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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi bukan hanya masyarakat yang dihadapkan dengan 

tingginya persaingan, namun juga bisnis khususnya retail di Indonesia tidak lepas 

dari pengaruh globalisasi dan persaingan. Masyarakat sebagai konsumen akan 

menuntut semakin banyak dan mengikuti arah trend yang semakin modern agar 

tidak tertinggal satu dengan yang lainnya. 

Retail merupakan salah satu usaha yang tidak melibatkan proses pengubahan 

bentuk dari barang yang akan dipasarkan. Oleh karena itu perusahaan Retail 

memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendistribusian barang dari 

Retailer ke konsumen. Untuk mengontrol proses pendistribusian tersebut maka 

sebuah perusahaan Retail harus benar-benar memperhatikan kepentingan dari tiap-

tiap proses yang akan dilakukan. Persaingan dalam bisnis eceran atau retail yang 

sekarang ini semakin ketat memaksa para pengusaha bisnis eceran atau retail saling 

bersaing untuk berusaha menarik perhatian konsumen. Berbagai macam kegiatan 

dilakukan, seperti meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kenyamanan 

suasana dalam berbelanja, atau melakukan potongan harga.  

 Objek dalam penelitian ini adalah Indomaret, yang merupakan jaringan 

minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan 

luas outlet atau toko penjualan kurang dari 200 m2. Dikelola oleh PT Indomarco 

Prismatama. Pada Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba 

pertama di Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. 

Begitu strategisnya posisi sebuah perusahaan ritel bagi masyarakat, tidak 

heran banyak toko Indomaret dibuka di berbagai lokasi strategis dan beberapa 

darinya bahkan buka 24 jam dalam 7 hari seminggu. Dengan kata lain, perusahaan 

ritel mempermudah akses untuk dijangkau konsumennya kapanpun dan dimanapun 

konsumen berada. 
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Banyaknya bisnis ritel di Indonesia menyebabkan persaingan menjadi kian 

ketat. Pada tahun 2014, jumlah toko ritel di Indonesia berjumlah sekitar 26.000 

gerai dan tahun 2016 meningkat menjadi 35.000 gerai (beritasatu.com,2015). 

Ketatnya persaingan bisnis ritel membuat pemasar harus memikirkan strategi yang 

tepat untuk bisnis ritelnya agar dapat terus bertahan dan mampu bersaing dengan 

kompetitor. Selain itu, dengan menggunakan strategi yang tepat pemasar dapat 

mempertahankan posisi dan pelanggan. Salah satu cara untuk dapat bersaing dan 

mempertahankan pelanggan adalah dengan cara membuat private label brand. 

Private label brand atau yang disebut dengan merek pribadi merupakan merek yang 

dimiliki oleh perusahaan ritel, dan hanya dijual secara eksklusif di toko ritel merek 

mereka (Wu et al, 2011). Jadi, selain menjual produk dengan merek nasional atau 

pabrikan, perusahaan ritel juga dapat menjual produk private label brand untuk 

dapat bersaing dengan perusahaan ritel lain. 

Produk private label memiliki berbagai kelebihan bagi peritel. Di antaranya 

adalah ketika daya beli konsumen lemah, maka adanya private label akan menjadi 

pilihan dan mendongkrak penjualan karena memiliki harga yang lebih murah 

(www.kemenperin.go.id). Dalam survei Nielsen tahun 2014, sebanyak 69% 

konsumen Indonesia menyatakan bahwa kualitas private label sama baiknya 

dengan merek-merek terkenal, dan bahkan 71% orang mengatakan bahwa merek 

private label tersebut bisa dijadikan alternatif dalam pembelian. Selain itu adanya 

private label dalam bisnis ritel memungkinkan adanya inovasi produk, dapat 

mengatur kualitas produk, tidak memerlukan anggaran biaya promosi yang terlalu 

banyak, dan memerlukan biaya produksi dan distribusi yang lebih rendah (Sujan, 

2002; Findlay dan Spark, 2002).  

