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RINGKASAN 

  

Perkembangan  bisnis es krim di Indonesia saat ini sangat 
pesat dengan persaingan yang juga semakin ketat. Berbagai 
merek es krim dari perusahaan yang berbeda dapat dengan 
mudah kita jumpai di pasar dan semakin banyak pula pilihan es 
krim untuk di konsumsi konsumen. Di Kota Malang akhir-akhir ini, 
mulai bermunculan produk es krim yang baru. Salah satunya 
adalah produk es krim Aice. Munculnya es krim Aice 
menyebabkan meningkatnya persaingan antar produk es krim 
satu dengan produk es krim lainnya ,sehingga para pelaku usaha  
mencari cara yang dapat dijadikan sebagai keunggulan dalam 
persaingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 
perusahaan untuk mampu bersaing adalah mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
terhadap suatu produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh harga,citra merek dan kualitas produk 
terhadap minat beli dan keputusan pembelian terhadap es krim 
Aice, dan pengaruh minat beli memediasi variabel harga, citra 
merek, kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

Penelitian ini menggunakan variabel harga (X1), Citra 
merek (X2), kualitas produk (X3) terhadap minat beli (Y1) dan 
keputusan pembelian (Y2), dengan jumlah sampel sebanyak 100 
responden yang pernah membeli dan mengkonsumsi produk es 
krim Aice dalam enam bulan terakhir di Kota Malang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran dan 
wawancara kepada konsumen. Pengolahan data menggunakan 
metode PLS (Partial Least Square). 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga 
(X1), citra merek (X2) dan kualitas produk (X3) berpengaruh 
secara signifikan terhadap minat beli (Y1) dan keputusan 
pembelian (Y2). Variabel minat beli (Y1) mampu memediasi 
hubungan antara variabel harga (X1), citra merek (X2) dan kualitas 
produk (X3) terhadap keputusan pembelian (Y2). Variabel yang 
paling berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 
adalah variabel kualitas produk (X3). 
 
 
Kata Kunci: Es Krim Aice, Keputusan Pembelian, PLS 
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of Factors Affecting Consumer Purchasing Decisions on 
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City. TA. Supervisors: Mas’ud Effendi STP, MP and Dr. 
Panji Deoranto, STP, MP. 

 
SUMMARY 

  
 The development of the ice cream business in 
Indonesia is currently very fast with competition that is also getting 
tighter. Various brands of ice cream from different companies can 
easily be found in the market and more and more choices of ice 
cream for consumer consumption. In Malang City recently, new 
ice cream products have emerged. One of them is Aice ice cream 
products. The emergence of Aice ice cream has resulted in 
increased competition between ice cream one products and other 
ice cream products, so that businesses seek ways that can be 
used as an advantage in competition. One of the ways that can 
be done by companies to be able to compete is knowing the 
factors that influence consumer purchasing decisions on a 
product. The purpose of this study was to determine the effect of 
price, brand image and product quality on buying interest and 
purchasing decisions on Aice ice cream, and the influence of 
buying interest mediated the price, brand image, product quality 
variables on purchasing decisions. 
 This study uses price variables (X1), brand image (X2), 
product quality (X3) on buying interest (Y1) and purchasing 
decisions (Y2), with a total sample of 100 respondents who had 
bought and consumed Aice ice cream products in six last month 
in Malang City. Data collection is done by distributing and 
interviewing consumers. Data processing using the PLS (Partial 
Least Square) method. 
 The results of this study indicate that the price variable 
(X1), brand image (X2) and product quality (X3) significantly 
influence buying interest (Y1) and purchasing decisions (Y2). 
Interest buying variable (Y1) is able to mediate the relationship 
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between price variable (X1), brand image (X2) and product quality 
(X3) on purchasing decisions (Y2). The variables that have the 
most dominant influence on purchasing decisions are product 
quality variables (X3) 
 
 
Kata Kunci: Aice Ice Cream, Purchase Decision, PLS 
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I  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia, es krim menjadi salah satu produk makanan 
yang sangat disukai, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. 
Makanan ini biasanya dikonsumsi sebagai hidangan penutup 
atau populer disebut dessert. Produk es krim merupakan salah 
satu jenis olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan 
dan mencampur bahan baku secara bersama-sama. Bahan yang 
digunakan adalah kombinasi susu dengan bahan tambahan 
seperti gula dan madu atau tanpa bahan perasa, stabilizer dan 
bahan campuran es krim disebut ice cream mix (ICM) (Susilorini 
dan Sawitri, 2007). Perkembangan  bisnis es krim saat ini sangat 
pesat dengan persaingan yang juga semakin ketat, dikarenakan 
berbagai merek es krim dari perusahaan yang berbeda dapat 
dengan mudah kita jumpai di pasar sehingga semakin banyak 
pula alternatif pilihan es krim untuk di konsumsi konsumen. Hal 
ini dapat dilihat dari sebuah data yang menunjukkan adanya 
persaingan pangsa pasar ditingkat antar perusahaan  seperti PT. 
Unilever Indonesia dengan merk Wall’s, PT. Campina ice cream 
industry dengan merk Campina dan PT. Sukanda jaya dengan 
merk Diamond. Pada 2011 setiap perusahaan secara berturut-
turut memiliki pangsa pasar sebesar 72,1%; 23,0% dan 1,7% 
sementara perusahaan es krim lainnya sebesar 3,2%. Pada 2012 
setiap perusahaan mengalami penurusan maupaun peningkatan 
pangsa pasar sebesar 70,7%; 26,31% dan 0,9% sementara 
perusahaan es krim lainnya 2,09%. (Sianipar dkk, 2016). 

Di Kota Malang akhir-akhir ini, mulai bermunculan produk-
produk es krim yang baru, salah satunya produk es krim adalah 
Aice. Es krim Aice merupakan sebuah produk yang diproduksi 
oleh perusahan yang berlisensi dari Singapura. Produk es krim 
Aice saat ini menjadi es krim yang sangat disukai dan 
diperhitungankan di pasar Indonesia dan di Kota Malang. Produk 
es krim yang dijual terdiri dari beberapa macam varian dengan 
harga yang sangat terjangkau. Dengan munculnya produk Aice 
maka, secara tidak lansung produk es krim yang ada di Indonesia 
maupun di Kota Malang bertambah, dan dapat meningkatkan 
daya saing antar produk es krim satu dengan produk es krim 
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lainnya ,sehingga para pelaku usaha perlu mencari cara yang 
dapat dijadikan sebagai keunggulan dalam persaingan. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mampu 
bersaing adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. 

Menurut Wardhani dkk (2015) keberhasilan perusahaan 
untuk mencapai tujuannya, yaitu keputusan pembelian yang 
dilakukan oleh konsumen atas dasar preferensi konsumen, 
dimana preferensi konsumen merupakan kesukaan, pilihan atau 
sesuatu yang lebih disukai konsumen. Pengambilan keputusan 
pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah 
satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan 
tindak lanjut yang nyata. Konsumen melakukan evaluasi pilihan 
yang dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya 
(Harahap, 2015). Faktor sebuah produk yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian yaitu seperti harga, merek, 
desain kemasan, kualitas, dan lain-lain. Harga pada suatu produk 
menjadi salah satu faktor konsumen dalam melakukan keputusan 
pembelian, karena harga secara tidak lansung menunjukan 
kualitas dari produk tersebut. Selain itu ada citra merek, yang 
memiliki peranan penting dalam keputusan pembelian, sehingga 
citra merek yang positif dapat menjadi faktor pendorong bagi 
konsumen dalam membeli suatu produk. Kualitas produk sangat 
mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan, 
dimana kualitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
konsumen menjadi penilian konsumen untuk melakukan 
pembelian atau tidak pada produk tersebut.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode PLS 
(Partial Least Square. Metode PLS (Partial Least Square) 
merupakan soft model yang dapat menjelaskan struktur 
keragaman data. Model yang dihasilkan oleh metode Partial 
Least Square (PLS) mengoptimalkan hubungan antara dua 
kelompok variabel (Nurhasanah dkk, 2012). Oleh karena itu 
peneliti menggunakan metode PLS (Partial Least Square) untuk 
mengetahui variabel atau indikator apa saja yang dapat 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk es 
krim di Kota Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di 

atas, rumusan masalah yang dapat diteliti, yaitu : 
1. Bagaimana pengaruh variabel harga, citra merek dan 

kualitas produk terhadap minat beli produk es krim Aice di 
Kota Malang? 

