produk tersebut 

seperti kualitas suatu produk, manfaat produk bagi konsumen, dan jaminan 

kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan. 

3. Indikator Citra Merek 

Indikator Citra Merek menurut (Sangadji dan Sopiah, 2013)  

a. Atribut, merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.  

b. Manfaat, atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. 

c. Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

d. Budaya, merek juga mewakili budaya tertentu.  

e. Kepribadian, merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.  

f. Pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk. 

D. Iklan Online 

Periklanan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi nonpersonal yang 

menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang 

membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media (Muhammad Jaiz, 

2014). Menurut Santon, (2008), dari sudut pandang penjual ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan untuk pemasaran. beberapa diantaranya ialah :  

1) Produk (product) 

Kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran, 

meliputi ragam, kualitas, desain, fitur, nama merk serta kemasan.  

2) Harga (price) 

Sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk, 

meliputi daftar harga, diskon potongan harga, periode pembayaran dan 
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persyaratan kredit.  

3) Tempat (place)  

Kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran, 

meliputi lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi dan logistik  

4) Promosi (promotion) 

Aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan 

untuk membelinya, meliputi iklan serta promosi penjualan. 

1. Pengertian Periklanan  

Iklan merupakan media informasi yang dibuat  sedemikian  rupa  agar  dapat  

menarik  minat khalayak, orisinil, serta memiliki karakteristik tertentu   dan   

persuasif   sehingga   para konsumen  atau  khalayak  secara  suka  rela terdorong  

untuk  melakukan  suatu  tindakan sesuai  dengan  yang  diinginkan  pengiklan 

(Jefkins, 1997). Iklan adalah cara komunikasi untuk  mendorong  audiens  untuk  

membuat keputusan  pembelian  tentang  suatu  produk atau  layanan  dan  

menyampaikan  informasi kepada pemirsanya dalam hal ini adalah calon pelanggan 

(Haider dan Shakib, 2017). 

Periklanan dapat didefinisikan sebagai semua bentuk  aktifitas  untuk  

menghadirkan  dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal   

yang   dibayar   oleh   sponsor tertentu (Durianto, 2003). Iklan adalah segala bentuk  

presentasi  non-pribadi  dan  promosi gagasan,  barang,  atau  jasa  oleh  sponsor 

tertentu  yang  harus  dibayar (Kotler  dan Keller, 2016). 

Periklanan ialah sesuatu yang harus mampu membujuk khalayak ramai, agar 

berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi perusahaan untuk mencetak 

penjualan dan keuntungan (Jefkins, 1997). Secara umum tujuan periklanan ialah 

untuk menyampaikan pesan kepada konsumen mengenai segalamacam sesuatu 

yang dapat dipasarkan, seperti sesuatu yang informatif, mengingatkan, membujuk 

serta dapat memuaskan keinginan dan memenuhi kebutuhan konsumen (Lamb dan 

Hair, 2001). Media periklanan antara lain televisi, interent, media luar ruang, radio, 

majalah, dan koran (Hair dan Lamb, 2001). 
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Digital media di internet mampu mengintegrasikan fungsi alat komunikasi 

pemasaran lain, baik fungsi audio, gambar, teks, animasi dan lain-lain sehingga satu 

media tetapi mampu memiliki sifat rich media. Penggunaan internet sebagai media 

iklan yang tidak dibatasi oleh lokasi, sehingga pemasar memiliki keunggulan akses 

virtual ke seluruh dunia, dimana ini merupakan kendala bagi media tradisional. 

Dengan berkembangnya teknologi media promosi semakin bertambah salah 

satunya melalui media sosial Instagram, dengan menggunakan media ini produsen 

tidak membutuhkan banyak biaya untuk mempromosikan produk, jangkauannya 

pun lebih luas (Kotler, 2007). Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk 

berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan 

perusahaan dan sebaliknya. 

Dalam prinsip ekonomi Islam yang dipakai yaitu kebenaran dan kejujuran. 

Dalam ekonomi Islam mempromosikan suatu produk melalui iklan, kebenaran dan 

kejujuran adalah dasar nilai ekonomi Islam. Islam sangat melarang kebohongan 

dalam berbagai bentuk. Maka dari itu setiap pengelola harus berlaku jujur, benar 

dan lurus dalam melakukan promosi sesuai dengan iklan yang ditampilkan. Tidak 

boleh berlaku curang, berkata bohong, bahkan mengumbar sumpah atau iklan palsu.  

Suatu informasi produk walaupun dengan secara bebas memilih kreasi 

penyampaianya, tetapi dibatasi oleh pertanggung jawaban secara horizontal dan 

vertikal sekaligus. Suatu kebebasan yang tak terkendali yang membuat suatu pasti 

tidak akan membawa dampak positif walaupun dalam jangka pendek mungkin 

menguntungkan. Demikian pula nilai kebenaran harus dijunjung tinggi untuk 

mempertahankan suatu tujuan luhur dari bisnis. Kebebasan dalam kreasi 

penyampaiannya harus diimbangi dengan pertanggung jawaban manusia. 

Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Muddatstsir/74:38 : 

   ٨ نلَّاقُورِ ٱنُقَِر ِِف  فَإَِذا
Terjemahannya :  

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.  
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Tafsir dari ayat tersebut yaitu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan 

yang buruk dan jelek. Perbuatan buruknya mengharuskannya dibelenggu 

dilehernya dan mengharuskannya mendapat azab (Syaikh Abdurrahman Bun Nasir 

as- Sa’di, 2015).  

Jadi iklan Islami adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari 

pada informasi mengenai suatu produk yang bertujuan untuk mempengaruhi 

konsumen dan dalam penyajianya berlandaskan pada etika periklanan Islami. 

Pengiklan juga harus menghindari iklan yang menipu dan berlebihan yang dianggap 

sebagai bentuk kebohongan. Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan 

kepada publik juga terkandung dalam Al Quran, sebagaimana firman Nya  Q.S. An-

Nisa/4: 9 : 

 

ِينَ ٱَوۡۡلَۡخشَ  فَلَۡيتَُّقواْ    َّلَّ َعلَۡيِهۡم  َخافُواْ  ِضَعًٰفا  ُذِرِيَّٗة  َخلۡفِِهۡم  ِمۡن  تََرُكواْ  َ ٱلَۡو    ّللَّ

   ٩َوۡۡلَُقولُواْ قَۡوَٗل َسِديًدا 

Terjemahannya : 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang hari turunan yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu,hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.” 

Muhammad Quraish Shihab tafsir dari ayat tersebut yaitu manusia sekali-

kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka 

merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim 

sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah 

dalam menghadapi anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang mengarah 

kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun. 

 

https://risalahmuslim.id/kamus/zalim
https://risalahmuslim.id/kamus/zalim
https://risalahmuslim.id/kamus/zalim
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2. Karakteristik Periklanan 

Menurut Alma, (2007), dalam perkembangannya iklan dari berbagai media 

mempunyai beberapa perbedaan tipe karakteristik dari periklanan itu sendiri, yaitu 

: 

a) Public Advertising, yaitu yang menonjolkan harga menarik. 

b) Brand Advertising, yaitu periklanan untuk pemantapan pada merk tertentu 

dalam jangka panjang. 

c) Quality Advertising, menciptakan impressi bahwa produk yang direklamekan 

mempunyai mutu yang tinggi. 

d) Product Advertising, berusaha mempengaruhi konsumen dengan faedah-

faedah dari pemakaian suatu produk.  

e) Institutional Advertising, yaitu menonjolkan nama perusahaan dengan 

harapan agar konsumen mempunyai kesan mendalam tentang nama 

perusahaan tersebut, sehingga ini merupakan jaminan mutu. 

f) Prestige Advertising, berusaha memberikan fashion pada suatu produk atau 

mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan 

atau kedudukan. 

3. Tipe Iklan Online 

Menurut Bakshi (2013) terdapat enam tipe iklan online, yaitu :  

a) Floating ads yaitu iklan web yang terlihat di halaman pengguna secara 

diminta. Iklan itu dapat mengganggu pengguna saat akan melihat halaman 

web yang sebenarnya dan iklan itu akan hilang sendiri dalam jangka waktu 

tertentu,  

b) Expanding ads yaitu iklan yang muncul saat pengguna mengklik suatu iklan 

yang muncul di beranda media sosial kita, 

c)  Wallpaper ads yaitu iklan yang otomatis dapat merubah tampilan background 

dari halaman web yang saat itu sedang dilihat,  
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d) Trick Banner yaitu jenis iklan yang tampilannya bisa menipu pengguna untuk 

mengklik iklan itu, misalnya dengan muncul sebagai pesan dari perangkat 

yang saat itu kita pakai,  

e) Pop-up yaitu jenis iklan yang keluar dalam jendela baru di atas jendela 

halaman web yang sedang kita lihat. Pop-up pun dapat muncul pada video 

yang sedang kita tonton pada media social,  

f) Pop-under yaitu iklan yang muncul di jendela baru, tetapi tidak di atas 

halaman web yang sedang kita lihat. Iklan pop-under ini muncul di bawah 

halaman yang saat itu kita lihat, sehingga kita tidak akan melihat iklannya 

sampai kita selesai menutup halaman yang sebenarnya. 

4. Indikator Iklan Online 

Agar periklan dapat berjalan lancer secara efektif dalam meningkatkan hasil 

penjualan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang sebelum periklanan 

tersebut dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah 

rencana kegiatan periklanan yang dikenal sebagai 5M menurut Philip Kotler, (2006) 

yaitu : 

a) Misi (mission), menetapkan tujuan iklan  

b) Anggaran (money), anggaran yaitu besarnya anggaran iklan yang ditapkan  

c) Pesan (message), mengembangkan kampanye iklan  

d) Media (media), menetapkan media dan mengukur efektifitas  

e) Pengukuran (measurement), mengevaluasi efektifitas iklan 

AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) adalah salah satu teori hirarki 

respon (hierarchi of effect) yang cukup popular bagi pemasar sebagai pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Formula AIDA (Attention, Interest, 

Desire, Action) merupakan formula yang paling sering digunakan untuk membantu 

perencanaan suatu iklan secara menyeluruh, dan formula itu dapat diterapkan pada 

suatu iklan (Kotler & Keller, 2009). Perencanaan ini yang terdiri atas perhatian 

(attention), membuat ketertarikan produk (interest), membuat keinginan untuk 
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memiliki produk (desire), dan mengajak pelanggan untuk melakukan tindakan 

dalam pembelian produk (action). Dengan menggunakan model AIDA (Attention, 

Interest, Desire, Action) akan memperjelas konsep perubahan, sikap, dan perilaku 

dalam kaitannya dengan sebuah kerangka tindakan. Teori AIDA (Attention, 

Interest, Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan 

perhatian, menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan (Kotler & 

Keller, 2009).  

E. Grand Teori 

1. Minat Beli 

Minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan 

pengalaman dalam memilih, menggunakan, dan mengkonsumsi atau bahkan 

menginginkan suatu produk (Kotler dan Keller 2003). 