Menurut Kumar (2007) "Brand do not necessarily have to be manufacturer 

brands. They can also be store brands”. Atau sederhananya sebuah merek tidak 

harus menjadi merek manufaktur, bisa juga merek pribadi. Private label merupakan 

strategi private branding yang merujuk pada deskripsi terhadap jenis-jenis produk 

yang disediakan oleh para pemasok kepada industri pengecer (ritel) yang 

menyandang nama merek gerai pengecer masing–masing (Knapp, 2000). Private 

label adalah segala jenis merek yang dijual retailer atau distributor dan hanya 

SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ANALISA PENGARUH PRICE  .......... MAESTRO SIMANJUNTAK

http://www.kemenperin.go.id/


3 

 

 

 

 

tersedia di outlet peritel saja. Produk tersebut mempunyai spesifikasi khusus yang 

telah ditentukan oleh peritel. Private label juga dikenal sebagai store brands, 

private label brand, private-label goods, own-label, house-brands. Private label 

merupakan produk dari perusahaan pemasok yang telah terikat kontrak dengan 

peritel. 

Dengan semakin meningkatnya perkembangan ritel modern selama beberapa 

tahun terakhir, semakin berkembang pula produk private label yang menjadi 

fenomena tersendiri di masyarakat. Private label yang disebut juga sebagai store 

brand merupakan merek yang dimiliki oleh retailer itu sendiri yang umumnya 

dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi serta memberikan daya tawar yang 

lebih tinggi bagi retailer dimana retailer berusaha untuk meningkatkan aktivitas 

promosi untuk private label untuk menarik perhatian konsumen dengan 

menawarkan produk dengan harga yang lebih hemat kepada konsumen. Dalam situs 

“www.klikindomaret.com” kita bisa melihat bahwa private label Indomaret 

terdapat pada beberapa kategori mulai dari makanan dan minuman, alat masak, selai 

dan olesan sampai kebutuhan rumah tangga. Kehadiran private label tampaknya tak 

bisa dihindari karena dalam persaingan yang semakin ketat, tiap peritel ingin 

unggul terutama dalam hal harga yang lebih murah. Dan hal itu bisa dilakukan 

dengan menawarkan produk berlabel sendiri. Kehadiran produk private label ini 

sangat menguntungkan konsumen karena mereka bisa mendapatkan barang dengan 

harga murah hingga 30% dibanding produk berlabel nasional.  Private labels 

Brands/PLBs merupakan salah satu strategi pengusaha ritel dan grocery yang 

diunggulkan untuk meraih konsumen. Private label merupakan diferensiasi merek 

dari peritel, merek mereka tidak sama dan tidak tergantikan dengan merek di toko 

lain. Private label dapat membantu peritel dalam mengendalikan alur konsumen 

dan membentuk loyalitas terhadap toko dengan menawarkan lini produk yang 

eksklusif (Corstjens and Lal, 2000), Private label juga merupakan proyek “image 

harga yang lebih rendah” dari peritel dan meningkatkan bergaining power mereka 

terhadap perusahaan manufaktur atau produsen merek nasional yang terkenal 

(Narasimhan and Wilcox, 1998).  
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 Niat pembelian untuk produk private label ritel telah menjadi perhatian 

dalam beberapa dekade terakhir sejak sektor ini telah berkembang pesat, niat 

pembelian mengacu pada kecenderungan konsumen untuk membeli merek secara 

rutin di masa depan dan menolak beralih ke merek lain. Dalam penelitian ini, 

penulis berusaha mencari tahu bahwa variabel seperti price image, brand image dan 

perceived risk dan store image adalah faktor penentu penting dari niat pembelian 

private label. 

 Dalam teori bauran pemasaran, dijelaskan mengenai klasifikasi alat-alat 

pemasaran menjadi empat kelompok yang disebut juga dengan empat P (4P) yaitu: 

Produk (product), Harga (price), Tempat (place), dan Promosi (promotion). Harga 

bukan hanya penting bagi pemasar namun juga menjadi pertimbangan bagi 

konsumen dalam membeli produk atau jasa yang mempengaruhi purchase 

behaviour konsumen. Harga telah dianggap sebagai indikator dan parameter 

penting dalam literatur pemasaran. Dalam penelitian Beneke dan Carter (2015) bisa 

dilihat beberapa konsumen mungkin lebih suka membeli produk hanya berdasarkan 

pengaruh harga, namun juga bagi banyak konsumen lain, harga relatif terhadap 

kualitas akan memiliki kepentingan yang lebih besar dan lebih diutamakan. Ketika 

konsumen membuat keputusan pembelian yang hanya berfokus pada harga yang 

relatif rendah, itu adalah kesadaran harga/price conciousness (Lichtenstein et al., 