2. Bagaimana pengaruh variabel harga, citra merek dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk es 
krim Aice di Kota Malang? 

3. Bagaimana pengaruh minat beli terhadap keputusan 
pembelian produk es krim Aice di Kota Malang? 

4. Bagaimana pengaruh minat beli memediasi variabel 
harga, citra merek dan kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian produk es krim Aice di Kota 
Malang? 

 
1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini yaitu 
1. Menentukan pengaruh variabel harga, citra merek dan 

kualitas produk terhadap minat beli produk es krim Aice 
di Kota Malang 

2. Menentukan pengaruh variabel harga, citra merek dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 
es krim Aice di Kota Malang 

3. Menentukan pengaruh minat beli terhadap keputusan 
pembelian produk es krim Aice di Kota Malang. 

4. Menentukan pengaruh minat beli memediasi variabel 
harga, citra merek dan kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian produk es krim Aice di Kota 
Malang. 

 
1.4 Manfaat 

Penelitian yang digunakan diharapankan dapat 
digunakan oleh beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 



4 

 

Sebagai bahan informasi serta pertimbangan 
suatu perusahaan dengan produk yang sama atau 
perusahaan baru yang ingin mengeluarkan produk es 
krim, sehingga dapat lebih membantu dalam 
mengetahui produk es krim yang seperti apa yang 
disenangi oleh konsumen. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Peneliitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang dapat menjadi bahan acuan ataupun 
referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang 
serupa, terutama berkaitan terhadap keputusan 
pembelian. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Es Krim  

Es krim adalah produk beku berasa manis yang terbuat dari 
susu, pemanis, pengemulsi dan penstabil. Es krim merupakan 
produk suspensi lemak dalam larutan gula (Simanungkalit dkk, 
2016). Proses pembuatan es krim meliputi pencampuran, 
pasteurisasi (pemanasan suhu tertentu dengan tujuan untuk 
membunuh bakteri patogen), homogenisasi (perlakukan khusus 
agar besamya globula lemak seragam yang bertujuan 
memberikan tekstur lembut), pendinginan dan pembekuan 
(Muaris, 2006). Pada industri, secara umum es krim terdiri dan 
campuran krim, padatan susu bukan lemak dan susu segar atau 
susu evaporasi atau campuran keduanya, gula, pengemulsi, 
senstabil, dan perasa. Gula yang digunakan dalam pembuatan 
es krim dapat berupa sukrosa (gula pasir) atau gula yang terbuat 
dan sirup jagung (dekstrosa, maltosa, dan dekstin). Gula dalam 
es krim berfungsi untuk mencegah terbentuknya kristal es yang 
besar sehingga struktur es krim tidak keras. Kuning telur, sebagai 
salah satu jenis pengemulsi alami, memegang peranan penting 
dalam proses homogenisasi produk. Untuk membentuk tekstur 
yang lembut dan menjaga stabilitas kristal-kristal es yang lembut 
(Wirakusumah, 2007). 

Es krim merupakan produk pangan yang cocok dikonsumsi 
untuk iklim tropis, sehingga salah satu pilihan untuk 
menghilangkan dahaga (Haryanti dan Zueni, 2015). Terdapat 
beberapa macam jenis es krim, yaitu (Indivara, 2009) : 
1.  Es krim susu yaitu jenis es krim yang biasa dijumpai, 

berbahan dasar susu, krim atau tepung kuning telur (custard), 
pemanis, perasa, bahan penstabil dan emulsifler.  

2. Gelato yaitu jenis es krim yang berbahan dasar susu, pemanis 
dan campuran yang berasal dari buah, cokelat dan kacang-
kacangan segar. Es krim ini lebih padat teksturnya 
dibandingkan dengan es krim susu, tapi lebih cepat meleleh 
jika dikulum dalam mulut.  

3. Es krim susu kedelai yaitu  jenis es krim yang terbuat dari susu 
kedelai yang rendah lemak dan kolestrol. Es krim jenis ini 
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cocok untuk vegetarian dan mereka yang memilih hidup sehat 
dengan mengurangi lemak.  

4. Sorbet yaitu jenis es krim yang berbahan dasar sari buah, gula 
dan pengental.  

5. Granite yaitu jenis es krim yang bahan dasarnya sama seperti 
sorbet, hanya saja pada granite campuran bahan ini langsung 
dibekukan tanpa mehalui proses pengadukan dan teksturnya 
jauh Iebih keras dibandingkan sorbet. 

 
2.2 Bauran Pemasaran 

Bauran Pemasaran adalah inti dari sistem pemasaran di 
suatu perusahaan, karena dalam konsep pemasaran berkaitan 
dengan masalah bagaimana menetapkan bentuk penjualan pada 
segmen pasar tertentu. Terdapat kebijakan pemasaran yang 
selaras dengan konsep pemasaran yang terpadu dan kepastian 
didapatkannya laba/keuntungan dalam jangka panjang 
(Sulaiman, 2014). Dalam program pemasaran yang mendasar 
hal ini ditentukan oleh bauran pemasaran dimana masing-
masingnya ditentukan oleh aktivitas pemasar. Pemasar dalam 
hal ini menggunakan bauran pemasaran untuk menstimulasi 
konsumen agar terdorong dan teratarik untuk melakukan 
pembelian atau segera membuat keputusan pembelian (Masrita, 
2013). 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran 
yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 
pemasarannya dalam pasar sasarannya (Rangkuti, 2009). Empat 
kebijakan yang sering disebut sebagai bauran pemasaran 
(marketing mix) tersebut adalah produk (product), harga (price), 
saluran distribusi (place), dan promosi (promotion) (Fuad dkk, 
2006):  

 
2.3 Variabel Harga (Price) 

Harga merupakan faktor penting dalam perusahaan untuk 
mendapatkan laba. Setiap pelaku usaha berusaha menetapkan 
harga yang terjangkau agar dapat lebih unggul dari pesaingnya. 
Banyak perusahaan bangkrut karena mematok harga yang tidak 
cocok dipasar. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan 
perekonomian konsumen, agar konsumen dapat membeli barang 
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dan jasa tersebut (Manengal, 2015). Harga merupakan acara 
bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari 
para pesaing. Sehingga penetapan harga dapat dipertimbangkan 
sebagai bagian dari fungsi diferensiasi barang dalam pemasaran. 
Harga juga bersifat sangat relatif. Jika seorang pembeli 
mempunyai kesempatan untuk membeli barang dan jasa yang 
sama dengan harga lebih rendah, maka ia akan melakukannya 
(Zulaicha dan Irawati, 2016).  

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 
yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi 
perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya menyebabkan 
timbulnya biaya. Harga merupakan awal dari seseorang berminat 
untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pengusaha 
sehingga terjadilah keputusan pembelian oleh konsumen (Tunis 
dan Martina, 2016). Harga dari suatu produk juga sangat 
berpengaruh dalam keputusan pembelian. Penetapan harga 
produk yang tepat tentunya akan berpengaruh besar dan 
mendapatkan perhatian yang lebih dari konsumen, jika harga 
yang ditawarkan perusahaan sesuai dengan mutu bahan baku, 
kualitas dan daya beli konsumen, tentunya pilihan konsumen 
akan jatuh pada produk tersebut (Setiawan dkk, 2015). Minat beli 
konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh 
penilaian mereka mengenai kelayakan harga dari produk itu 
sendiri, di mana konsumen akan mempertimbangkan apakah 
harga yang mereka bayar telah sesuai dengan manfaat yang 
akan mereka terima (Pratama, 2014). 
 