Menurut Ferdinand, (2011), minat beli dapat di identifikasikan melalui 

indikator-indikator sebagai berikut :  

a) Minat transaksional, kecenderungan seseorang untuk membeli produk. 

b) Minat referensial, kecenderungan seseorang untuk merekomendasi produk 

kepada orang lain. 

c) Minat eksploratif, minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2. Kepercayaan Merek 

Menurut (Warusman dan Untarini, 2016). kepercayaan merek merupakan 

suatu nilai merek yang dapat diciptakan melalui beberapa aspek yang dapat 

menimbukan kepuasan konsumen, dimana setiap individu pada konsumen 

menghubungkan kepercayaan merek dengan pengalaman pada merek tersebut 
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Menurut Chaudhuri & Holbrook, (2001), menggunakan empat indikator 

untuk mengukur variabel kepercayaan merek, yaitu:  

a) Kepercayaan (Trust) didefinisikan sebagai wujud dari konsumen 

mempercayai sebuah produk atau jasa melalui merek.  

b) Dapat diandalkan (Rely) diartikan sebagai suatu tigkatan kepercayaan 

terhadap suatu produk atau jasa dapat diandalkan melalui karakteristik suatu 

merek.  

c) Jujur (Honest) diartikan sebagai suatu tingkatan kepercayaan terhadap merek  

d) Keamanan (Safe) didefinisikan sebagai tingkat keamanan yang dipercayai 

konsumen pada merek, produk, atau jasa. 

3. Citra Merek 

Citra merek (brand image) adalah pengamatan dan kepercayaan yang 

dingenggam konsumen, seperti yang dicerminkan di asosiasi atau ingatan 

konsumen (Tjiptono, 2015). 

Indikator Citra Merek menurut (Sangadji dan Sopiah, 2013)  

a) Atribut, merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.  

b) Nilai, merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen.  

c) Kepribadian, merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.  

4. Iklan Online 

Periklanan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi nonpersonal yang 

menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang 

membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media (Muhammad Jaiz, 

2014). 

Indikator iklan online menurut Kotler & Keller, 2009 yaitu : 

a) Attention (perhatian) 

b) Interest (ketertarikan) 
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Indikator iklan online Menurut Bakshi (2013) yaitu : 

a) Expanding ads yaitu iklan yang muncul saat pengguna mengklik suatu 

iklan yang muncul di beranda media sosial kita 

b) Pop-up yaitu jenis iklan yang keluar dalam jendela baru di atas jendela 

halaman web yang sedang kita lihat. Pop-up pun dapat muncul pada video 

yang sedang kita tonton pada media socia 

F. Kerangka Pikir 

Hubungan iklan online terhadap kepercayaan suatu merek, iklan online 

merupakan salah satu cara produsen untuk menyampaikan pesan secara massal 

kepada para konsumen melalui media online. Dengan adanya iklan online 

mempermudah para produsen untuk melakukan promosi mengenai produknya. 

Sehingga dapat menimbulkan rasa percaya terhadap suatu merek produk.  

Hubungan citra merek terhadap kepercayaan suatu merek, citra merek 

merupakan sebuah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh para konsumen 

terhadap suatu merek. Pada umumnya citra merek ini didefinisikan segala hal yang 

terkait dengan merek. Dengan adanya citra merek ini dapat menjadi sebuah 

pembeda dengan para pesaingnya. Sehingga dapat menimbulkan rasa percaya 

terhadap suatu merek. 

Hubungan kepercayaan merek terhadap minat beli suatu produk, 

kepercayaan merek merupakan sebuah kemampuan merek untuk dipercaya dan 

bersumber dari para konsumen yang diyakini bahwa mampu memenuhi nilai yang 

dijanjikan dan intensitas merek. Dengan adanya kepercayaan merek dapat membuat 

para konsumen percaya akan suatu merek. Sehingga dapat menimbulkan sebuah 

minat untuk membeli suatu produk dari salah satu merek. 

 Hubungan iklan online terhadap minat beli suatu produk, iklan online 

merupakan salah satu cara produsen untuk mempromosikan produknya kepada para 

konsumen. Dengan tujuan untuk menyampaikan pesan secara massal dan 

memengaruhi para kmonsumen melalui media online. Sehingga para konsumen 

berminat untuk membeli suatu produk yang di promosikan melalui media online. 
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Hubungan citra merek terhadap minat beli suatu produk, citra merek 

merupakan sebuah persepsi yang yang dilakukan para konsumen terhadap suatu 

merek. Para produsen berusaha membuat citra sebaik mungkin dengan tujuan untuk 

membuat para konsumen mempunyai persepsi yang baik atas sebuah merek. 

Sehingga para konsumen berminat untuk membeli suatu produk dengan citra merek 

yang baik. 

Hubungan iklan online melalui kepercayaan merek terhadap minat beli 

suatu produk, iklan online merupakan sebuah cara perusahaan untuk 

menyampaikan pesan secara massal kepada para konsumen mengenai produknya 

sehingga para konsumen mempunyai rasa percaya terhadap suatu merek yang 

dinilai dari apa yang dijanjikan dan intensitas merek. Dengan adanya iklan online 

dan rasa percaya terhadap suatu merek ini dapat menimbulkan sebuah rasa minat 

untuk membeli suatu produk. 

Hubungan citra merek melalui kepercayaan merek terhadap minat beli suatu 

produk, citra merek merupakan sebuah persepsi dan keyakinan yang diciptakan 

oleh para konsumen terhadap suatu merek sehingga para produsen berusaha 

membuat sebuah citra yang baik dimata konsumen supaya dapat menimbulkan rasa 

percaya terhadap suatu merek. Dengan adanya citra merek dan rasa percaya 

terhadap suatu merek ini dapat menimbulkan rasa minat dari para konsumen untuk 

membeli suatu produk. 

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti menggambarkan kerangka 

pikir sebagai berikut. 
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Gambar 1.2 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang 

bertujuan mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan 

menjelaskan hubungan memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang 

akan diteliti. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang digunakan akan 

menganalisis hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan angka. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif digunakan untuk penelitian pada populasi dan sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Waktu penelitian berlangsung 

pada bulan September 2021. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah generasi z pengguna shopee di Kota Makassar. 
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Generasi Z merupakan generasi yang paling akrab dengan teknologi baik 

untuk berkomunikasi, berbelanja ataupun hanya sekedar streaming untuk 

menghibur diri. Generasi Z ini adalah anak–anak muda yang saat ini berusia antara 

9 – 24 tahun.  Dengan mereka mempunyai perangkat mobile menjadi salah satu 

faktor penting dalam melakukan aktivitas berbelanja baik melalui online shop 

ataupun e-commerce.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menggunakan populasi generasi 

milenial pengguna shopee di Kota Makassar. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari karakteristik yang menjadi sumber data 

sebenarnya dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Untuk menetukan jumlah 

sampel yang akan diambil, peneliti ini menggunakan Rumus Hair. Rumus Hair 

digunakan karena ukuran populasi yang belum diketahui dengan pasti. Menurut 

teori yang ditemukan oleh Hair, (2010), menyarankan jumlah sampel minimal 

adalah jumlah indikator dikalikan dengan 5 sampai dengan 10. Indikator dari 

penelitian ini berjumlah 13, maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai 

berikut.  

Jumlah sampel = 13 x 10  = 130 sampel. 

Berdasarkan rujukan diatas, penulis mengambil kesimpulan untuk mengambil 

sampel sebanyak 130 sampel dengan karakteristik generasi milenial pengguna 

shopee di Kota Makassar. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Penelitian ini bersumberkan data primer yaitu data primer adalah yang 

langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. Data primer dari penelitian ini berasal dari angket (kuesioner) yang 

disebarkan dan digunakan untuk mengetahui pendapat responden. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dalam penelitian yang 

sifatnya melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, skripsi dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti dalam hal ini pengaruh network 

quality, persepsi harga dan promosi kartu perdana internet terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data primer adalah sumber data yang menghasilkan data secara 

langsung dari subjek yang diteliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau melalui media perantara. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sumber data primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara 

langsung kepada para generasi milenial pengguna toko online Shopee di Makassar. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Untuk mengukur 

hasil tanggapan responden, maka digunakan skala.  

 Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah 

skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban responden 

dengan pilihan sebagai berikut: 

a. SS  : Sangat Setuju  

b. S  : Setuju  

c. N  : Netral 

d. TS  : Tidak Setuju 

e. STS : Sangat Tidak Setuju 
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Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut : 

a. SS : 5 

b. S : 4 

c. N : 3  

d. TS : 2  

e. STS : 1 

F. Instrumen Penelitian 

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, 

instrument penelitian adalah suatu alat yang di gunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian (Sugiyono, 2017). Di dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

merupakan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan. Kuesioner yang berisi 

pertanyaan pada penelitian ini, dibentuk berdasarkan indikator dan variabel 

independen yaitu Iklan Online (X1), dan citra merek (X2), variabel intervening yaitu 

kepercayaan merek (Z) dan variabel dependen yaitu minat beli (Y). 

Adapun skala pengukuran yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu skala 

likert dengan kriteria sebagai berikut 

 

Tabel 2.2 

Skala Likert 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kurang Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 
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Tabel 2.3 

Instrumen Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala Sumber 

Iklan Online 

(X1) 

Periklanan bisa didefinisikan 

sebagai bentuk komunikasi 

nonpersonal yang menjual 

pesan-pesan persuasif dari 

sponsor yang jelas untuk 

mempengaruhi orang membeli 

produk dengan membayar 

sejumlah biaya untuk media 

(Muhammad Jaiz, 2014). 

a) Attention 

b) Interest 

c) Expanding ads 

d) Pop-up 

Likert Kotler & 

Keller, 

(2009) 

dan 

Bakshi 

(2013) 

Citra Merek 

(X2) 

Citra merek (brand image) 

adalah pengamatan dan 

kepercayaan yang dingenggam 

konsumen, seperti yang 

dicerminkan di asosiasi atau 

ingatan konsumen (Tjiptono, 

2015). 

a) Atribut  

b) Nilai  

c) Kepribadian 
 

Likert Sangadji 

dan Sopiah, 

(2013) 

Kepercayaan 

Merek (Z) 

Kepercayaan merek merupakan 

suatu nilai merek yang dapat 

diciptakan melalui beberapa 

aspek yang dapat menimbukan 

kepuasan konsumen, dimana 

setiap individu pada konsumen 

menghubungkan kepercayaan 

merek dengan pengalaman pada 

merek tersebut (Warusman dan 

Untarini, 2016). 

a) Kepercayaan 

b) Dapat diandalkan 

c) Jujur & 

Keamanan  

Likert Chaudhuri 

& 

Holbrook, 

(2001) 



 
 

40 
 

Minat Beli 

(Y) 

Minat beli konsumen adalah 

sebuah perilaku konsumen 

dimana konsumen mempunyai 

keinginan dalam membeli atau 

memilih suatu produk, 

berdasarkan pengalaman dalam 

memilih, menggunakan, dan 

mengkonsumsi atau bahkan 

menginginkan suatu produk 

(Kotler dan Keller 2003). 

a) Minat 

transaksional 

b) Minat refrensial 

c) Minat eksploratif 

 

 

Likert Ferdinand, 

(2011) 

G. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan adakah pengaruh iklan online dan  citra merek terhadap 

minat beli dengan kepercayaan merek sebagai variabel intervening pada toko online 

shopee di Makassar. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel, jika r hitung> r table dan bernilai positif. Maka variabel tersebut 

valid sedangkan jika r hitung< r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji 

statistic Cronbach Alpha (α). Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliable jika 

memberikan nilai (α) 0,70. 
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H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis 

regresi linier. Ghozali (2016), mengemukakan ada beberapa penyimpangan asumsi 

klasik yang cepat terjadi dalam penggunaan model regresi, yaitu, uji normalitas, uji 

autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Dan untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, data 

variabel dependen dan independen yang digunakan memiliki distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2016). Sebuah data penelitian yang baik adalah yang datanya 

berdistribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil. Pada pengujian ini peneliti menggunakan analisa 

statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

nonparametrik Kolmogrov-Sminrnov (K-S). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasinya antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. Dalam penelitian ini 

teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance inflation factor (VIF), nilai tolerance 

yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas diantara variabel bebasnya. 
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c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ghozali 

(2016), model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016). 