1993). Dalam penelitian ini penulis menggunakan variable price image. Hamilton 

dan Chernev (2013) mendefinisikan price image sebagai kepercayaan 

umum/general belief konsumen tentang tingkat harga keseluruhan pengecer 

tertentu, berbeda dengan persepsi harga/perceived price, yang biasanya digunakan 

mengacu pada harga item tertentu. Pemasar tahu bahwa price image yang secara 

sederhana bisa diartikan sebagai kesan konsumen terhadap keseluruhan tingkat 

harga pengecer adalah penting. Tetapi mereka tidak memiliki gambaran yang jelas 

tentang bagaimana harga gambar terbentuk dan bagaimana mereka mempengaruhi 

perilaku konsumen. Harga yang mereka tetapkan mengirimkan pesan kepada 

konsumen tentang bisnis, produk, atau layanan mereka, menciptakan nilai yang 

dirasakan. Ini memengaruhi merek, citra, atau posisi mereka di pasar. Misalnya, 

harga yang lebih tinggi memberi tahu konsumen bahwa mereka memiliki kualitas 
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yang lebih tinggi, adalah salah satu alasan menetapkan harga produk tersebut. 

Konsumen lain mencari produk dan layanan dengan harga murah, mereka percaya 

mereka akan mendapatkan kualitas yang mereka butuhkan dengan harga murah, 

seperti sebelumnya bisa disebut juga price conciousness. Salah satu kelebihan 

private label adalah harga yang lebih murah dibandingkan dengan brand nasional.  

  Peran harga memang sangat penting seperti dikatakan dalam Lichtenstein et 

al (1993), variabel harga memiliki tempat yang menonjol dan berpengaruh dalam 

proses perilaku pembelian/purchase behaviour konsumen. Murthi dan Rao (2012) 

dalam jurnal “Price Awareness and Consumers' Use of Deals in Brand Choice” 

memandang penetapan harga sebagai topik penting bagi pengecer karena pembeli 

mengunjungi toko berdasarkan kepercayaan dan perasaan subyektif mereka tentang 

aktivitas penetapan harga pengecer, yaitu price image. Harga sehubungan dengan 

private label seperti price conciousness dan value conciousness, telah banyak 

dibahas dalam penelitian sebelumnya dan hasil empiris menunjukkan bahwa itu 

adalah faktor penting dalam penggunaan private label dan dalam niat pembelian 

private label seperti dalam Burton et al (1998) dan Garretson et al (2002). 

 Harga dalam ritel telah menjadi masalah yang sulit mengingat bagaimana 

pesaing akan bereaksi terhadap harga dengan kemungkinan mengarah pada perang 

harga. Penelitian sebelumnya oleh Kukar-Kinney et al (2011) telah berfokus pada 

keadilan harga dan kebijakan tingkat toko/fairness of prices and store-level 

policies. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prosedur penetapan harga dan 

hasil/fairness harga dari harga yang dibayarkan mempengaruhi persepsi 

pelanggan/konsumen terhadap harga toko.  Para peneliti telah menekankan 

pentingnya mempelajari Overall store price image (OSPI) karena peran signifikan 

dari price image pada persepsi harga konsumen dan dampaknya terhadap 

behavioural intwntion (Chang dan Wang, 2014). Para peneliti ini mendefinisikan 

OSPI sebagai keyakinan yang dimiliki konsumen tentang citra harga keseluruhan 

(atau umum) toko, berdasarkan persepsi mereka tentang harga produk individu di 

toko itu. Penelitian telah menunjukkan bahwa price image harus terdiri dari 

beberapa dimensi, ini menunjukkan evolusi dalam cara memahami masalah price 

image. Misalnya, dalam studi yang dilakukan Zielke (2010) mengidentifikasi lima 
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komponen berbeda dari price image (price-level image, value for money, price 

perceptibility, price processibility, evaluation certainty).  

 Oleh karena itu, menjadi lebih mudah bagi konsumen untuk bergantung 

pada price image daripada konstruksi lain yang terkait dengan harga. Setelah 

menyajikan kedalaman konsep gambar harga, perlu ditekankan sekali lagi kata-kata 

kunci, yaitu persepsi pelanggan. Berdasarkan diskusi ini, kita dapat berhipotesis 

bahwa konsumen akan dipengaruhi oleh persepsi price image dalam proses niat 

pembelian mereka. 