2.4 Variabel Kualitas Produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 
melakukan fungsi-fungsinya, dimana kamampuan itu meliputi 
daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan 
dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada 
produk secara keseluruhan (Kotler dan Amstrong, 2007). 
Menurut Kaharu dan Budiarti (2016) kualitas produk merupakan 
pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual 
mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. 
Setiap perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk 
dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh 
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perusahaan pesaing. Suatu produk dengan penampilan terbaik 
atau bahkan dengan tampilan lebih baik bukanlah merupakan 
produk dengan kualitas tertinggi jika tampilannya bukanlah yang 
dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Perusahaan harus mampu 
mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen 
saat ini maupun yang akan datang  

Kualitas produk merupakan faktor persaingan utama 
dalam menentukan keberhasilan dan kelangsungan dari suatu 
perusahaan. Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran 
relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas 
desain dan kualitas kesesuaian merupakan suatu ukuran 
seberapa jauh suatu produk dapat memenuhi persyaratan dan 
spesifikasi kualitas yang ditetapkan (Mariana, 2015). Terdapat 
delapan indikator variabel dalam menentukan kualitas barang 
yaitu (Lupiyoadi, 2013): 

a. Kinerja (performance) hal ini berkaitan dengan aspek 
fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik 
utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli 
barang tersebut. 

b. Ciri–ciri atau keistimewaan tambahan (features) yaitu 
aspek kedua dari perfomansi yang berguna untuk 
menambah fungsi dasar atau pelengkap yang berkaitan 
dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. 

c. Keandalan (reliability), yaitu hal yang berkaitan dengan 
kemungkinan suatu barang dapat berhasil menjalankan 
fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu 
tertentu dan kondisi tertentu. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 
specification), hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian 
terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan atau 
memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang ada. 

e. Daya Tahan (durability), yaitu suatu refleksi umur 
ekonomis, berkaitan dengan daya tahan atau berapa 
lama produk tersebut dapat terus digunakan, seperti 
kadaluarsa (expired) suatu produk. 

f. Pelayanan (service ability), yaitu karakteristik yang 
berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, 
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dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan 
barang. 

g. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik yang 
bersifat subyektif mengenai nilai-nilai estetika yang 
berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari 
preferensi individual, yang meliputi faktor-faktor yang 
menjadi daya tarik produk terhadap panca indra seperti 
bentuk fisik, warna dan model rancangan (design) . 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu sifat 
subyektif yang berkaitan dengan perasaan pelanggan 
mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk 
yang berkualitas, meliputi citra dan reputasi produk serta 
tanggung jawab perusahaan terhadapnya, misalnya 
merek produk.  

Dalam menumbuhkan minat beli dan menentukan produk 
mana yang akan dibeli oleh konsumen, tidak terlepas dari 
pertimbangan karakteristik yang melekat pada produk tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau tidak. 
Oleh karena itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan 
kualitas dari produk yang akan dipasarkan (Muhammad dan 
Bulan, 2016).  Kualitas produk yang dianggap baik oleh 
konsumen akan menciptakan keputusan pembelian. Keputusan 
pembelian akan dilakukan ketika konsumen sudah memilih 
produk yang cocok untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya (Putra dkk, 2017). 
 
2.5 Variabel Citra Merek (Brand Image) 
 Citra merek (brand image) adalah kumpulan persepsi 
tentang sebuah merek yang saling berkaitan yang ada dalam 
pikiran manusia dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu 
sendiri. Merek juga dapat diartikan sebagai identitas tambahan 
dari suatu produk pesaing, namun juga merupakan janji produsen 
atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen 
dengan menjamin konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu 
dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen dari 
sebuah produk (Yuliana, 2016). Dalam dinamika pasar yang 
penuh persaingan, citra merek mempunyai peran yang sangat 
penting karena membedakan suatu perusahaan atau produk 
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dengan yang lain. Produk mudah sekali ditiru, tetapi merek 
terlebih khususnya citra merek yang terekam dalam benak 
konsumen, tidak dapat ditiru. Tanpa citra yang kuat dan positif, 
sangatlah sulit bagi perusahaan untuk menarik pelanggan baru, 
mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta meminta 
mereka membayar dengan harga tinggi. Merek yang tangguh 
harus mampu mencapai ketiga sasaran ini (Susanto dan 
Wijarnako, 2004). 

Citra merek (brand image) dapat dianggap sebagai jenis 
asosiasi yang muncul dalam benak konsumen ketika mengingat 
suatu merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat 
muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan 
dengan suatu merek, sama halnya ketika kita berfikir tentang 
orang lain. Asosiasi ini dapat diartikan berdasarkan jenis, 
dukungan, keunggulan, kekuatan, dan keunikan (Surachman, 
2008). Citra merek akan berpengaruh langsung terhadap 
tingginya minat beli suatu produk. Konsumen dengan citra positif 
terhadap suatu produk lebih memungkinkan untuk melakukan 
pembelian, oleh karena itu kegunaan utama dari iklan 
diantaranya adalah untuk membangun citra positif terhadap suatu 
produk (Rahma, 2007). Manfaat lain dari citra produk yang positif 
yaitu dengan mengembangkan suatu produk dan memanfaatkan 
citra positif yang telah terbentuk terhadap produk lama Sutrisna. 
Semakin baik citra suatu merek, semakin tinggi keputusan 
konsumen untuk melakukan pembelian (Yustiawan, 2016). 
Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana 
yang akan dibeli. Setiap merek mempunyai perbedaan tersendiri. 
Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana 
konsumen memilih sebuah merek (Kotler, 2012). 

 
2.6 Minat Beli 
 Minat beli (purchase intention) merupakan 
kecenderungan pelanggan untuk bertindak sebelum keputusan 
membeli dilaksanakan. Minat beli dapat diukur menggunakan 
indikator yang terdiri dari minat transaksional, minat refrensial, 
minat preferensial, dan minat eksploratif (Razak, 2016). Minat beli 
diperoleh dari proses belajar dan suatu proses pemikiran yang 
membentuk suatu persepsi, minat yang muncul saat melakukan 
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pembelian merupakan suatu motivasi yang terus terekam dalam 
benak konsumen dan pada akhirnya konsumen harus memenuhi 
kebutuhannya yaitu kunjungan ke outlet, pencarian informasi 
lanjut, kemauan untuk memahami produk, keinginan untuk 
mencoba produk (Sari, 2015). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 
berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang 
merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka 
hal itu akan memperkuat minat beli, ketidakpuasan biasanya 
menghilangkan minat beli. Minat beli yang ada dalam diri 
konsumen merupakan fenomena yang sangat penting dalam 
kegiatan pemasaran. Minat beli merupakan suatu perilaku 
konsumen yang melandasi suatu keputusan pembelian yang 
hendak dilakukan (Anisa dan Bursa, 2015). Minat beli dapat 
ditingkatkan dengan memperhatikan faktor – faktor, antara lain 
faktor psikis yang merupakan faktor pendorong yang berasal dari 
dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan 
sikap, selain itu faktor sosial yang merupakan proses dimana 
perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan 
kelompok acuan, kemudian pemberdayaan bauran pemasaran 
yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi (Rizky 
dan Yasin, 2014).  