2. Analisis Jalur (Path) 

a. Analisis Jalur (Path) 

Analisis data menggunakan path (analisis jalur) adalah suatu tekhnik 

pengembangan dari regresi linier berganda. Tekhnik ini digunakan untuk mengukur 

besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap 

diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, terhadap Y, dan 

dampaknya terhadap Z. Analisis jalur merupakan suatu tekhnik untuk menganalisa 

hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda, jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel terikat tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga 

secara tidak langsung. 

Model persamaan menurut Imam Ghozali, (2016) adalah sebagai berikut:  

1) Z = a + β1X1 + β1X2+ e  

2) Y = a + β1X1 + β1X2 + β2Z+ e  

Z  = Kepercayaan Merek  

Y  = Minat Beli  

X1  = Iklan Online 

X2  = Citra Merek  

€  = Residual  
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β1, β2  = Koefisien Regresi  

a  = Nilai Konstan 

b. Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

detrminasi adalah antara nol dan satu, jika nilai R² yang diperoleh mendekati 1 maka 

dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika makin mendekati 0 maka semakin 

lemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk membandingkan 

dua maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. 

Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan rumus : 

Adjusted= 1 − (1 − 𝑅2)
𝑁−1

𝑁−𝑘
 

Dimana:  

N : Banyaknya observasi  

k : Banyaknya variabel (bebas dan terikat) 

3. Uji Hipotesis  

a) Uji Statistik F 

Ghozali, (2016), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan 

F output uji ANOVA. Apabila nilai signifikan F > 0,05 maka bisa dikatakan 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  
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b) Uji statistik t  

Uji statistik t dipakai untuk mngukur seberapa jauh varibel bebas secara 

sendiri dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai t-hitung > t-tabel maka 

bisa dikatakan kalau variabel independen secara sendiri berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi t < 0,05 maka bisa dikatakan 

variabel independen secara sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kota Makassar  

Kota makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan 

sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar 

merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar keempat di 

Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan 

di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, 

simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan 

pusat pelayanan Pendidikan dan kesehatan. 

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 

kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. 

Makassar berbatasan dengan selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten 

Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, dan 

Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Kota ini tergolong salah satu kota terbesar 

di Indonesia dari aspek pembangunannya dan secara demografis dengan 

berbagai suku bangsa yang menetap di kota ini. Suku yang signifikan jumlahnya 

di kota Makassar adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa 

dan Tionghoa.  

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 

persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 

Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan 
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dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota 

Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 serajat lintang 

selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan 

laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-

5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai tallo yang 

bermuara di bagian utara kota dan sungai jeneberang yang bermuara di selatan 

kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 

Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah 

perairan kurang lebih 100 Km2. 

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan 

memiliki 143 kelurahan, diantara kecamatan tersebut ada tujuh kecamatan yang 

berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah 

utara dengan kabupaten Paangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, 

sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan selat 

Makassar. 

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 

Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang 

sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi 

ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih 

efisien dibandingkan daerah lain. 
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B. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner pada 130 

responden yang gemar berbelanja online di kota Makassar. Karakteristik 

responden berguna untuk mengurai deskripsi identitas responden menurut 

sampel penelitian yang ditetapkan. Salah satu tujuan dengan karakteristik 

responden adalah memberikan gambaran objek yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Gambaran tentang karakteristik responden diperoleh dari data diri 

yang terdapat pada bagian data identitas responden yang meliputi: email, nama, 

jenis kelamin, usia dan jumlah penghasilan. Untuk memperjelas karakteristik 

responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai data responden 

seperti yang dijelaskan berikut ini: 

1. Jenis Kelamin  

Analisis terhadap responden menurut jenis kelamin dilakukan untuk 

mengetahui proporsi jenis kelamin responden yang terdiri atas laki-laki dan 

perempuan. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 2.4 

Tabel 2.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase % 

1 Laki-Laki 35 26,9% 

2 Perempuan 95 73.1% 

Jumlah 130 100% 

Sumber: Data primer yang di olah, 2021. 
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Berdasarkan Tabel 2.4 dari 130 responden yang telah terkumpul, 

menunjukan bahwa responden yang lebih dominan adalah responden 

perempuan dengan jumlah sebanyak 95 orang atau persentase sebesar 73,1%, 

sedangkan responden laki-laki berjumlah sebanyak 35 orang atau persentase 

sebesar 26,1%. Hal ini juga menunjukkan bahwa yang gemar berbelanja online 

di dominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 95 

orang. 

2. Umur 

Analisis terhadap responden berdasarkan umur, dilakukan untuk 

mengetahui ragam umur responden yang terlibat dalam penelitian ini, dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 2.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Responden Persentase% 

1 15-20 42 32,3% 

2 21-24 88 67,7% 

Jumlah 130 100% 

Sumber: Data primer yang di olah, 2021. 

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa frekuensi umur responden dalam 

penelitian ini di dominasi olek kelompok umur 21-24 tahun yaitu sebanyak 88 

orang dengan persentase sebesar 67,7%, kemudian dilanjutkan oleh kelompok 

umur 15-20 tahun yaitu sebanyak 42 dengan persentase sebesar 32,3%, Maka 
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dapat disimpulkan bahwa tingkatan usia responden yang paling banyak dalam 

penelitian ini yaitu pada tingkatan umur 21-24 tahun yaitu sebanyak 88 orang. 

C. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 2.6 

Statistik Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Iklan Online 130 11,00 20,00 17,51 2,259 

Citra Merek 130 8,00 15,00 13,82 1,657 

 Kepercayaan Merek 130 9,00 15,00 13,08 1,666 

Minat Beli 130 8,00 15,00 13,45 1,634 

Valid N (listwise) 130     

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan jumlah responden (N) sebanyak 130 

responden. Variabel Iklan Online menunjukkan nilai minimum sebesar 11,00 dan 

nilai maksimum sebesar 20,00 dengan mean sebesar 17,51 dan standar deviasi 

sebesar 2,259. Variabel Citra Merek menunjukkan nilai minimum sebesar 8,00 dan 

nilai maksimum sebesar 15,00 dengan mean sebesar 13,82 dan standar deviasi 

sebesar 1,1657. Variabel Kepercayaan Merek menunjukkan nilai minimum sebesar 

9,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00 dengan mean sebesar 13,08 dan standar 

deviasi sebesar 1,666. Dan Variabel Minat Beli menunjukkan nilai minimum 9,00 

dan nilai maksimum sebesar 15,00 dengan mean sebesar 13,45 dan standar deviasi 

1,634.  
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi 

berada pada variabel Iklan Online yaitu sebesar 17,51, sedangkan yang terendah 

adalah variabel Kepercayaan Merek yaitu sebesar 13,08. Untuk standar deviasi 

tertinggi berada pada variabel Iklan Online yaitu 2,259 dan yang terendah adalah 

variabel Minat Beli yaitu 1,634. 

2. Analisis Deskriptif Pernyataan 

Tabel di bawah ini akan menunjukkan frekuensi jawaban responden atas 

seluruh pernyataan terkait variabel penelitian mengenai Iklan Online, Citra Merek, 

Kepecayaan Merek, dan Minat Beli. Keputusan yang telah mereka pilih dalam 

kuesioner penelitian ini. 

a. Analisis Deskriptif Variabel Iklan Online 

Analisis deskriptif terhadap variabel iklan online terdiri dari 4 item 

pernyataan akan dilakukan analisis dari hasil jawaban responden. Nilai rata-rata 

hasil jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.7 

Deskripsi Item Pernyataan Variabel Iklan Online 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 

Mean 

SS S N TS STS 

Saya memperhatikan iklan Shopee 

karena promo 9.9 dan gratis ongkir 

 

74 43 13 - - 4,47 
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Saya tertarik dengan produk yang ada di 

Aplikasi Shopee setelah melihat iklan 

Shopee 

69 51 10 - - 4,45 

Saya tertarik mengklik iklan shopee 

yang muncul di beranda media sosial 

saya 

53 44 32 1 - 4,15 

Saya sadar terdapat informasi di setiap 

iklan shopee yang muncul pada video 

yang sedang saya tonton di media sosial. 

72 44 13 1 - 4,44 

Rata-rata 4,37 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Pada tabel 2.7 menjelaskan bahwa dari 4 item pernyataan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju. 

Pada pernyataan pertama mengenai saya memperhatikan iklan Shopee karena 

promo 9.9 dan gratis ongkir, diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 74 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 43 orang, dan 

responden yang menjawab netral sebanyak 13 orang. Pada pernyataan kedua 

mengenai saya tertarik dengan produk yang ada di Aplikasi Shopee setelah melihat 

iklan Shopee, diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 

69 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 51 orang, dan responden yang 

menjawab netral sebanyak 10 orang. Pada pernyataan ketiga mengenai saya tertarik 

mengklik iklan shopee yang muncul di beranda media sosial saya, diperoleh 

jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 53 orang, responden 
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yang menjawab setuju sebanyak 44 orang, responden yang menjawab netral 

sebanyak 32 orang, dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang. 

Pada pernyataan keempat mengenai saya sadar terdapat informasi di setiap iklan 

shopee yang muncul pada video yang sedang saya tonton di media sosial, diperoleh 

jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 72 orang, responden 

yang menjawab setuju sebanyak 44 orang, responden yang menjawab netral 

sebanyak 13 orang, dan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen menganggap iklan online 

berada pada kategori baik, hal ini terlihat dari jawaban responden yang didominasi 

oleh jawaban sangat setuju disetiap item pernyataan yang telah disediakan oleh 

peneliti. 

b. Analisis Deskriptif Variabel Citra Merek 

Analisis deskriptif terhadap variabel citra merek terdiri dari 3 item 

pernyataan akan dilakukan analisis dari hasil jawaban responden. Nilai rata-rata 

hasil jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.8 

Deskripsi Item Pernyataan Citra Merek 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 

Mean 

SS S KS TS STS 

Merek dan gambar logo Shopee bagus 

dan mudah diingat 

90 27 9 3 1 4,55 
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Shopee memberi kesan bahwa 

tampilannya lebih berkualitas dan 

mudah digunakan 

92 32 6 - - 4,66 

Berbelanja produk di Shopee dapat 

memenuhi kebutuhan saya 

91 31 8 - - 4,64 

Rata-rata 4,61 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Pada tabel 2.8 menjelaskan bahwa dari 3 item pernyataan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban sangat 

setuju. Pada pernyataan pertama mengenai merek dan gambar logo Shopee bagus 

dan mudah diingat, diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 90 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 27 orang, responden 

yang menjawab netral sebanyak 9 orang, responden yang menjawab tidak setuju 

sebanyak 3 orang, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju 1 orang. Pada 

pernyataan kedua mengenai shopee memberi kesan bahwa tampilannya lebih 

berkualitas dan mudah digunakan, diperoleh jawaban responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 92 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 32 

orang, dan responden yang menjawab netral sebanyak 6 orang. Pada pernyataan 

ketiga mengenai berbelanja produk di Shopee dapat memenuhi kebutuhan saya, 

diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 91 orang, 

responden yang menjawab setuju sebanyak 31 orang, dan responden yang 

menjawab netral sebanyak 8 orang. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen menganggap bahwa citra 

merek berada pada kategori baik, hal ini terlihat dari jawaban responden yang 

didominasi oleh jawaban sangat setuju disetiap item pernyataan yang telah 

disediakan oleh peneliti 

c. Analisis Deskriptif Variabel Kepercayaan Merek 

Analisis deskriptif terhadap variabel kepercayaan merek bertransaksi terdiri 

dari 3 item pernyataan akan dilakukan analisis dari hasil jawaban responden. Nilai 

rata-rata hasil jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.9 

Deskripsi Item Pernyataan Kepercayaan Merek 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 