 Selain harga yang lebih murah dibandingkan merek nasional, harga yang 

murah itu juga disebabkan karena mereka tidak mengeluarkan biaya promosi 

seperti yang perusahaan dengan merek nasional lakukan. Karena ada batasan untuk 

lokasi penjualan dan iklan untuk private label, informasi yang terkait dengan 

produk yang dimiliki konsumen tidak selengkap produk merek nasional. Oleh 

karena itu, sepeti dikutip dari Shimp dan Bearden (1982) bahwa konsumen 

menggunakan isyarat ekstrinsik, seperti selain harga adalah juga brand image, 

sebagai referensi untuk mengevaluasi juga untuk mengurangi risiko yang dirasakan 

dari produk yang dibeli. Semua perusahaan memberikan perhatian untuk 

menciptakan nilai bagi produk dan merek mereka. Manajemen merek juga 

konsisten dengan hal ini, yang berkaitan dengan penciptaan nilai ekstrinsik, 

intrinsik, atau gabungan untuk menarik/memuaskan pelanggan. Penciptaan nilai 

intrinsik bergantung pada fitur obyektif dengan utilitas pengalaman atau fungsional 

yang ditawarkan kepada pelanggan sedangkan penciptaan nilai intrinsik berfokus 

pada atribut simbolis dan pengalaman yang dievaluasi sebagai tanggapan subjektif 

sebagai tujuan pelanggan. Huang dan Sarigollu mnegatakan bahwa sejalan dengan 

manajemen merek, informasi merek digunakan untuk membangun brand equity 

dengan komponen brand awareness dan brand image. Brand image memainkan 

peran penting dalam membedakan merek dalam produk atau kategori merek serupa.  

Brand image mewakili evaluasi rasional dan emosional pada konsumen yang akan 

mengarah pada persepsi merek, pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk 

membeli atau tidak membeli. Aaker (1991) mendefinisikan brand image sebagai 

serangkaian asosiasi/atribut merek yang disimpan dalam memori konsumen. Keller 
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juga mendefinisikan brand image sebagai jumlah total asosiasi merek yang dimiliki 

dalam benak konsumen yang menyebabkan persepsi tentang merek. Keller juga 

mengklasifikasikan asosiasi brand image ke dalam dimensi kualitas dan dimensi 

afektif. Berdasarkan penuturan singkat tersebut di atas, image dari private label 

dalam penelitian ini adalah asosiasi/atribut yang ditambahkan konsumen ke produk-

produk private label, yang mengarah pada persepsi terhadap private label. Image 

private label yang baik dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan satu 

dengan toko lain, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan laba/profit. 

Untuk merek dengan image yang baik, konsumen memiliki sikap yang lebih positif 

dan niat beli yang lebih tinggi (Kamins dan Marks, 1991; Laroche et al., 1996; 

Romaniuk dan Sharp, 2003). 

 Seperti dinyatakan sebelumnya brand image, sebagai referensi untuk 

mengevaluasi juga untuk mengurangi risiko, Kotler dan Keller mengatakan ketika 

konsumen merasa bahwa brand image semakin baik, mereka memiliki risiko yang 

lebih rendah. Penelitian sebelumnya juga banyak menyelidiki perceived risk serta 

pengaruhnya terhadap niat beli produk  private label (Delvecchio, 2001; Liljander 

et al., 2009). Dalam studi yang dilakukan Batra dan Sinha (2000) dan Richardson 

et al. (1994) telah menunjukkan bahwa  perceived risk  penting untuk memahami 

perilaku konsumen terhadap private label. Istilah 'risiko yang dirasakan/perceived 

risk berasal dari bidang psikologi. Perceived risk mengacu pada keyakinan 

subyektif individu tentang kemungkinan dan konsekuensi negatif dari 

keputusannya dalam membeli suatu produk atau jasa, pengertian dalam jurnal 

Bauer (1960). Konsumen mengandalkan pengurangan risiko dengan melihat merek 

atau toko yang memiliki reputasi baik untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko 