 
2.7 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling 
disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi dua faktor bisa 
berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor 
pertama adalah sikap orang lain dan faktor yang kedua adalah 
situasional (Kotler dan Armstrong, 2008). Ketika konsumen akan 
mengambil suatu keputusan pembelian, produk merupakan 
pertimbangan paling utama, karena produk adalah tujuan utama 
bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Jika konsumen 
merasa cocok dengan suatu produk dan produk tersebut dapat 
memenuhi kebutuhannya, maka konsumen akan mengambil 
keputusan untuk membeli produk tersebut terus menerus 
(Nabhan dan Kresnaini, 2015). 

Keputusan pembelian merupakan sebuah tindakan yang 
dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Keputusan 
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pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli 
atau tidak terhadap produk. Terdapat berbagai faktor yang 
mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu 
produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan 
kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh 
masyarakat (Kotler, 2006). Menurut Simamora (2008) suatu 
proses keputusan pembelian bukan sekadar mengetahui 
berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembelian, tetapi 
berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk 
membeli. Terdapat lima peran yang terjadi dalam keputusan 
membeli : 

1. Pemakarsa (initiator), orang yang percama kali 
menyarankan membeli sutau produk arau Jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (influencer), orang yang 
pandangan/nasihatnya memberi bobot dalam 
pengambilan keputusan akhir. 

3. Pengambil keputusan (decider), orang yang sangat 
menentukan sebagian atau kesciuruhan keputusan 
pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan 
hendak rnembeli, dengan bagairnana cara membeli, dan 
di mana akan membeli. 

4. Pembeli (buyer), orang yang melakukan pembelian nyata. 
5. Pemakai (user) orang yang mengkonsumsi atau 

menggunakan produk atau jasa. 
Terdapat beberapa tahapan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian (Kotler dan Armstrong, 2008) : 
1. Pengenalan kebutuhan, yaitu tahap pertama proses 

keputusan pembelian, dimana konsumen menyadari 
suatu masalah atau kebutuhan.  

2. Pencarian informasi, yaitu tahap proses keputusan 
pembelian dimana konsumen ingin mencari informasi 
lebih banyak, konsumen mungkin hanya memperbesar 
perhatian atau melakukan pencarian informasi secara 
aktif.  

3. Evaluasi alternatif, yaitu tahap proses keputusan 
pembelian dimana konsumen menggunakan informasi 
untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok 
pilihan. Dalam melakukan evaluasi, konsumen dianggap 
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melakukan pertimbangan secara sadar dan rasional. 
Konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan 
manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan 
hingga alternatif yang dipilih. Dalam melakukan evaluasi, 
konsumen dianggap melakukan pertimbangan secara 
sadar dan rasional. Konsumen mengevaluasi pilihan 
berkenaan dengan manfaat yang diharapkan dan 
menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih. 

4. Keputusan pembelian, yaitu keputusan untuk membeli 
disini merupakan proses dalam pembelian yang nyata. 
Jadi, setelah tahap-tahap sebelumnya telah dilakukan, 
maka konsumen harus mengambil keputusan apakah 
membeli atau tidak, apabila konsumen memutuskan untuk 
membeli, maka konsumen akan menjumpai serangkaian 
keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, 
merek, kualitas penjual, waktu pembelian, cara 
pembayaran, dan tempat pembelian.  

5. Perilaku pasca pembelian, yaitu tahap proses keputusan 
pembeli dimana konsumen mengambil tindakan 
selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan 
atau tidak kepuasan mereka. 

 
2.8 Metode Partial Least Square (PLS) 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena 
tidak didasarkan pada banyak asumsi. Metode PLS mempunyai 
keunggulan di antaranya, data tidak harus terdistribusi normal 
multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval 
sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan 
ukuran sampel tidak harus besar (Hascarya dkk, 2014). Menurut 
Shandyastini dan Novianti (2016) Partial Least Square adalah 
suatu metode untuk penciptaan dan pembangunan model 
dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS 
memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (distribution 
free), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu 
distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan 
metode alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang 
dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan 
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diantara variabel yang kompleks namun ukuran sampel datanya 
kecil (30 sampai 100). 

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari 
pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian. PLS 
adalah stuctural equation model (SEM) yang berbasis komponen 
atau varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji 
kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive 
model (Mun’im, 2012). Terdapat dua model pada PLS yakni inner 
model yaitu hubungan antara variabel laten dengan variabel laten 
yang lain dan outer model yaitu hubungan antara variabel laten 
dengan indikatornya. Variabel laten (latent variable) merupakan 
variabel yang tidak terukur atau tidak teramati secara langsung 
(Sanjiwani dkk, 2015).  Dalam sebuah model SEM atau PLS 
sebuah variabel laten dapat berfungsi sebagai variabel eksogen 
(X) atau variabel endogen (Y). Variabel eksogen adalah variabel 
independen yang mempengaruhi variabel dependen. variabel 
eksogen ditunjukkan dengan adanya anak panah yang berasal 
dan variabel tersebut menuju ke variable endogen. Variabel 
endogen adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh 
variabel independen (eksogen) (Santoso, 2011). 

Tujuan PLS adalah memprediksi pengaruh variabel eksogen 
(X) terhadap variabel endogen (Y) dan menjelaskan hubungan 
teoritikal diantara kedua variabel. Fungsi PLS adalah sebagai alat 
prediksi kausalitas yang digunakan untuk pengembangan teori. 
Dengan menggunakan PLS dimungkinkan melakukan 
pemodelan persamaan structural dengan ukuran sampel relative 
(Jaya, 2008). Menurut Henseler (2009) dalam PLS dikenal dua 
macam hubungan antara indikator dan variabel laten, yaitu: 
1. Model Reflektif 

Model reflektif mencerminkan bahwa setiap indikator 
merupakan pengukuran kesalahan yang dikenakan terhadap 
variabel laten. Arah sebab akibat dari variabel laten menuju ke 
indikator dimana indikator merupakan refleksi variasi dari 
variabel laten. Perubahan pada variabel laten diharapkan akan 
menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Model 
hubungan reflektif dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.1 Hubungan Reflektif 
 

2. Model Formatif 
Model formatif merupakan hubungan sebab akibat yang 
berasal dari indikator menuju variabel laten. Hal ini terjadi, jika 
suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi dari 
indikator-indikatornya. Dengan demikian, perubahan yang 
terjadi pada indikator akan tercermin pada perubahan variabel 
latennya. Model hubungan formatif dapat dilihat pada Gambar 
2.3.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Hubungan Formatif 
 
 

2.9 Penelitian Terdahulu 
 Varinli, Erdem dan Avcilar telah melakukan penelitian 
pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor 
yang mempengaruhi keputusan membeli untuk produk 
bersertifikat halal di kalangan konsumen muslim di Turki. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan 
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kuesioner ke konsumen. Sampel yang digunakan sebanyak 650, 
dikumpulkan antara bulan Februari dan Maret 2014. Data yang 
diperoleh diolah menggunakan metode PLS. Hasil analisis 
pemodelan menunjukkan bahwa preferensi untuk membangun 
makanan bersertifikat halal merupakan faktor yang paling penting 
terhadap keputusan pembelian produk halal. Persepsi harga 
konsumen merupakan faktor terpenting kedua, lalu tingkat 
keberagamaan konsumen menjadi faktor  terpenting ketiga. 
Promosi penjualan produk halal juga menjadi faktor penting yang 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada produk 
halal di Turki.  Dari hasil penelitian, semua variabel independen 
signifikan secara statistik dalam menentukan niat membeli 
makanan halal di kalangan konsumen Muslim di Turki. 
 Penelitian lainnya dilakukan oleh Putri, Qomari dan 
Haryono pada tahun 2017 yang memiliki tujuan yaitu melihat 
pengaruh kemasan, merek dan kualitas produk terhadap minat 
beli konsumen es krim Aice di Sidoarjo. Pengujian hipotesis 
dilakukan berdasarkan uji kuantitatif dengan alat uji statistik. 
Pengukuran variabel menggunakan jenis data skala Likert 
dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 
adalah konsumen es krim Aice di Sidoarjo. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik total sampling. 
Sampel penelitian ini adalah 254 konsumen es krim Aice. Teknik 
Analisis Data adalah regresi linier berganda. Setelah melakukan 
penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa variabel 
kemasan, merek, dan kualitas produk berpengaruh signifikan 
secara simultan dan parsial terhadap minat beli konsumen es 
krim Aice di Sidoarjo, dan variabel yang berpengaruh dominan 
terhadap minat beli Konsumen es krim Aice di Sidoarjo adalah 