Mean 

SS S KS TS STS 

Saya percaya dengan e-commerce 

merek Shopee 

54 61 15 - - 4,30 

Saya mengandalkan layanan e-

commerce merek Shopee 

63 54 13 - - 4,38 

e-commerce merek shopee dapat 

memenuhi harapan dan membuat saya 

merasa aman sebagai konsumen 

65 53 11 1 - 4,40 

Rata-rata 4,36 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 
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Pada tabel 2.9 menjelaskan bahwa dari 3 item pernyataan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban sangat 

setuju. Pada pernyataan pertama mengenai saya percaya dengan e-commerce merek 

Shopee, diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 54 

orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 61 orang, dan responden yang 

menjawab netral sebanyak 15 orang. Pada pernyataan kedua mengenai saya 

mengandalkan layanan e-commerce merek Shopee, diperoleh jawaban responden 

yang menjawab sangat setuju sebanyak 63 orang, responden yang menjawab setuju 

sebanyak 54 orang, dan responden yang menjawab netral sebanyak 13 orang. Pada 

pernyataan ketiga mengenai e-commerce merek shopee dapat memenuhi harapan 

dan membuat saya merasa aman sebagai konsumen, diperoleh jawaban responden 

yang menjawab sangat setuju sebanyak 65 orang, responden yang menjawab setuju 

sebanyak 53 orang, dan responden yang menjawab netral sebanyak 11 orang, dan 

responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen menganggap bahwa 

kepercayaan merek berada pada kategori baik, hal ini terlihat dari jawaban 

responden yang didominasi oleh jawaban sangat setuju disetiap item pernyataan 

yang telah disediakan oleh peneliti. 

d. Analisis Deskriptif Variabel Minat Beli 

Analisis deskriptif terhadap variabel minat beli terdiri dari 3 item 

pernyataan akan dilakukan analisis dari hasil jawaban responden. Nilai rata-rata 

hasil jawaban responden dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 2.10 

Deskripsi Item Pernyataan Minat Beli 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase 

Mean 

SS S KS TS STS 

Saya berminat membeli produk Baju di 

Shopee. 

73 44 11 1 1 4,44 

Saya akan mereferensikan Shopee 

kepada orang lain yang akan membeli 

baju. 

77 46 7 - - 4,54 

Jika bertransaksi kembali di Shopee, 

saya ingin mencoba produk lain selain 

baju. 

72 48 10 - - 4,48 

Rata-rata 4,48 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Pada tabel 2.10 menjelaskan bahwa dari 3 item pertanyaan yang telah 

disediakan oleh peneliti, tanggapan responden didominasi oleh jawaban setuju. 

Pada pernyataan pertama mengenai saya berminat membeli produk Baju di Shopee, 

diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 73 orang, 

responden yang menjawab setuju sebanyak 44 orang, dan responden yang 

menjawab netral sebanyak 11 orang, responden yang menjawab tidak setuju 

sebanyak 1 orang dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 

orang. Pada pernyataan kedua mengenai saya akan mereferensikan Shopee kepada 
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orang lain yang akan membeli baju, diperoleh jawaban responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 77 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 46 

orang, dan responden yang menjawab netral sebanyak 7 orang. Pada pernyataan 

ketiga mengenai jika bertransaksi kembali di Shopee, saya ingin mencoba produk 

lain selain baju, diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 72 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 48 orang, dan 

responden yang menjawab netral sebanyak 10 orang.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat beli berada pada kategori baik, 

hal ini terlihat dari jawaban responden yang didominasi oleh jawaban sangat setuju 

disetiap item pernyataan yang telah disediakan oleh peneliti. 

D. Hasil Uji Kualitas Data 

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan 

akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 

instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang 

akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat 

dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan itu 

valid dengan melihat nilai Corrected Item Total Corelation. Apabila item 

pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada 

penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 130 responden dan besarnya df dapat 
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dihitung 130–2 = 128 dengan df = 128 dan tingkat signifikansi dua arah = 0,05, 

maka didapat r tabel = 0,1449 

Tabel 2.11 

Hasil Uji Validitas 

No Variabel Item r-Hitung r-Tabel Keterangan 

1 Iklan Online (X1) 

X1.1 0,832 0,1449 Valid 

X1.2 0,782 0,1449 Valid 

X1.3 0,811 0,1449 Valid 

X1.4 0,765 0,1449 Valid 

2 Citra Merek (X2) 

X2.1 0,822 0,1449 Valid 

X2.2 0,883 0,1449 Valid 

X2.3 0,855 0,1449 Valid 

3 

Kepercayaan Merek 

(Z) 

X3.1 0,794 0,1449 Valid 

X3.2 0,840 0,1449 Valid 

X3.3 0,856 0,1449 Valid 

4 

Minat Beli 

(Y) 

Z.1 0,807 0,1449 Valid 

Z.2 0,849 0,1449 Valid 
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Z.3 0,818 0,1449 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Dari tabel 2.11 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki 

corrected-total correlation (r-hitung) > r-tabel pada taraf signifikansi 5% (α = 0,05) 

dan n = 130. Artinya seluruh item dalam penelitian ini dinyatakan valid karena lebih 

besar dari nilai r-tabel sebesar 0,1449 maka seluruh item dalam pernyataan 

kuesioner ini dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

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

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 

Alpha yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan 

reabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1 Iklan Online 0,805 Reliabel 

2 Citra Merek 0,792 Reliabel 
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3 Kepercayaan Merek 0,774 Reliabel 

4 Minat Beli 0,756 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah,2021. 

 Dari tabel 2.12 menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliable 

karena telah melewati batas koefisien reliabilitas yaitu nilai cronbach alpha semua 

variabel > 0,70, sehingga untuk selanjutnya setiap item pada masing-masing konsep 

variabel layak digunakan sebagai alat ukur. 

E. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang 

diperlukan dalam analisis regresi linear berganda terpenuhi, uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara 

normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian one 

sample kolmogorov-smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang 

lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. 

Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05. 
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Tabel 2.13 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 130 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.33422675 

Most Extreme Differences Absolute .095 

Positive .055 

Negative -.095 

Test Statistic .095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006c 

Exact Sig. (2-tailed) .180 

Point Probability .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil statistik non-parametrik 

menunjukkan nilai Exact. sig (2-tailed) sebesar 0,180 > 0,05 yang berarti data 

dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

2. Uji Mulitikolinearitas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian 

multikolonieritas dapat dilihat dari Tolerance Value atau Variance Inflation Factor 
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(VIF), sebagai berikut: Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat 

diartikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada penelitian tersebut 

Tabel 2.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2.14 diatas, karena nilai tolerance 

lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil 

dari pada 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

1. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan apabila berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Pengambilan keputusan mengenai adanya 

heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (probability 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Iklan Online (x1) .681 1.469 

Citra Merek (x2) .706 1.417 

Kepercayaan Merek (z) .641 1.559 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 
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value > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat 

dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 2.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2.15 diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi semua variabel berada diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas pada model tersebut dan telah memenuhi uji 

asumsi klasik. 

F. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) 

 

Nilai R2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 (0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin 

besar R2 mendekati 1, maka semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan 

semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat 

menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.003 .580  1.731 .086 

Iklan Online (x1) -.017 .031 -.058 -.538 .592 

Citra Merek (x2) .046 .042 .116 1.101 .273 

Kepercayaan Merek 

(z) 

-.040 .044 -.101 -.911 .364 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
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adalah sebagai berikut: 

1) Sub Struktur 1 

Tabel 2.16 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Sub Struktur 1 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .599a .359 .349 1.345 

a. Predictors: (Constant), Citra Merek (x2), Iklan Online (x1) 

b. Dependent Variable: Kepercayaan Merek (z) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 

Berdasarkan tabel 2.16 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

yang dinyatakan dengan R Square sebesar 0,359 atau 35.9%. Artinya bahwa 

kepercayaan merek dapat dijelaskan oleh iklan online dan citra merek sebesar 

35.9%, sedangkan sisanya sebesar 64.1% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

2) Sub Struktur 2 

Tabel 2.17 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2)   

Sub Stuktur 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .761a .578 .568 1.073 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Merek (z), Citra Merek (x2), 

Iklan Online (x1) 

b. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021. 
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Berdasarkan tabel 2.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

yang dinyatakan dengan R Square sebesar 0,578 atau 57,8%. Artinya bahwa 

minat beli dapat dijelaskan iklan online, citra merek dan kepercayaan merek 

sebesar 57,8%, sedangkan sisanya sebesar 42,2% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

b. Uji T  

Uji statistik t dipakai untuk mngukur seberapa jauh varibel bebas secara 

sendiri dalam menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai t-hitung > t-tabel maka 

bisa dikatakan kalau variabel independen secara sendiri berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi t < 0,05 maka bisa dikatakan 

variabel independen secara sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen. Adapun hasil yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.18 

Hasil Uji T X1 ke Z 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.347 .981  6.467 .000 

Iklan Online (x1) .385 .056 .522 6.922 .000 

a. Dependent Variable: Kepercayaan Merek (z) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 2.18 menunjukkan bahwa variabel iklan online memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 0,385 bernilai positif dan memiliki nilai t-hitung 

sebesar 6,922 > t-tabel 1,978 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang artinya variabel iklan online memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepercayaan merek. Hal tersebut berarti bahwa: 

H1: Iklan Online Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepercayaan 

Merek, Diterima 

 

Tabel 2.19 

Hasil Uji T X2 ke Z 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.177 1.077  5.737 .000 

Citra Merek (x2) .499 .077 .496 6.461 .000 

a. Dependent Variable: Kepercayaan Merek (z) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 2.19 menunjukkan bahwa variabel citra merek memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 0,499 bernilai positif dan memiliki nilai t-hitung 

sebesar 6,461 > t- tabel 1,978 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

yang artinya variabel citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepercayaan merek. Hal tersebut berarti bahwa: 

H2: Citra Merek Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepercayaan 

Merek, Diterima 
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Tabel 2.20 

Hasil Uji T Z ke Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.839 .979  6.983 .000 

Kepercayaan Merek 

(z) 

.506 .074 .516 6.808 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 2.20 menunjukkan bahwa variabel kepercayaan merek 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,506 bernilai positif dan memiliki nilai t-

hitung sebesar 6,808 > t- tabel 1,978 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 

< 0,05 yang artinya variabel kepercayaan merek memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap minat beli. Hal tersebut berarti bahwa: 

H3: Kepercayaan Merek Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat 

Beli, Diterima 

 

Tabel 2.21 

Hasil Uji T X1 ke Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.417 .992  7.481 .000 

Iklan Online (x1) .345 .056 .477 6.138 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel 2.21 menunjukkan bahwa variabel iklan online memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 0,345 bernilai positif dan memiliki nilai t-hitung 

sebesar 6,138 > t-tabel 1,978 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 > 0,05 

yang artinya variabel iklan online memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli. Hal tersebut berarti bahwa : 

H4: Iklan Online Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat Beli, 

Diterima 

 

Tabel 2.22 

Hasil Uji T X2 ke Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.456 .828  4.173 .000 

Citra Merek (x2) .722 .059 .732 12.157 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 
 

Berdasarkan tabel 2.22 menunjukkan bahwa variabel citra merek memiliki 

nilai koefisien regresi sebesar 0,722 bernilai positif dan memiliki nilai t-hitung 

sebesar 12,157 > t- tabel 1,978 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 

yang artinya variabel citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat beli. Hal tersebut berarti bahwa: 

H5: Citra Merek Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Minat Beli, 

Diterima 

c. Analisis Jalur (Path) 

Pengujian variabel intervening menggunakan uji analisis jalur (path 

analysis). Analisis jalur dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 
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apakah variabel kepercayaan merek merupakan variabel yang dapat memediasi 

hubungan antara iklan online dan citra merek terhadap minat beli. Koefisien 

jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan 

membuat 2 persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan 

hubungan yang dihipotesiskan sebagai berikut: 

Kepercayaan Merek = p1 iklan online + p2 citra merek + e1  (Pers. 1)  

Minat beli = p3 iklan online + p4 citra merek 

                    + p5 kepercayaan merek  + e2 (Pers. 2) 

1) Interpretasi Analisis Jalur 

 

Berdasarkan uji statistik t (uji-t) pada tabel 4.17 nilai standardized beta 

iklan online sebesar 0,385 yang merupakan nilai path atau jalur p1. Dan pada 

tabel 4.18 nilai standardized beta citra merek sebesar 0,499 yang merupakan 

nilai p2. 