terkait dengan pilihan belanja mereka (Aghekyan-Simonian et al., 2012). Dalam 

Diallo (2012) juga dikatakan Perceived risk disebut sebagai keyakinan subyektif 

individu tentang kemungkinan konsekuensi negatif keputusan yang tidak dapat 

diantisipasi dengan pasti. Perceived risk telah dianggap dalam literatur sebagai 

produk dari dua dimensi: konsekuensi yang dirasakan dari perilaku dan 

kemungkinan atau dampak dari terjadinya mereka (Diallo, 2012). Enam dimensi 

utama risiko telah didefinisikan untuk menggambarkan pengambilan keputusan 
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atau perilaku pilihan konsumen/choice behaviour, diantaranya adalah financial, 

social, psychological, physical dan time or convenience risk. Risiko fungsional dan 

finansial yang dirasakan akan lebih rendah jika kualitas dianggap tinggi untuk 

merek toko/private label. Dalam artikel Aghekyan-Simonian et al (2012) 

dikemukakan karena brand image produk dan store image mengirimkan sinyal 

akan atribut-atribut produk terhadap konsumen, maka baik brand image produk dan 

store image diharapkan memengaruhi perceived risk produk. Dimensi yang sering 

diukur oleh peneliti dikelompokkan sebagai keseluruhan risiko, dan risiko 

keuangan dan kinerja atau risiko fungsional (Liljander et al., 2009). Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa untuk merek dengan citra/image yang baik, 

konsumen memiliki sikap yang lebih positif yang meningkatkan niat beli (Wu et 

al., 2011) Store image telah terbukti mengurangi risiko keuangan terhadap toko 

tradisional serta belanja pakaian secara online (Aghekyan-Simonian di al., 2012). 

Persepsi risiko keuangan yang dirasakan konsumen dari pembelian produk-produk 

private label pakaian memiliki efek negatif pada niat beli (Diallo, 2012). Sehingga 

dari keterangan tersebut bisa disimpulakn bahwa perceived risk 

mempunyai/berpengaruh negatif terhadap store image dan purchase intention.  

 Martineau (1958) memperkenalkan konsep store image dan 

mendefinisikannya sebagai cara di mana pikiran pembelanja menggambarkan toko, 

sebagian oleh kualitas fungsionalnya dan sebagian lagi oleh atmosfer atribut 

psikologisnya. James et al. (1976), di sisi lain, mendefinisikan store image sebagai 

berbagai kesan atau sikap berdasarkan evaluasi atribut-atribut toko yang dianggap 

penting oleh konsumen. Dalam artikel Grewal et al. (1998) menyebutkan bahwa 

lingkungan, tingkat layanan, dan kualitas produk toko adalah yang disebut store 

image. Dalam artikel Lindquist (1974) mengonseptualisasikan struktur toko ada 

sembilan: merchandise, service, clien- tele, physical facilities, convenience, 

promotion, store ambience,  faktor kepuasan pasca transaksi. Studi empiris 

menunjukkan hubungan positif antara private label dan persepsi kualitas barang 

dagangan. Oleh karena itu, menurut artikel Liljander (2009), dikemukakan bahwa 

toko perlu memastikan dalam benak konsumen bahwa kategori barang dagangan 

yang mereka jual sebagai private label sesuai dengan gambar/image yang ingin 
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mereka ciptakan. Dimensi ini telah banyak dipelajari secara luas dan dibahas dalam 

penelitian sebelumnya dan kebanyakan dari mereka dimasukkan ke dalam skala 

store image (Grewal et al., 1998; Smeijn et al.2004; Diallo 2012).  

 Sering sekali, store image dianggap sebagai konsep multi-dimensi termasuk 

berbagai aspek dari toko ritel. Bahkan, diketahui bahwa konsumen menggunakan 

isyarat/cues yang berbeda ketika mengevaluasi store image ritel. Misalnya, dalam 

artikel Smeijn et al  (2004) mengonseptualisasikan store image sebagai konsep tiga 

dimensi yang terdiri dari tata letak, barang dagangan, layout, merchandise and 

service/layanan. Karena persepsi store image memberikan isyarat yang sangat 

relevan untuk private label, mereka mempunyai pengaruh, memberikan gambaran 

untuk kualitas private label yang dijual secara keseluruhan (Collins-Dodd dan 

Lindley, 2003). Dari keterangan singkat tersebut, maka penulis manarik kesimpulan 

bahwa store image mempunyai pengaruh positif terhadap purchase intention/niat 

beli private label. 