variabel kualitas produk. 
 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mastuti dan 
Halimah pada tahun 2016 dimana penelitian ini bertujuan 
menganlisis pengaruh harga, promosi dan kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian es krim Aice di Surakarta. 
Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling, 
sebanyak seratus responsen. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis kuantitatif menggunakan teknik analisis yang 
terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji F, 
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koefisien determinasi, uji t, dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari regresi linier berganda disimpulkan variabel harga, 
promosi dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
harga, promosi dan kualitas produk berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian es krim Aice di Surakarta. Hasil 
uji F menunjukkan bahwa harga, promosi dan kualitas produk 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Koefisien determinasi yang dihasilkan 0,708 yang 
berarti 70,8 % mampu dijelaskan oleh variabel harga, promosi 
dan kualitas produk sedangkan sisanya 29,2 % dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak ikut diteliti seperti tempat, kelas sosial, 
motivasi dan merek. 
 Penelitian lainnya dilakukan oleh Riska dkk pada tahun 
2014 bertujuan untuk mengetahui pengaruh green marketing, 
pengetahuan dan minat membeli terhadap keputusan pembelian 
minuman teh dalam kemasan RGB. Instrumen utama 
pengumpulan data adalah kuesioner yang diukur dengan skala 
likert. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 160 
responden yang merupakan konsumen minuman teh dalam 
kemasan RGB. Metode analisis yang digunakan adalah 
Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa green marketing, pengetahuan dan minat 
membeli memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian minuman teh dalam kemasan RGB. 
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III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, Jawa Timur. 
Penelitian akan dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2018. 
Pengolahan data akan dilaksanakan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan permasalahan pada penelitian 
ini. Batasan permasalahan ini digunakan  agar penelitian dapat 
lebih terfokus dan mendalam pada tujuan yang sudah ditetapkan/ 
batasan masalah yang digunakan, antara lain: 

a. Variabel yang digunakan pada peneltian ini yaitu harga, 
kualitas produk, dan citra merek terhadap minat beli dan 
keputusan pembelian pada konsumen produk es krim 
Aice . 

b. Responden pada sampel merupakan orang-orang yang 
pernah mengkonsumsi produk es krim Aice  yang ada di 
Kota Malang selama 6 bulan terakhir dengan minimal 
umur 17 tahun. 
 

3.3 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian adalah urutan kegiatan dalam 

melaksanakan pengerjaan penelitian, dimana terdiri dari 
beberapa tahap pelaksanaan yang saling berkaitan. Peneltian ini 
dilakukan untuk mengetahu faktor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen pada produk es krim Aice di 
Kota Malang, serta untuk mengetahui variabel mana yang paling 
besar berpengaruh terhadap minat beli dan keputusan pembelian 
pada produk es krim Aice yang ada di kota Malang. Prosedur 
penelitian dapat dilihat pada diagram alir Gambar 3.1. 
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       Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.3.1 Survei Pendahuluan dan Studi Literatur 
Penelitian ini diawali dengan melakukan survei 

pendahuluan, dimana kegiatan ini dilakukan untuk 
menganalisis permasalahan pada produk es krim yang 
ada di Kota Malang. Permasalahan yang diperoleh dapat 
dijadikan sebagai tema penelitian. Survei pendahuluan 
dilakukan dengan cara mencari artikel-artikel mengenai 
perkembangan pasar produk es krim di Kota Malang, 
serta melakukan wawancara dengan konsumen yang 
pernah mengkonsumsi produk es krim Aice dan akan di 
peroleh informasi mengenai permasalahan yang ada 
pada produk es krim di Kota Malang. 

Studi literatur merupakan cara untuk mencari 
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dan 
dijadikan sebagai acuan untuk mendukung dala kegiatan 
pelaksanaan penelitian. Sumber literatur yang akan 
digunakan yaitu dari jurnal, buku dan penelitian terdahulu 
yang terkait mengenai keputusan pembelian konsumen 
pada sebuah  produk dengan menggunakan metode PLS 
(Partial Least Square). 

 
3.3.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi dan perumusan masalah menjadi 
salah satu tahapan yang peneltian serta menjadi arah 
bagi peneliti ketahap selanjutnya, dimana pada tahapan 
ini mengeditifikasi masalah dengan tujuan. Sekarang ini 
di Indonesa sangat banyak jual produk-produk makanan 
yang terbuat dari olah susu, salah satu produk es krim. Di 
Kota Malang banyaknya produk es krim yang di jual 
,dimana dapat meningkatkan daya saing antar produk es 
krim satu dengan produk es krim lainnya. Saat ini, 
sebagian besar perusahaan es krim belum mengetahui 
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat beli serta 
keputusan pembelian pada produk es krim, dimana 
(Mudianto dan Wicaksono, 2017) menyatakan bahwa 
minat beli konsumen yang rendah akan mencegah 
konsumen untuk membeli produk, namun sebaliknya 
minat beli yang tinggi akan mendorong konsumen untuk 
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membeli produk. Maka dari itu, peneliti akan membantu 
perusahaan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi minat beli serta keputusan pembelian 
pada produk es krim. 

 
3.3.3 Identifikasi Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel merupakan sebuah atribut atau nilai dari 
suatu objek ataupun kegiatan dengan variasi tertentu 
yang akan diterapkan peneliti untuk dipelajari serta untuk 
menarik kesimpulan. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu, variabel laten dan variabel terukur. 
Adapun variabel dan indikator terlampir pada Tabel 3.1 

 
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Definisi  Indikator 
Sumber 
Indikator 

Harga 
(X1) 

Hal yang sangat 
penting yang 
diperhatikan 
oleh konsumen 
dalam membeli 
produk (Anwar, 
2015) 

X1.1 
Keterjangkauan 
harga 

Sompa et al. 
(2015) 

X1.2 
Kesesuaian harga 
dengan kualitas 
produk 

Sompa et al. 
(2015) 

X1.3 
Bersaing dengan 
harga produk lain 
yang sejenis 

Nugraheni 
dan 
Dwiyanto 
(2016) 

Brand 
Image 
(Citra 
Merek) 
(X2) 

Sebuah 
persepsi 
tentang merek 
yang 
dihubungkan 
dengan asosiasi 
merek yang 
melekat dalam 
ingatan 
konsumen 
(Rangkuti, 
2009) 

X2.1 
Dikenal luas oleh 
masyarakat 

Nugraheni 
dan 
Dwiyanto 
(2016) 

X2.2 
Memiliki reputasi 
yang baik dimata 
konsumen 

Nugraheni 
dan 
Dwiyanto 
(2016) 

  X2.3 
Selalu diingat oleh 
konsumen 

Nugraheni 
dan 
Dwiyanto 
(2016) 

Sumber : Data Primer (2018) 
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Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian (lanjutan) 

Variabel Definisi  Indikator 
Sumber 
Indikator 

Kualitas 
Produk 
(X3) 

Produk yang 
berkualitas 
adalah produk 
yang diterima 
oleh 
pelanggan 
sesuai dengan 
kebutuhan dan 
keinginan 
pelanggan 
(Anwar, 2015). 