Berdasarkan statistik t (uji-t) pada tabel 4.20 nilai standardized beta 

iklan online sebesar 0,345 yang merupakan nilai path atau jalur p3. Nilai 

unstandardized  beta citra merek sebesar 0,722 yang merupakan nilai  p4. Dan 

pada tabel 4.19 nilai unstandardized beta kepercayaan merek sebesar 0,506 yang 

merupakan nilai p5. 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 4.15 diperoleh nilai  

R  square  sebesar  0,410,  maka  besarnya  nilai  e1  =  √1-R2 = √0,641 = 0,801. 

Nilai el adalah jumlah varian variabel kepercayaan merek atau variabel mediasi 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen seperti iklan online dan citra 

merek. Pengaruh kausal empiris variabel iklan online (X1) dan  citra merek (X2) 
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terhadap sikap dapat digambarkan melalui persamaan struktural 1, yaitu : 

Kepercayaan Merek = p1 iklan online + p2 citra merek + e1 atau 

Kepercayaan Merek = 0,385 + 0,499 + 0,801 

 Berdasarkan Tabel 4.16 diperoleh nilai R square sebesar 0,578, maka 

besarnya nilai e2 = √1-R2  = √0,422 = 0,649. Nilai e2 adalah jumlah varian 

variabel minat beli yang tidak dijelaskan oleh variabel iklan online, citra merek 

dan kepercayaan merek. Pengaruh kausal empiris variabel iklan online (X1), 

citra merek (X2), dan kepercayaan merek (Z) terhadap minat beli dapat 

digambarkan melalui persamaan struktural 2, yaitu : 

Minat Beli = p3 iklan online + p4 citra merek + p5 kepercayaan merek + e2 atau 

Minat Beli = 0,345 + 0,722 + 0,506 + 0,649 

Gambar 1.3 

Diagram Interpretasi Analisis Jalur 

 

 

 

 

X1 

p1 = 0,385 

Z  

p2 =0,499 

X2 
P4 = 0,722 

e2 = 0,649 

P5 = 0,506 

e1 = 0,801 

p3 = 0,345 
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(1) Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung 

 

Pada model jalur dalam penelitian ini akan menjelaskan pengaruh 

langsung dan tidak langsung variabel exogenous terhadap variabel endogenous. 

a) Pengaruh langsung 

 

(1) Pengaruh variabel iklan online terhadap kepercayaan merek 

X1   Z = 0,385 

(2) Pengaruh variabel citra merek terhadap kepercayaan merek 

X2  Z = 0,499 

(3) Pengaruh variabel kepercayaan merek terhadap minat beli 

Z   Y = 0,506 

(4) Pengaruh variabel iklan online terhadap minat beli 

X1   Y = 0,345 

(2) Pengaruh variabel citra merek terhadap minat beli 

X2  Y = 0,722 

b) Pengaruh tidak langsung 

 

(1) Pengaruh variabel iklan online terhadap minat beli melalui 

kepercayaan merek 

X1  Z         Y = 0,385 x 0,506 =0,19481 

(2) Pengaruh variabel citra merek terhadap minat beli melalui 

kepercayaan merek 

X2  Z         Y = 0,499 x 0,506 = 0,252494 
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Untuk mengetahui signifikansi pengaruh tidak langsung variabel iklan 

online dan citra merek terhadap minat beli, digunakan uji sobel test pada strategi 

product of coefficient. Uji sobel test digunakan untuk mengetahui apakah 

hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi secara signifikan mampu 

sebagai mediator dalam hubungan tersebut (Sarwono, 2012). 

Sp3p4p5 = √p52.Sp32 + p32.Sp42 + p42.Sp52 + Sp32.Sp42.Sp52 

= √(0,506)2(0,056)2 + (0,345)2(0,059)2 + (0,722)2(0,074)2 + 

   √(0,056)2(0,059)2(0,074)2 

= √0,000802 + 0,000414 + 0,002854 + 0,003498 

= √0,007568 

= 0,086994 

Berdasarkan hasil perhitungan Sp3p4p5, maka dapat dihitung nilai t statistik 

pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut : 

(1) Iklan Online 

t = 
𝑝3𝑝5

𝑆𝑝3𝑝4𝑝5
 = 

0,17457

0,08699
 = 2,00669 

Berdasarkan perhitungan diatas, menunjukkan bahwa t- hitung sebesar 

2,006 > t- tabel 1,978 dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan merek (Z) dapat memediasi iklan online (X1) terhadap mina 

beli (Y). 

H6: Iklan Online Melalui Kepercayaan Merek Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap Minat Beli, Diterima 
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(2) Citra Merek 

t = 
𝑝4𝑝5

𝑆𝑝3𝑝4𝑝5
 = 

0,36533

0,08699
 = 4,1997 

Berdasarkan perhitungan diatas, menunjukkan bahwa t- hitung sebesar 

4,199 < t- tabel 1,978 dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan merek (Z) tidak dapat memdiasi citra merek (X2) terhadap 

minat beli (Y). 

H7: Citra Merek melalui Kepercayaan Merek Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap Minat Beli, Diterima 

G. Pembahasan  

1. Pengaruh Iklan Online Terhadap Kepercayaan Merek Pada Toko Online 

Shopee di Makassar 

Periklanan bisa didefinisikan sebagai bentuk komunikasi nonpersonal 

yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk 

mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk 

media (Muhammad Jaiz, 2014). Dimana teori ini membantu komunikasi 

pemasaran dalam memahami perilaku apa yang mendorong orang-orang 

memusatkan keputusan mereka. Media sosial merupakan sarana bagi konsumen 

untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain 

dan dengan perusahaan dan sebaliknya  

Iklan online ini mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan suatu merek 

dengan adanya iklan online yang mernarik dapat mencitpakan sebuah 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Kondisi ini tercipta karena orang 
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– orang di zaman sekarang mempunyai sosial media sehingga iklan online dari 

berbagai perusahaan itu akan muncul di sosial media yang kita miliki. Iklan 

online ini dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu attention, interest, 

expanding ads, dan pop-up. 

Hal ini wajar terjadi karena orang – orang dizaman sekarang sudah tidak 

asing lagi dengan internet dan kebanyakan orang – orang mempunyai sosial 

media seperti facebook, instagram, blog, twitter dan youtube sehingga banyak 

iklan yang akan muncul di berbagai akun sosial media yang kita miliki. Secara 

logika bahwa iklan online ini mempunyai hubungan terhadap kepercayaan suatu 

merek produk yang dimana konsumen sudah banyak menerima informasi dari 

iklan yang ditampilkan di sosial media tidak hanya dari segi informasi manfaat 

dan kegunaan produk akan tetapi dari segi ulasannya.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji-t), diperoleh nilai 

signifikansi variabel iklan online sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Penelitian ini 

juga memperoleh hasil koefisien regresi variabel iklan online sebesar 0,385. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel iklan online terhadap kepercayaan merek, sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini diterima 

Berdasarkan deskripsi item pernyataan variabel iklan online, item 

pernyataan yang mengatakan bahwa saya memperhatikan iklan Shopee karena 

promo 9.9 dan gratis ongkir, diperoleh jawaban responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 74 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 43 
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orang, dan responden yang menjawab netral sebanyak 13 orang. Artinya , 

seseorang lebih memperhatikan iklan online Shopee karena adanya promo 9.9 

dan promo gratis ongkir.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Agung Prayitno, dkk (2020), yang 

menyatakan bahwa iklan online memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepercayaan merek. Semakin orang – orang lama menggunakan gojek 

maka akan semakin nyaman dan terikat dengan jasa layanan gojek salah satu 

hal yang membuat orang – orang mengenal gojek yaitu melalui sosial media dan 

orang- orang terdekat. 

2. Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepercayaan Merek Pada Toko Online 

Shopee di Makassar 

Citra merek (brand image) adalah pengamatan dan kepercayaan yang 

dingenggam konsumen, seperti yang dicerminkan di asosiasi atau ingatan 

konsumen (Tjiptono, 2015). Dimana teori ini dapat membantu konsumen untuk 

menumbuhkan rasa percaya terhadap suatu merek yang ingin digunakan. 

Citra merek ini mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan merek 

dengan adanya citra yang baik maka konsumen akan percaya terhadap suatu 

merek. Kondisi ini tercipta karena orang – orang di zaman sekarang lebih pintar 

dan selektif untuk mempercayai suatu merek sehingga para perusahaan berusaha 

membuat sebuah citra yang baik terahadap suatu merek. Citra merek dapat 

diukur dengan beberapa indikator yaitu atribut, nilai dan kepribadian. 
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Hal ini wajar terjadi karena orang – orang dizaman sekarang sudah pintar 

dalam menilai suatu merek produk dan mereka tidak asing lagi dengan internet. 

Secara logika bahwa citra merek ini mempunyai hubungan terhadap 

kepercayaan suatu merek produk yang dimana konsumen sudah banyak 

menerima informasi dari berbagai media sosial, artikel dan informasi dari 

reviewer tidak hanya dari segi manfaat dan kegunaan produk akan tetapi dari 

segi ulasan dan hasil pengalaman reviewer.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji-t), diperoleh nilai 

signifikansi variabel citra merek sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Penelitian ini 

juga memperoleh hasil koefisien regresi variabel citra merek sebesar 0,499. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel citra merek terhadap kepercayaan merek, sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Berdasarkan deskripsi item pernyataan variabel citra merek, item 

pernyataan yang mengatakan shopee memberi kesan bahwa tampilannya lebih 

berkualitas dan mudah digunakan, diperoleh jawaban responden yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 92 orang, responden yang menjawab setuju 

sebanyak 32 orang, dan responden yang menjawab netral sebanyak 6 orang. 

Artinya, ketika seseorang menggunakan aplikasi shopee mereka akan merasa 

bahwa tampilan di aplikasi shopee lebih berkualitas dan lebih mudah untuk 

digunakan.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Alhaddad (2015) yang menyatakan bahwa citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek. Kepercayaan 

merek merupakan sebuah hal yang diyakini konsumen terhadap sebuah merek. 