   

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Pertumbuhan ritel di Indonesia khususnya dalam tiga tahun terakhir terbilang 

signifikan, pertumbuhan atau perkembangan ritel seharusnya juga mendorong 

penjualan atau pembelian private label di Indonesia, namun menurut survey, 

pembelian dalam hal private di Indonesia masih terbilang rendah di banding negara 

berkembang lainnya. Hal ini menurut survey karena masyarakat/konsumen masih 

setia dengan manufacture’s brand dan masih meragukan kualitas private label. 

Penelitian-penelitian sebelumnya variabel-variabel seperti price image, brand 

image, dan perceived risk terbukti mempengaruhi niat beli, dan menjadi 

antecedents terhadap purchase intention private label, juga khusunya dalam bisnis 

retail.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijabarkan, fokus dalam penelitian ini 

mengeksplorasi efek/pengaruh brand image, price image, dan perceived risk pada 

store image dan purchase intention pada private label/store brand Indomaret. 
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Perumusan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan ini dijabarkan sebagai 

berikut : 

1. Apakah Price image mempunyai pengaruh positif terhadap store image 

perceptions? 

2. Apakah Price image mempunyai pengaruh positif dan pengaruh langsung 

(direct effect) terhadap purchase intention konsumer? 

3. Apakah Brand image mempunyai pengaruh positif terhadap store image 

perception? 

4. Apakah Brand image mempunyai pengaruh positif dan langsung terhadap 

Purchase intention konsumer? 

5. Apakah perceived risk mempunyai pengaruh negatif terhadap store image 

perception? 

6. Apakah Perceived risk mempunyai pengaruh negatif dan langsung terhadap 

purchase intention konsumer. 

7. Apakah Store image mempunyai pengaruh positif terhadap purchase 

intention? 

8. Apakah store image mempunyai “mediating effect” antara variabel price 

image, brand image, dan perceived risk terhadap hubungan dengan 

purchase intention? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah yang tertera, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Price image terhadap store image perceptions. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan pengaruh langsung (direct effect) 

price image terhadap purchase intention konsumer. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Brand image terhadap store image perception. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Brand image dan pengaruh langsung terhadap 

Purchase intention konsumer. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Perceived risk terhadap store image 

perception. 
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6. Untuk mengetahui pengaruh Perceived risk dan pengaruh langsung 

terhadap purchase intention konsumer. 

7. Untuk mengetahui pengaruh Store image terhadap purchase intention. 

8. Untuk mengetahui apakah store image mempunyai “mediating effect” 

terhadap hubungan dengan purchase intention. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

Berikut manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman dan 

penjelasan mengenai pengaruh Price image, brand image, dan perceived 

risk terhadap store image dan Purchase intention konsumer, sehingga 

penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan yang lebih baik bagi 

peneliti. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan 

pemahaman kepada pembaca dan masyarakat umum dalam memunculkan 

niat beli (purchase intention) pada private label Indomaret. 

3. Bagi Akademik  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan yang dapat 

menunjang dari adanya pengaruh price image, brand image, perceived risk, 

terhadap Purchase intention yang dimediasi Store image untuk dijadikan 

bahan referensi yang membantu penelitian pada masa depan. 

 

1.6 Uji Ketahanan (Robustness) 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least 

Square (PLS) dengan menggunakan program smartPLS 3.0 untuk melakukan 

pengukuran pada convergent validity, discriminant validity, dan composite 

reliability untuk meghasilkan nilai loading factor. Nilai loading factor yang dapat 

diterima menurut Ghozali dan Latan (2012) adalah sebesar 0,5 hingga 0,6.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahamn, sistematika penulisan dalam penelitian ini 

akan dibuat sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai penelitian terdahulu, 

landasan teori yang verkaitan denagn hubungan antar variabel serta 

hipotesis dan model analisis yang akan digunakan. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan secara singkat mengenai jenis penelitian, 

identifikasi variabel, data dan sumber data, pengukuran data, alat dan 

metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, 

uji validitas, reliabilitas, dan teknik analisi data. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat mengenai deskripsi data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir penelitian yang memuat simpulan 

dan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan masukan 

yang bermanfaat bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian di 

masa yang akan datang. 
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