X3.1 
Produk yang 
dijual bervarisi 

Putro (2014) 

X3.2 
Teksturnya 
lembut 

Putro (2014) 

X3.3 Porsi yang pas 
Yenesia dan 
Siregar (2014) 

X3.4 
Memiliki 
sertifikasi Halal 

Yenesia dan 
Siregar (2014) 

 X3.5 
Kemasan 
menarik 

Yenesia dan 
Siregar (2014) 

  X3.6 Kemasan praktis Putro (2014) 

Minat 
Beli 
(Y1) 

Konsumen 
untuk membeli 
suatu merek 
atau 
mengambil 
tindakan yang 
berhubungan 
dengan 
pembelian 
(Ashari, 2012). 

Y1.1 

Konsumen 
bersedia 
melakukan 
pembelian 

Nugraheni 
(2016) 

Y1.2 

Konsumen 
merekomendasi 
produk kepada 
orang lain 

Nugraheni  
(2016) 

Y1.3 

Konsumen 
menjadikan 
produk sebagai 
pilihan utama 
dalam 
pembelian 

Nugraheni 
(2016) 

Y1.4 

Konsumen 
selalu mencari 
informasi 
mengenai 
produk 

Nugraheni 
(2016) 

Keputusa
n 
Pemebeli
an (Y2) 

Suatu proses 
pemilihan 
salah satu dari 
beberapa 
produk dan 
tindak lanjut 
yang nyata 
(Harahap, 
2015) 

Y2.1 
keinginan akan 
suatu produk 

Yusup (2011) 

Y2.2 
Keputusan 
pembelian ulang 

Yusup (2011) 

Y2.3 

Adanya 
kesesuaian 
dengan atribut 
produk 

Nugraheni dan 
Dwiyanto 
(2016) 

Sumber: Data Primer (2018) 
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3.3.4 Metode Pengumpulan Data 
Data yang dibutuh dibagi berdasarkan sumber data 

yang digunakan, yaitu : 
a. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian yang 
diperoleh secara lansung dari sumber aslinya. Data 
primer dalam penelitian ini yaitu daya saing harga, 
kesesuian harga,  dan kualitas produk. Untuk 
mendapatkan data primer, dilakukan penyebaran 
kuesioner secara lansung serta wawancra kepada 
konsumen produk es krim Aice di Kota Malang, yang 
mana hasil data tersebut dikumpulkan lalu diolah oleh 
peneliti. Pengambilan data primer dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu: 
1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan 
data, dengan sebuah daftar pertanyaan yang harus 
diisi oleh orang yang akan diukur (responden). Pada 
kuesiner yang akan disebarkan, pertanyaan yang 
akan diberikan berkaitan dengan kesesuaian harga, 
daya saing harga dan kualitas yang akan 
berhubungan terhadap pilihan utama pelangan 
kepada suatu produk. Responden pada penelitian 
ini yaitu konsumen di Kota Malang yang telah 
mengkonsumsi produk es krim Aice. 

2. Wawancara 
 Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data 

dengan cra mengajukan pertanyaan langsung 
kepada seseorang. Tujuan dari wawancara adalah 
untuk mendapatkan informasi yang tepat dari 
narasumber yang terpercaya. Informasi yang 
dibutuhkan berkaitan dengan kesesuain harga, 
daya saing harga, dan kualitas produk yang 
berpengaruh terhadap pilihan utama pelanggan 
kepada sebuah produk. Kegiatan wawancara 
dilakukan dengan kosumen produk es krim Aice. 
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b. Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan sumber data penelitian 
yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 
media perantara ataupun berupa studi literatur. Studi 
literatur dilakukan dengan membaca serta memahami 
literatur berupa buku, jurnal, artikel maupun laporan 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan harga, citra 
merek, kulaitas produk terhadap minat beli dan 
keputusan pembelian. Data sekunder biasanya 
dijadikan sebagai data yang mendukung ataupun 
melengkapi data primer yang telah diperoleh oleh 
peneliti. 

 
3.3.5 Penentuan Populasi dan Sampel  
a. Populasi 
 Populasi adalah semua bagian atau anggota dan objek 

yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, 
objek, peristiwa, atau apa pun yang menjadi objek dan 
survei kita. Populasi tidak selalu sama dengan penduduik 
orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu. Langkah 
awal yang harus dilakukan pertama kali oleh peneliti ketika 
membuat survei adalah menentukan siapa populasi dan 
survei (Eriyanto, 2007). Populasi pada penelitian ini adalah 
masyarakat Malang dengan rentang usia 17-35 tahun, 
dimana dengan syarat pernah mengkosumsi produk es 
krim aice pada tahun 2017. Hal yang mendasari 
menetapkan populasi ini yaitu karena responden dengan 
rentang usian 17-35 tahun mampu memahai isi dari 
kuesioner serta mengerti dalam pengisisan dan telah 
memahami objek penelitian. 

b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau subset (himpunan bagian) 
dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar 
sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau 
sulit dilakukan pengkajian lerhadap seluruh data tersebut, 
sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja 
(Harinaldi, 2009). Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik non-probability sampling, yaitu 
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teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan 
kesempatan yang sama bagi tiap populasi untuk dipilih 
menjadi sampel dan dengan metode sampling aksidental. 
Metode sampling aksidental adalah pengambilan sampel 
yang dipilih berdasarkan kebetulan dan cocok untuk 
dijadikan sebagai sumber dengan ciri-ciri yang spesifik. 
Jumlah sampel pada penelitian ini sejumlah 96 orang 
responden, namun untuk mengantisipasi kuesioner error 
dan tidak dapat digunakan makan responden yang 
digunakan sebanyak 100 orang, maka perhitungan jumlah 
sampel yaitu: 

                                                 n =
��

���	
��
 .............................. (1) 

 

n =
1.96�

4�0.1��
 

 
       n = 96.04 ≈ 100 

 
Keterangan: 

n  : jumlah sampel 
z  : tingkat keyakinan yang dalam penentuan sampel        

taraf 5% = 1.96 
Moe : margin of error atau kesalahan maksimum    

ditetapkan 10% 
 

3.3.6 Penyusunan Kuesioner 
 Pada penelitian ini ada dua jenis kuesioner yang akan 
digunakan yaitu, kuesioner terbuka dan tertutup. Pada kuesioner 
terbuka berisi pertanyan umum yang berkaitan mengenai varibel 
dalam penelitian, sedangkan dalam kuesioner tertutup, respoden 
diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban 
yang telah di sediakan, dimana pengukuran variabel dan indikator 
pada penelitian ini dirancang dalam bentuk skala likert. Pada 
skala likert lima tingkatan pilihan jawaban mengenai kesetujuan 
responden terhadap pertanyaan yang telah ditetapkan. Adapun 
tabel mengenai skala likert dapat dilihat pada Tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Netral (N)/Biasa 
Tidak Setuju (TS) 
Sangat Tidak Setuju (STS) 

5 
4 
3 
2 
1 

Sumber : Rangkuti (2007). 
 

3.3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Validitas 

Uji validitas ialah suatu langkah pengujian yang dilakukan 
terhadap isi (konten) dari suatu instrumen, dengan tujuan 
untuk mengukur ketepatan instrumen (kuesioner) yang 
digunakan dalam suatu penelitian. Mengetahui kevalidan 
dari instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 
yang diperoleh dengan cara mengkorelasikan setiap skor 
variabel jawaban responden dengan total skor masing-
masing variable, kemudian hasil korelasi dibandingkan 
dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil 
korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 
0,05 dan 0,01 (Putra dkk, 2014).  