Hal tersebut didukung dengan citra merek yang baik menumbuhkan rasa 

percaya konsumen terhadap sebuah merek yang digunakan. Maka dari itu, 

semakin baik citra merek maka akan semakin baik pula kepercayaan merek. 

3. Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Minat Beli Pada Toko Online 

Shopee di Makassar 

Menurut (Warusman dan Untarini, 2016) kepercayaan merek 

merupakan suatu nilai merek yang dapat diciptakan melalui beberapa aspek 

yang dapat menimbulkan kepuasan konsumen, dimana setiap individu pada 

konsumen menghubungkan kepercayaan merek dengan pengalaman pada 

merek tersebut. 

Kepercayaan merek mempunyai perngaruh terhadap minat beli dengan 

adanya kepercayaan merek ini dapat menimbulkan sebuah minat seseorang 

untuk membeli suatu produk. Kondisi ini tercipta karena adanya sebuah 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek produk sehingga menimbulkan 

sebuah minat akan suatu produk. Kepercayaan merek dapat diukur dengan 

beberapa indikator yaitu kepercayaan, dapat diandalkan, jujur dan keamanan. 
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Hal ini wajar terjadi karena orang – orang akan berminat terhadap suatu 

merek produk ketika mereka mempercayai merek produk tersebut. Di zaman 

sekarang sudah banyak infromasi dan bisa kita dapatkan dari mana saja seperti 

facebook, instagram, artikel, youtube dan masih banyak yang lainnya. Secara 

logika bahwa konsumen akan mencari informasi sebanyak – banyaknya 

terhadap suatu merek produk seperti manfaat, kegunaan hingga hasil 

pengalaman dari seorang yang telah memakai produk itu terlebih dahulu ketika 

mereka merasa yakin terhadap merek tersebut maka konsumen akan berminat 

untuk membeli produk tersebut. 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji-t), diperoleh nilai 

signifikansi variabel kepercayaan merek sebesar 0,00 yang artinya nilai tersebut 

lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. 

Penelitian ini juga memperoleh hasil koefisien regresi variabel citra merek 

sebesar 0,506. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel kepercayaan terhadap dan minat beli, 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Berdasarkan deskripsi item pernyataan variabel citra merek, item 

pernyataan yang mengatakan bahwa saya mengandalkan layanan e-commerce 

merek Shopee, diperoleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 63 orang, responden yang menjawab setuju sebanyak 54 orang, dan 

responden yang menjawab netral sebanyak 13 orang. Artinya, seseorang yang 

mempunyai minat berbelanja online aplikasi shopee ini dapat menjadi salah satu 

tempat beberlanja online yang dapat diandalkan. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Nurida dan Sri Ernawati (2020) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan merek mempunyai pengaurh positif dan 

signifikan terhadap minat beli. Hal ini dapat menimbulkan rasa percaya 

konsumen terhadap suatu merek sehingga dapat menimbulkan rasa minat untuk 

membeli suatu produk. 

4. Pengaruh Iklan Online Terhadap Minat Beli Pada Toko Online Shopee di 

Makassar 

Iklan online ini mempunyai pengaruh terhadap minat beli dengan adanya 

iklan online yang menarik konsumen akan tertarik untuk membeli suatu produk. 

Kondisi ini tercipta karena di zaman sekarang setiap orang mempunyai 

smartphone dan mempunyai sosial media yang dimana sosial media ini bisa 

menjadi tempat promosi suatu produk.  

Hal ini wajar untuk terjadi dikarenakan kita sedang berada di era 

digitalisasi yang dimana perkembangan teknologi dan informasi berkembang 

sangat pesat sehingga para produsen berlomba – lomba untuk bisa survive di era 

digitalisasi seperti sekarang ini. Secara logika bahwa produsen memikirkan cara 

untuk bisa menekan budget promosi tapi bisa menjangkau ke berbagai daerah 

dengan cukup cepat yaitu dengan cara melalui iklan online dengan iklan online 

yang menarik akan menimbulkan minat untuk membeli suatu produk tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji-t), diperoleh nilai 

signifikansi variabel iklan online sebesar 0,00 yang artinya nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Penelitian ini 
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juga memperoleh hasil koefisien regresi variabel iklan online sebesar 0,345. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel iklan online terhadap dan minat beli, sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini diterima.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Aqsa (2019) yang 

menyatakan bahwa iklan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli. Iklan online yang menarik dapat menimbulkan rasa ketertarikan 

konsumen akan suatu produk yang ditawarkan pada iklan online tersebut. 

5. Pengaruh Citra Merek Terhadap Minat Beli Pada Toko Online Shopee di 

Makassar 

Citra merek ini mempunyai pengaruh terhadap minat beli dengan adanya 

citra yang baik terhadap suatu merek maka konsumen akan berminat untuk 

membeli suatu produk karena mempunyai nilai yang baik di mata konsumen. 

Kondisi ini tercipta karena orang – orang di zaman sekarang lebih pintar dan 

selektif untuk membeli suatu produk sehingga para produsen berusaha membuat 

citra yang baik terhadap suatu merek. 

Hal ini wajar terjadi dikarenakan di zaman sekarang sudah banyak 

informasi mengenai suatu produk oleh karena itu orang – orang lebih selektif 

dan memilih produk yang mempunyai nilai yang baik dimata konsumen. 

Dengan citra yang baik konsumen ini akan lebih mudah tertarik terhadap suatu 

produk karena mempunyai nilai yang baik dimata konsumen, mereka bisa 

menilai bahwa produk ini mempunyai citra yang baik dari itu pengalaman 
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konsumen sendiri ataupun melihat informasi produk tersebut melalui reviewer 

yang ada di berbagai sosial media. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis (uji-t), diperoleh nilai 

signifikansi variabel citra merek sebesar 0,00 yang artinya nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Penelitian ini 

juga memperoleh hasil koefisien regresi variabel citra merek sebesar 0,722. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel citra merek terhadap dan minat beli, sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Miki Ambarwati, dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli. Dengan menciptakan sebuah persepsi yang baik akan suatu merek 

hal ini dapat menimbulkan rasa ketertarikan konsumen akan suatu merek 

produk.  

6. Pengaruh Iklan Online Jika Melalui Kepercayaan Merek Terhadap Minat 

Beli Pada Toko Online Shopee di Makassar 

Iklan online ini mempunyai pengaruh terhadap minta beli melalui 

kepercayaan merek dengan adanya kepercayaan merek ditengah – tengahnya ini 

akan meningkatkan ketertarikan terhadap suatu produk. Kondisi ini tercipta 

karena orang – orang dapat melihat berbagai macam iklan produk yang ada di 

sosial media mereka dan mereka akan lebih tertarik terhadap suatu merek 

produk yang mereka percayai. 
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Hal ini wajar terjadi karena orang – orang dizaman sekarang sudah pintar 

dan selektif terhadap suatu merek produk tidak hanya dengan iklan yang 

menarik tapi konsumen ini akan membeli suatu merek produk yang sudah 

mereka percaya. Secara logika bahwa para produsen ini akan berusaha untuk 

membuat iklan yang menarik supaya konsumen ini tertarik untuk membeli suatu 

merek produk tidak hanya dengan iklan yang menarik produsen ini berusaha 

membuat iklan yang dapat menimbulkan rasa percaya konsumen terhadap suatu 

merek dengan menampilkan ulasan – ulasan yang positif terhadap merek 

tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur (path analysis), diperoleh 

hasil bahwa kepercayaan merek dapat memediasi iklan online terhadap minat 

beli. Hal ini dapat dilihat dari pengujian kepercayaan merek sebagai variabel 

intervening, variabel iklan online memiliki t-hitung 2,006 < t-tabel 1,978 dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara variabel kepercayaan merek terhadap dan 

minat beli, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Helisa Margahana (2020) menyatakan 

bahwa variabel iklan online melalui kepercayaan merek mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli. Dimana iklan online yang menarik 

dapat menumbuhkan rasa ketertarikan dan dengan iklan online yang 

memberikan informasi sesuai fakta dapat menimbulkan rasa kepercayaan 

konsumen terhadap suatu merek produk yang ditawakan. 
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7. Pengaruh Citra Merek Jika Melalui Kepercayaan Merek Terhadap Minat 

Beli Pada Toko Online Shopee di Makassar 

Citra merek ini mempunyai pengaruh terhadap minat beli melalui 

kepercayaan merek dengan adanya kepercayaan ditengah – tengahnya akan 

meningkatkan ketertarikan terhadap suatu produk. Kondisi ini tercipta karena 

orang – orang sudah pintar dan selektif untuk membeli suatu produk. Oleh 

karena itu citra yang baik dapat menimbulkan minat untuk membeli suatu 

produk dan dengan adanya rasa percaya konsumen terhadap suatu merek akan 

meningkatkan ketertarikan untuk membeli suatu produk. 

Hal ini wajar terjadi karena dizaman sekarang orang – orang sudah pintar 

dan lebih selektif untuk membeli suatu produk apalagi dengan banyaknya 

informasi yang bisa di akses di internet ini dapat menjadi pertimbangan 

konsumen untuk membeli suatu merek produk. Secara logika bahwa perusahaan 

berusaha untuk menciptakan citra yang baik dan membuat para konsumen ini 

percaya terhadap produk mereka dengan memberikan kualitas yang baik supaya 

konsumen lebih tertarik untuk membeli produk tersebut. 

Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur (path analysis), diperoleh 

hasil bahwa iklan kepercayaan dapat memediasi citra merek terhadap minat beli. 

Hal ini dapat dilihat dari pengujian kepercayaan merek sebagai variabel 

intervening, variabel citra merek memiliki t-hitung 4,119 < t-tabel 1,978 dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara variabel kepercayaan merek terhadap dan 

minat beli, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. 



 
 

84 
 

Hal ini sejalan dengan penelitian Luh Gede Dian A.P dan I Putu Gede 

S, (2018) yang menyatakan bahwa variabel citra merek melalui kepercayaan 

merek mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dengan 

menciptakan persepsi yang baik akan suatu merek dapat menumbuhkan rasa 

ketertarikan dan dapat menimbulkan rasa percaya konsumen terhadap suatu 

merek produk . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data yang telah dilakukan dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV mengenai pengaruh iklan online 

dan citra merek terhadap minat beli dengan kepercayaan merek sebagai variabel 

intervening pada toko online Shopee di Makassar. Maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan iklan online memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek pada toko 

online Shopee di Makassar. 

2. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan citra merek memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan merek pada toko 

online Shopee di Makassar.  

3. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan kepercayaan merek 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen 

pada toko online Shopee di Makassar.  

4. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan iklan online memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada toko online 

Shopee di Makassar.  
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5. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan citra merek memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada toko online 

Shopee di Makassar 

6. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan iklan online melalui 

kepercayaan merek mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli pada toko online Shopee di Makassar.  

7. Berdasarkan hasil dari analisis data menunjukkan citra merek melalui 

kepercayaan merek mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli pada toko online Shopee di Makassar. 