Pada uji validitas dikatakan tidak valid apabila nilai r-
hitung < r-tabel. Mengatasi hasil yang tidak valid ada 
beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain (Malhotra, 
2007):  

1. Memperbaiki pertanyaan di dalam kuesioner yang tidak 
valid dan membagikannya ulang kepada responden 
untuk dijawab. Pertanyaan yang disusun ulang harus 
lebih baik dari sebelumnya. Peneliti harus memastikan 
bahwa responden menjawab pertanyaan dengan serius. 

2. Melakukan drop terhadap kuesioner yang tidak valid. 
Drop merupakan membuang item-item soal yang tidak 
valid setelah melakukan pengujian atau tidak 
mencantumkan nilai item kuesioner yang tidak valid 
dalam perhitungan selanjutnya.  
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3. Melakukan prediksi kuesioner valid, artinya mengubah 
nilai-nilai kuesioner yang dianggap mengganggu dimana 
dapat membuat nilai kuesioner tidak valid. Namun, hal 
ini hanya untuk prediksi. Jika setelah diubah dan diuji, 
item kuisioner menjadi valid, maka dilakukan cara 
pertama. 

 
2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah 
instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan 
lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang 
sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan 
kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat 
konsistensi. Nilai koefisien reliabilitas atau Cronbach 
Alpha yang baik adalah diatas 0,6 (cukup baik), diatas 0,8 
(baik). Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak 
dilakukan, karena jika instrumen yang digunakan sudah 
tidak valid dan reliabel maka dipastikan hasil 
penelitiannya pun tidak akan valid dan reliabel (Janti, 
2014). 

 
3.3.8 Pengolahan dan Analisis Data (Metode Partial Least 

Square) 
Data yang telah diperoleh pada penelitian ini, 

kemudian akan dianalisis menggunakan metode Partial 
Leas Square (PLS) dengan banuan software SmartPLS. 
Metode Partial Least Square  digunakan untuk menguji 
sebuah model dengan hubungan-hubungan yang telah 
dikembangkan. Adapun langkah-langkah yang harus 
dilakukan dalam analisa PLS dapat dilihat pada Gambar 
3.2  
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Gambar 3.2 Langkah-langkah Pemodelan PLS 

 
1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

 Perancangan inner model (model struktural) dilakukan 
untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten oada 
PLS yang didsai oleh rumusan masalah serta hipotesis yang 
telah ditetapkan. Pada perancangan model struktural ini 
terdiri dari varibel eksogen (X) dan variabel endogen (Y). 
Model struktural pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Inner Model 

 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 
 Setelah model struktural terbentuk, tahapan 
selanjutnya yaitu merancang model pengukuran (outer 
model). Perancangan model pengukuran dalam PLS sangat 
penting karena tekait dengan apakah indikator bersifat 
refelktif atau formatif. Menurut Bastian (2014), outer model 
merupakan convergent validity dari pengukuran dengan 
refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 
score/component score dengan construct score yang 
dihitung dengan PLS. Pada penelitian ini semua indikator 
yang ditetapkan bersifat refelktif dikarenakan pengukuran 
dikembangkan dari sebuah konsep menjadi indikator. Model 
pengukuran dapat dilihat pada Gambar 3.4, Gambar 3.5, 
Gambar 3.6, Gambar 3.7 dan Gambar 3.8 
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Gambar 3.4 Model Reflektif Variabel X1 dengan indikatornya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.5 Model Reflektif Variabel X2 degan indikatornya 
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   Gambar 3.6 Model Reflektif Variabel X3 dengan indikatornya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.7 Model Reflektif Variabel Y1 dengan indikatornya 

Kualitas 

Produk 

(X3) 

Produk yang dijual bervariasi 

(X3.1) 

Teksturnya lembut (X3.2) 

Porsi yang pas (X3.3) 

Memiliki sertifikasi halal (X3.4) 

Kemasan menarik (X3.5) 

Kemasan Praktis (X3.6) 

Minat 

Beli (Y1) 

Konsumen bersedia 

melakukan pembelian (Y1.1) 

Konsumen merekomendasikan 

produk kepada orang lain (Y1.2)  

Konsumen selalu mencari 

informasi terbaru mengenai 

produk (Y1.4) 

Konsumen menjadikan produk 

sebagai pilihan utama dalam 

melakukan pembelian (Y1.3) 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Model Reflektif Variabel Y2 dengan indikatornya 
 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

 Mengkonstruk diagram jalur dapat dilakukan apablia 
inner model  dan outer model  telah selesai dirancang, 
dimana dengan dibuatnya diagram jalur akan mempermudah 
dalam memahami hasilnya. Hal yang perlu dilakukan dalam 
pembuatan diagram jalur antara lain menyusun model 
struktural dan menyusun model pengukuran. Diagram jalur 
analisi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelia 
konsumen dapat dilihat Gambar 3.9 
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Gambar 3.9 Diagram Jalur Keputusan Pembelian 
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Hipotesis diagram jalur : 
H1 :Variabel harga memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli. 
H2 : Variabel citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel minat beli. 
H3 :Variabel kualitas produk memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel minat beli. 
H4 :Variabel harga memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. 
H5 : Variabel citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. 
H6 :Variabel kualitas produk memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian. 
H7 : Variabel minat beli memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. 
 
4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Pengkonversian diagram jalur ke sistem persamaan 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai dari pengaruh 
antara variabel laten dan indikatornya. Konversi diagram jalur ke 
dalam sistem persamaan model pe ngukuran (outer model). 
Perumusan persamaan model pengukuran (outer model) 
digunakan untuk menentukan seberapa besar variabel manifest 
atau indikator dapat menjadi dasar penyusun variabel laten. 
Model indikator reflektif persamaannya yaitu: 

i. Variabel Laten Eksogen (Harga) 
X1.1 = λ1.1ξ1.1+δ1.1  ...................................................... (4) 
X1.2 = λ1.2ξ1.2+δ1.2    ...................................................... (5) 
X1.3 = λ1.3ξ1.3+δ1.3   ...................................................... (6) 

ii. Variabel Laten Eksogen (Citra Merek) 
X2.1 = λ2.1ξ2.1+δ2.1  ...................................................... (7) 
X2.2 = λ2.2ξ2.2+δ2.2  ...................................................... (8) 
X2.3 = λ2.3ξ2.3+δ2.3  ...................................................... (9) 

iii. Variabel Laten Eksogen (Kualitas Produk) 
X3.1 = λ3.1ξ3.1+δ3.1  ...................................................... (7) 
X3.2 = λ3.2ξ3.2+δ3.2  ...................................................... (8) 
X3.3 = λ3.3ξ3.3+δ3.3  ...................................................... (9) 
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X3.4 = λ3.4ξ3.4+δ3.4  .....................................................(7) 
X3.5 = λ3.5ξ3.5+δ3.5  .....................................................(8) 
X3.6 = λ3.6ξ3.6+δ3.6  .....................................................(9) 

iv. Variabel Laten Endogen (Minat Beli) 
Y1.1 = λ1 η+ε1  .......................................................... (16) 
Y1.2 = λ2 η+ε2  .......................................................... (17) 
Y1.3 = λ3 η+ε3  .......................................................... (18) 
Y1.4 = λ4 η+ε4  .......................................................... (19) 

v. Variabel Laten Endogen (Keputusan Pembelian) 
Y2.1 = λ1 η+ε1  .......................................................... (20) 
Y2.1 = λ2 η+ε2  .......................................................... (21) 
Y2.3 = λ3 η+ε3  .......................................................... (22) 

 
Dimana: 
Η = (Eta) Variabel laten endogen 
ξ = Variabel laten eksogen 
X1.1...X2.5 = Indikator atau manifest variabel untuk variabel laten 
    eksogen (X) 
Y1....Y4   = Indikator atau manifest variabel untuk variabel laten 
    endogen (Y) 
λx = (Lamda) Loading factor variabel laten eksogen  
λy = (Lamda) Loading factor variabel laten endogen 
δ = (Delta) Galat pengukuran pada variabel laten 
    eksogen 
ε = (Epsilon) Galat pengukuran pada variabel laten 