B. Saran  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

sebab itu, penulis berharap kepada penelitian selanjutnya agar lebih 

menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya dan tentunya merujuk pada 

penelitian yang sudah ada, dengan harapan supaya penelitian yang didapatkan 

selanjutnya dapat lebih baik dari sebelumnya. Melalui tahapan analisis dari 

penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau acuan bagi 

pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor apa saja yang 

dapat memengaruhi minat beli konsumen pada toko online Shopee, adapun 

yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan penguatan kembali dibagian 

inovasi baru terhadap iklan online. Hal ini dimaksudkan agar toko online 

Shopee dapat mengimplementasikan strategi yang tepat sehingga dapat 

menambah minat beli pada konsumen. 
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2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian 

selanjutnya. Selain itu, diharapkan pula peneliti selanjutnya mampu 

meneliti variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi minat beli pada 

toko online Shopee, selain dari pada variabel iklan online, Citra Merek, 

Minat Beli dan Kepercayaan Merek. Hal tersebut sebagi penyempurnaan 

penelitian sebelumnya. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menggunakan lebih 

banyak responden agar hasil penelitian lebih relevan. 
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Lampiran 1  

A. KUESIONER  

No. Responden : ………… 

Kuesioner : “Pengaruh Iklan Online dan Citra Merek Terhadap Minat Beli dengan 

Kepercayaan Merek sebagai variabel intervening pada toko online Shopee di 

Makassar”  

Dengan hormat,  

Dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan 

program sarjana S1 di Universitas Islam Negeri A lauddin Makassar, peneliti 

berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai “Pengaruh Iklan 

Online dan Citra Merek Terhadap Minat Beli dengan Kepercayaan Merek sebagai 

variabel intervening pada toko online Shopee di Makassar”.  

Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk ikut 

berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini agar hasil penelitian ini dapat 

memiliki kredibilitas yang tinggi. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan dan 

partisipasi saudara-saudari dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.  

Hormat saya peneliti  

 

 

MUHAMMAD IQBAL YUDHA NUGROHO 

NIM 90200117099  

Adapun kriteria responden yang diperlukan, yaitu : 

1. Berusia minimal 9 tahun sampai 24 tahun 

2. Berdomisili di Kota Makassar 

3. Sedang atau pernah menggunakan aplikasi shopee 

Email   :  

Nama   :  

Jenis Kelamin  : (   ) Laki-Laki 

   : (   ) Perempuan  
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Usia   : (   ) Tahun 

Jumlah penghasilan :  

(   ) < Rp.1.000.000   (   ) Rp.1.000.000 –  Rp. 2.000.000  (   ) > 

Rp. 2.000.000 

Jawablah pernyataan-pernyataan berikut dengan memberikan tanda (   ) sesuai 

dengan penilian dan pendapat anda 

Keterangan :  

STS  : Sangat Tidak Setuju  

TS  : Tidak Setuju  

N  : Netral 

S  : Setuju  

SS  : Sangat Setuju 

Iklan Online (X1) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

 Iklan Online (X1)      

1 
Saya memperhatikan iklan Shopee karena 

promo 9.9 dan gratis ongkir 

     

2 
Saya tertarik dengan produk yang ada di 

Aplikasi Shopee setelah melihat iklan Shopee 

     

3 
Saya tertarik mengklik iklan shopee yang 

muncul di beranda media sosial saya  

     

4 

Saya sadar terdapat informasi di setiap iklan 

shopee yang muncul pada video yang sedang 

saya tonton di media sosial. 

     

 

Citra Merek (X2) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Merek dan gambar logo Shopee bagus dan 

mudah diingat 
     

2 
Shopee memberi kesan bahwa tampilannya 

lebih berkualitas dan mudah digunakan 
     

3 
Berbelanja produk di Shopee dapat memenuhi 

kebutuhan saya 
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Kepercayaan Merek (Z) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya percaya dengan e-commerce merek 

Shopee 
     

2 
Saya mengandalkan layanan e-commerce 

merek Shopee 
     

3 

e-commerce merek shopee dapat memenuhi 

harapan dan membuat saya merasa aman 

sebagai konsumen 

     

 

Minat Beli (Y) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya berminat membeli produk Baju di 

Shopee. 
     

2 
Saya akan mereferensikan Shopee kepada 

orang lain yang akan membeli baju. 
     

3 
Jika bertransaksi kembali di Shopee, saya 

ingin mencoba produk lain selain baju. 
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Lampiran 2 

Rekapitulasi Kuesioner 

Variabel Iklan Online (X1) 

No X1 X2 X3 X4 X Total 

1 5 5 4 4 18 

2 5 5 5 4 19 

3 5 4 4 5 18 

4 4 4 4 3 15 

5 5 5 4 5 19 

6 4 4 3 5 16 

7 5 5 4 5 19 

8 5 5 5 5 20 

9 5 4 4 5 18 

10 3 4 3 4 14 

11 5 4 5 5 19 

12 4 5 5 3 17 

13 5 3 5 5 18 

14 5 5 4 4 18 

15 3 4 3 5 15 

16 5 5 5 5 20 

17 4 4 4 5 17 

18 5 5 5 5 20 

19 5 5 5 5 20 

20 5 5 5 5 20 

21 5 5 5 5 20 

22 4 4 4 4 16 

23 5 4 4 4 17 

24 4 4 4 4 16 

25 4 4 4 3 15 

26 5 5 5 5 20 

27 5 5 5 5 20 

28 4 4 3 4 15 

29 3 3 3 3 12 

30 5 5 5 4 19 

31 5 4 3 3 15 

32 5 5 5 5 20 

33 5 5 5 5 20 

34 4 4 4 4 16 
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35 5 5 4 5 19 

36 3 3 2 3 11 

37 5 4 4 4 17 

38 5 5 3 5 18 

39 5 5 4 5 19 

40 4 4 4 4 16 

41 4 4 3 5 16 

42 5 4 5 4 18 

43 5 5 5 5 20 

44 4 4 4 4 16 

45 5 5 5 5 20 

46 4 4 4 4 16 

47 4 4 3 3 14 

48 4 5 3 3 15 

49 3 5 5 5 18 

50 5 5 5 5 20 

51 4 4 4 5 17 

52 4 4 3 4 15 

53 4 3 4 4 15 

54 5 5 3 4 17 

55 5 5 5 5 20 

56 5 4 5 5 19 

57 5 5 5 5 20 

58 5 4 5 5 19 

59 4 3 4 5 16 

60 5 5 5 4 19 

61 3 4 3 4 14 

62 5 4 5 2 16 

63 5 5 5 5 20 

64 5 4 4 4 17 

65 5 5 5 5 20 

66 4 4 4 4 16 

67 4 5 4 5 18 

68 5 5 5 5 20 

69 5 5 5 5 20 

70 5 5 5 5 20 

71 3 3 3 4 13 

72 5 5 5 5 20 

73 5 5 5 5 20 

74 4 4 4 4 16 

75 5 5 5 5 20 
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76 4 4 4 4 16 

77 4 5 3 4 16 

78 5 5 5 5 20 

79 5 5 5 5 20 

80 5 5 5 5 20 

81 5 5 3 4 17 

82 5 5 3 4 17 

83 4 4 4 4 16 

84 4 5 3 5 17 

85 5 5 5 5 20 

86 5 5 3 5 18 

87 3 3 3 3 12 

88 5 5 4 4 18 

89 3 4 3 3 13 

90 4 4 5 5 18 

91 4 4 5 5 18 

92 5 5 5 5 20 

93 4 4 4 5 17 

94 5 5 5 5 20 

95 4 4 4 5 17 

96 4 4 4 4 16 

97 3 5 4 5 17 

98 4 5 4 4 17 

99 4 4 4 4 16 

100 5 4 4 5 18 

101 5 4 3 5 17 

102 3 3 3 3 12 

103 5 4 3 5 17 

104 4 4 3 3 14 

105 4 4 4 4 16 

106 5 5 5 5 20 

107 4 4 4 5 17 

108 4 4 4 4 16 

109 5 5 5 5 20 

110 5 5 5 5 20 

111 5 5 5 5 20 

112 3 3 3 4 13 

113 5 5 5 5 20 

114 5 5 5 5 20 

115 4 4 4 4 16 

116 5 5 5 5 20 



 

98 
 

117 4 4 4 4 16 

118 4 5 3 4 16 

119 5 5 5 5 20 

120 5 5 5 5 20 

121 5 5 5 5 20 

122 5 5 3 4 17 

123 5 5 3 4 17 

124 4 4 4 4 16 

125 4 5 3 5 17 

126 5 5 5 5 20 

127 5 5 3 5 18 

128 3 3 3 3 12 

129 5 5 4 4 18 

130 4 4 4 4 16 

 

Rekapitulasi Kuesioner 

Variabel Citra Merek (X2) 

No X1 X2 X3 X Total 

1 4 5 5 14 

2 5 4 3 12 

3 5 5 5 15 

4 5 3 3 11 

5 5 5 5 15 

6 4 5 5 14 

7 5 5 5 15 

8 5 5 5 15 

9 4 4 4 12 

10 4 5 5 14 

11 4 5 5 14 

12 3 4 4 11 

13 5 5 5 15 

14 4 4 4 12 

15 4 5 5 14 

16 5 5 5 15 

17 5 4 4 13 

18 5 5 5 15 

19 2 5 5 12 

20 5 5 5 15 

21 5 5 5 15 



 

99 
 

22 4 4 4 12 

23 5 5 5 15 

24 3 3 3 9 

25 5 5 5 15 

26 5 5 5 15 

27 3 4 5 12 

28 5 5 5 15 

29 4 4 4 12 

30 5 5 4 14 

31 5 5 4 14 

32 5 5 5 15 

33 5 5 5 15 

34 4 4 4 12 

35 5 5 4 14 

36 3 3 3 9 

37 5 5 5 15 

38 5 5 5 15 

39 5 5 5 15 

40 1 3 4 8 

41 5 4 4 13 

42 5 5 5 15 

43 5 5 5 15 

44 4 4 4 12 

45 5 5 5 15 

46 4 4 4 12 

47 4 3 4 11 

48 4 4 4 12 

49 3 5 5 13 

50 5 5 5 15 

51 5 5 5 15 

52 5 5 4 14 

53 5 5 5 15 

54 5 5 5 15 

55 5 4 5 14 

56 5 5 5 15 

57 5 5 5 15 

58 5 5 5 15 

59 2 5 4 11 

60 5 4 4 13 

61 3 4 4 11 

62 3 4 4 11 



 

100 
 

63 5 5 5 15 

64 5 5 5 15 

65 5 5 5 15 

66 5 5 5 15 

67 5 5 5 15 

68 5 5 5 15 

69 5 5 5 15 

70 5 5 5 15 

71 3 4 3 10 

72 5 5 5 15 

73 5 5 5 15 

74 5 5 5 15 

75 4 5 5 14 

76 5 5 5 15 

77 5 5 5 15 

78 5 5 5 15 

79 5 5 5 15 

80 5 5 5 15 

81 5 5 5 15 

82 5 5 5 15 

83 4 4 4 12 

84 5 5 5 15 

85 5 5 5 15 

86 4 4 4 12 

87 5 4 3 12 

88 5 5 5 15 

89 4 3 4 11 

90 5 5 5 15 

91 5 4 5 14 

92 5 4 4 13 

93 5 5 5 15 

94 5 5 5 15 

95 2 4 4 10 

96 4 5 5 14 

97 5 4 5 14 

98 4 5 5 14 

99 4 4 4 12 

100 5 5 5 15 

101 5 5 5 15 

102 5 5 5 15 

103 5 5 5 15 



 

101 
 

104 4 4 4 12 

105 4 4 4 12 

106 4 5 5 14 

107 5 5 5 15 

108 5 5 5 15 

109 5 5 5 15 

110 5 5 5 15 

111 5 5 5 15 

112 5 5 5 15 

113 3 4 3 10 

114 5 5 5 15 

115 5 5 5 15 

116 5 5 5 15 

117 4 5 5 14 

118 5 5 5 15 

119 5 5 5 15 

120 5 5 5 15 

121 5 5 5 15 

122 5 5 5 15 

123 5 5 5 15 

124 5 5 5 15 

125 4 4 4 12 

126 5 5 5 15 

127 5 5 5 15 

128 4 4 4 12 

129 5 4 3 12 

130 5 5 5 15 

 

Rekapitulasi Kuesioner 

Variabel Kepercayaan Merek (Z) 

No Z1 Z2 Z3 Z Total 

1 5 5 5 15 

2 3 5 5 13 

3 5 5 5 15 

4 4 5 4 13 

5 4 3 5 12 

6 4 4 5 13 

7 4 5 5 14 

8 5 5 4 14 



 

102 
 

9 4 5 5 14 

10 3 4 4 11 

11 4 5 5 14 

12 5 4 3 12 

13 5 5 5 15 

14 5 3 3 11 

15 5 5 5 15 

16 4 5 5 14 

17 5 5 5 15 

18 5 5 5 15 

19 4 4 4 12 

20 4 5 5 14 

21 4 5 5 14 

22 4 4 4 12 

23 4 4 4 12 

24 3 3 4 10 

25 4 4 4 12 

26 5 5 5 15 

27 5 5 5 15 

28 4 4 4 12 

29 4 4 4 12 

30 5 5 4 14 

31 3 4 5 12 

32 3 5 5 13 

33 5 5 5 15 

34 4 4 4 12 

35 4 3 4 11 

36 3 3 3 9 

37 5 5 5 15 

38 5 5 5 15 

39 5 5 5 15 

40 3 4 3 10 

41 3 3 4 10 

42 5 5 5 15 

43 5 5 5 15 

44 3 3 3 9 

45 5 5 5 15 

46 4 4 4 12 

47 4 4 4 12 



 

103 
 

48 4 4 4 12 

49 5 5 5 15 

50 5 5 5 15 

51 4 4 4 12 

52 4 5 5 14 

53 3 5 4 12 

54 5 5 5 15 

55 4 4 4 12 

56 4 5 5 14 

57 5 5 5 15 

58 4 5 5 14 

59 3 4 2 9 

60 4 3 3 10 

61 3 4 4 11 

62 4 4 4 12 

63 4 4 4 12 

64 5 3 5 13 

65 5 5 5 15 

66 4 4 4 12 

67 4 4 4 12 

68 5 5 5 15 

69 5 5 5 15 

70 5 5 5 15 

71 3 3 3 9 

72 5 5 5 15 

73 5 5 5 15 

74 5 5 5 15 

75 5 5 5 15 

76 4 4 4 12 

77 4 4 4 12 

78 5 4 5 14 

79 5 4 5 14 

80 5 5 5 15 

81 4 4 4 12 

82 4 4 4 12 

83 4 4 4 12 

84 4 4 4 12 

85 4 5 5 14 

86 4 4 4 12 



 

104 
 

87 5 5 5 15 

88 4 4 4 12 

89 3 3 3 9 

90 4 4 5 13 

91 5 5 5 15 

92 4 5 5 14 

93 4 5 5 14 

94 3 3 3 9 

95 5 4 4 13 

96 4 4 4 12 

97 4 4 5 13 

98 5 5 5 15 

99 4 4 4 12 

100 5 4 5 14 

101 5 5 5 15 

102 4 4 4 12 

103 4 5 4 13 

104 4 4 4 12 

105 4 4 4 12 

106 5 5 5 15 

107 4 5 5 14 

108 4 4 4 12 

109 5 5 5 15 

110 5 5 5 15 

111 5 4 5 14 

112 4 5 4 13 

113 5 4 5 14 

114 5 4 5 14 

115 4 3 4 11 

116 5 4 5 14 

117 4 4 4 12 

118 4 5 4 13 

119 5 4 3 12 

120 5 4 4 13 

121 4 4 5 13 

122 5 5 4 14 

123 5 4 3 12 

124 4 5 4 13 

125 4 4 4 12 



 

105 
 

126 5 5 5 15 

127 4 5 4 13 

128 4 4 4 12 

129 5 5 4 14 

130 4 5 4 13 

 

Rekapitulasi Kuesioner 

Variabel Minat Beli (Y) 

No Y1 Y2 Y3 Y Total 

1 4 5 5 14 

2 5 4 3 12 

3 5 5 5 15 

4 5 3 3 11 

5 5 5 5 15 

6 4 5 5 14 

7 5 5 5 15 

8 5 5 5 15 

9 4 4 4 12 

10 4 5 5 14 

11 4 5 5 14 

12 3 4 4 11 

13 5 5 5 15 

14 4 4 4 12 

15 4 5 5 14 

16 5 5 5 15 

17 5 4 4 13 

18 5 5 5 15 

19 4 5 5 14 

20 5 5 5 15 

21 5 5 5 15 

22 4 4 4 12 

23 5 5 5 15 

24 3 3 3 9 

25 5 5 5 15 

26 5 5 5 15 

27 3 4 5 12 

28 5 5 5 15 

29 4 4 4 12 

30 5 5 4 14 



 

106 
 

31 5 5 4 14 

32 5 5 5 15 

33 5 5 5 15 

34 4 4 4 12 

35 5 5 4 14 

36 3 3 3 9 

37 5 5 5 15 

38 5 5 5 15 

39 5 5 5 15 

40 1 3 4 8 

41 5 4 4 13 

42 5 5 5 15 

43 5 5 5 15 

44 4 4 4 12 

45 5 5 5 15 

46 4 4 4 12 

47 4 3 4 11 

48 4 4 4 12 

49 3 5 5 13 

50 5 5 5 15 

51 5 5 5 15 

52 5 5 4 14 

53 5 5 5 15 

54 5 5 5 15 

55 5 4 5 14 

56 5 5 5 15 

57 5 5 5 15 

58 5 5 5 15 

59 2 5 4 11 

60 5 4 4 13 

61 3 4 4 11 

62 3 4 4 11 

63 5 5 5 15 

64 5 5 5 15 

65 5 5 5 15 

66 5 5 5 15 

67 5 5 5 15 

68 5 5 5 15 

69 5 5 5 15 

70 5 5 5 15 

71 3 4 3 10 



 

107 
 

72 5 5 5 15 

73 5 5 5 15 

74 5 5 5 15 

75 4 5 5 14 

76 5 5 5 15 

77 5 5 5 15 

78 5 5 5 15 

79 5 5 5 15 

80 5 5 5 15 

81 5 4 4 13 

82 4 5 4 13 

83 5 4 5 14 

84 5 5 4 14 

85 4 4 5 13 

86 5 4 4 13 

87 4 4 5 13 

88 5 4 4 13 

89 4 5 3 12 

90 3 4 4 11 

91 4 4 5 13 

92 5 5 5 15 

93 4 4 4 12 

94 5 4 5 14 

95 4 5 4 13 

96 4 4 4 12 

97 4 5 4 13 

98 4 4 4 12 

99 3 3 3 9 

100 4 4 5 13 

101 5 5 5 15 

102 4 5 5 14 

103 4 5 5 14 

104 3 3 3 9 

105 5 4 4 13 

106 4 4 4 12 

107 4 4 5 13 

108 5 5 5 15 

109 4 4 4 12 

110 5 4 5 14 

111 5 5 5 15 

112 4 4 4 12 



 

108 
 

113 4 5 4 13 

114 4 4 4 12 

115 4 4 4 12 

116 5 5 5 15 

117 4 5 5 14 

118 4 4 4 12 

119 5 4 3 12 

120 5 4 4 13 

121 4 4 5 13 

122 5 5 4 14 

123 5 4 3 12 

124 4 5 4 13 

125 4 4 4 12 

126 5 5 5 15 

127 4 5 4 13 

128 4 4 4 12 

129 5 5 4 14 

130 4 5 4 13 

Lampiran 3  

Uji Validitas 

Uji Validitas Variabel Iklan Online (X1) 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.Total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .640** .565** .479** .832** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 130 

X1.2 Pearson Correlation .640** 1 .453** .469** .782** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 130 

X1.3 Pearson Correlation .565** .453** 1 .494** .811** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 130 130 130 130 130 

X1.4 Pearson Correlation .479** .469** .494** 1 .765** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 130 130 130 130 130 

X1.Total Pearson Correlation .832** .782** .811** .765** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas 

Uji Validitas Variabel Citra Merek (X2) 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.Total 

X2.1 Pearson Correlation 1 .529** .462** .822** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 

X2.2 Pearson Correlation .529** 1 .807** .883** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 130 130 130 130 

X2.3 Pearson Correlation .462** .807** 1 .855** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 130 130 130 130 

X2.Total Pearson Correlation .822** .883** .855** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Validitas 

Uji Validitas Variabel Kepercayaan Merek (Z) 

Correlations 

 Z.1 Z.2 Z.3 Z.Total 

Z.1 Pearson Correlation 1 .473** .505** .794** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 

Z.2 Pearson Correlation .473** 1 .621** .840** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 130 130 130 130 

Z.3 Pearson Correlation .505** .621** 1 .856** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 130 130 130 130 

Z.Total Pearson Correlation .794** .840** .856** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Validitas 

Uji Validitas Variabel Minat Beli (Y) 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.Total 

Y.1 Pearson Correlation 1 .508** .420** .807** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 130 130 130 130 

Y.2 Pearson Correlation .508** 1 .642** .849** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 130 130 130 130 

Y.3 Pearson Correlation .420** .642** 1 .818** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 130 130 130 130 

Y.Total Pearson Correlation .807** .849** .818** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Lampiran 4 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Variabel Iklan Online (X1) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.805 .810 4 
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Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Variabel Citra Merek (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.792 .818 3 

 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan Merek (Z) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.774 .774 3 

 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas Variabel Minat Beli (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.756 .767 3 
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Lampiran 5  

Uji Asumsi Klasik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 130 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.33422675 

Most Extreme Differences Absolute .095 

Positive .055 

Negative -.095 

Test Statistic .095 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006c 

Exact Sig. (2-tailed) .180 

Point Probability .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Lampiran 6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Iklan Online (x1) .681 1.469 

Citra Merek (x2) .706 1.417 

Kepercayaan Merek (z) .641 1.559 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 
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Lampiran 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Lampiran 8 

Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) 

1) Sub Struktur 1 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .599a .359 .349 1.345 

a. Predictors: (Constant), Citra Merek (x2), Iklan Online (x1) 

b. Dependent Variable: Kepercayaan Merek (z) 

2) Sub Struktur 2 

Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R2)   

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .761a .578 .568 1.073 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan Merek (z), Citra Merek (x2), 

Iklan Online (x1) 

b. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.003 .580  1.731 .086 

Iklan Online (x1) -.017 .031 -.058 -.538 .592 

Citra Merek (x2) .046 .042 .116 1.101 .273 

Kepercayaan Merek 

(z) 

-.040 .044 -.101 -.911 .364 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
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Lampiran 9 

Uji T 

Uji T X1 ke Z 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.347 .981  6.467 .000 

Iklan Online (x1) .385 .056 .522 6.922 .000 

a. Dependent Variable: Kepercayaan Merek (z) 

 

Uji T X2 ke Z 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.177 1.077  5.737 .000 

Citra Merek (x2) .499 .077 .496 6.461 .000 

a. Dependent Variable: Kepercayaan Merek (z) 

Uji T Z ke Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.839 .979  6.983 .000 

Kepercayaan Merek 

(z) 

.506 .074 .516 6.808 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 
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Uji T X1 ke Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.417 .992  7.481 .000 

Iklan Online (x1) .345 .056 .477 6.138 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

Uji T X2 ke Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.456 .828  4.173 .000 

Citra Merek (x2) .722 .059 .732 12.157 .000 

a. Dependent Variable: Minat Beli (y) 

 