 
5. Perdugaan Parameter 

 Langkah selanjutnya adalah melakukan pendugaan 
parameter dari varibel eskogen (X) dan variabel endogen  
(Y). Pendugaan parameter memiliki tujuan untuk melihat 
hubungan antar variabel laten, dimana dilakukan dengan 
cara iterasi apabila iterasi berhenti maka telah tercapai 
kondisi kovergen. Menurut Sutanza (2013) pendugaan 
parameter untuk model reflektif menggunakan path estimate 
(pendugaan atau estimasi jalur). Estimasi jalur menghasilkan 
nilai outer loading yang menunjukkan hubungan atau 
korelasi antara variabel laten dengan indikatornya. Diagram 
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jalur baru dapat memenuhi syarat convergent validity apabila 
nilai outer loading di atas 0.5,  jika kurang dari 0,5 maka 
signifikansi dari indikator formatif tidak signifikan, maka perlu 
dilakukan tes signifikansi ulang atau menghapus indikator 
tersebut, namun sebaliknya apabila nilai outer loading lebih 
dari sama dengan 0,5 maka indikator tersebut dipertahankan 
(Ukhisia, 2013). 
 

6. Evaluasi Kriteria Goodnes of Fit 
a. Evaluasi Goodness of Fit Outer Model 
 Outer model sering juga disebut outer relation atau 
measurement model. Outer model menspesifikasi hubungan 
antara variabel yang diteliti dengan indikatornya. Convergent 
validity dari measurement model dengan indikator reflektif 
dapat dilihat dari korelasi antara score item atau indikator 
dengan skor konstrak atau skor variabel latennya (Bastian, 
2014). Menurut Solimun (2010) pengukuran discriminant 
validity pada indikator yang bersifat refleksif, didasakan pada 
nilai cross loading indikator dengan variabel latennya. Nilai 
validitas diskriminan lebih besar dari pada 0,5 maka variabel 
laten tersebut sudah menjadi pembanding yang baik untuk 
model (Solimun, 2010). 
 
b. Evaluasi Goodness of Fit Inner Model 
 Evaluasi pada model ini fungsinya adalah melihat nilai 
signifikansi dari variabel laten dengan menggunakan 
Rsquare (R2). Setelah mengetahui nilai R2, untuk melihat 
ukuran prediksi dari variabel laten endogen dengan indikator 
refleksif digunakan besaran Qsquare (Q2) (Thomas, 2005). 
Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memiliki predictive 
relevance; sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 0 menunjukkan 
model kurang memiliki predictive relevance. Perhitungan Q-
square dilakukan dengan rumus (Jaya, 2008): 
 

     Q2= 1-(1-R12)(1-R22)…(1-Rp2)  ......................  (23) 

R12, R22, dan Rp2 adalah R-square variabel endogen dalam 
model persamaan.  
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7. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode 

resampling bootstrap yang telah dikembangkan oleh Geisser 
dan Stone. Metode resampling memungkinkan berlakunya 
data terdistribusi bebas (distribution free). Metode ini 
memungkinkan untuk tidak memerlukan asumsi distribusi 
normal serta tidak memerlukan sampel yang besar. Sampel 
yang digunakan yaitu minimum 30 sampel. Pengujian 
sampel ini dilakukan dengan uji t yang dilakukan dengan 

melihat syarat uji yaitu thitung > 1,66 (α= 0,1). Pengujian yang 
telah memenuhi syarat dapat disimpulkan data signifikan, 
namun jika tidak memenuhi syarat maka dinyatakan data 
tidak signifikan (Ghozali, 2011). Pada pengujian ini 
menggunakan uji statistik t atau uji t, dengan hipotesis sebagi 
berikut : 

1. Pengaruh harga terhadap minat beli 
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

harga terhadap minat beli  
H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara 

strategi harga terhadap minat beli 
2. Pengaruh citra merek terhadap minat beli 

H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 
citra merek terhadap minat beli 

H1 :y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara citra 
merek terhadap minat beli 

3. Pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

kualitas produk terhadap minat beli 
H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara 

strategi produk terhadap keputusan 
pembelian. 

4. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

harga terhadap keputusan pembelian 
H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara harga 

terhadap keputusan pembelian  
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5. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

citra merek terhadap keputusan pembeli 
H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara citra 

merek terhadap keputusan pembelian 
6. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian  
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian 

H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara 
kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian. 

7. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
melalui minat beli  
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

harga terhadap keputusan pembelian 
melalui keputusan minat beli  

H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara harga 
terhadap keputusan pembelian melalui 
minat beli. 

8. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian 
melalui minat beli  
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

citra merek terhadap keputusan 
pembelian melalui keputusan minat beli  

H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara citra 
merek terhadap keputusan pembelian 
melalui minat beli. 

9. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian melalui minat beli  
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian melalui keputusan minat beli  

H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara 
kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian melalui minat beli. 
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10. Pengaruh minat beli  terhadap keputusan pembelian 
H0 : y1 = 0 ; Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

minat beli terhadap keputusan pembelian. 
H1 : y1 ≠ 0 ; Terdapat pengaruh signifikan antara minat 

beli terhadap keputusan pembelian. 
 
3.3.9 Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan dilakukan setelah data 
dianalisis menggunakan PLS telah diinterpretasikan di 
dalam pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini, 
berisikan data yang telah diolah dan dianalisis sehingga 
diperoleh hasil tentang variabel yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen pada produk es krim 
Aice di Kota Malang. Pada hasil pengolahan data, juga 
dapat diketahui variabel mana yang paling kuat 
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

 
3.3.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran dilakukan ketika hasil dan 
pembahsan sudah diselesaikan dan hasil pembahasan 
yang didapatkan sudah benar. Bagian kesimpulan dan 
saran merupakan bagian akhir dari laporan. Kesimpulan 
penelitian berisikan jawaban atas permasalahan atau 
tujuan penelitian yang dilakukan dan saran berisikan 
masukan dari peneliti untuk perusahaan dan akademisi 
(penelitian selanjutnya. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 Aice merupakan es krim yang diproduksi oleh PT Alpen 
Food Industry. Perusahaan ini didirikan pada bulan November 
2014, berkantor pusat di Singapore dan bergerak dalam produksi 
makanan dan minuman yang terbuat dari susu. Aice 
berkomitmen untuk menjadi merek es krim yang paling populer di 
Asia Tenggara dan memberikan kualitas, kenikmatan, 
kesegaran, kebahagiaan dan inovasi produk es krim kepada 
konsumen. Aice saat ini sudah membuka cabang di negara 
Vietnam dan Indonesia. Di Indonesia PT Alpen Food Industry 
berkantor pusat di Jakarta Barat. Untuk di kota Malang terdapat 
kantor pusat distibutor yaitu PT. Indo Mai Goo yang berlokasi di 
perumahan Pondok Blimbing Indah, kantor ini merupakan 
sebagai tempat bagi para reseller untuk melakukan pendaftaran 
sebagai reseller produk es Aice di kota Malang.  

Menurut Aini dan Nurfebiaraning (2018) Aice merupakan 
merek es krim baru yang merambah pasar di Indoenesia dengan 
tingkat konsumen cukup tinggi, sehingga mampu penghargaan 
EBA 2017. Penganugrahan EBA 2017 ini menjadikan es krim 
Aice mempunyai tempat tersendiri di kalangan masyarakat, 
dengan begitu secara tidak langsung para masyarakat pun 
secara tidak sadar mampu menyebarluaskan usaha ini. Menurut 
Putri dkk (2017) es krim Aice telah memperoleh Sertifikat Halal 
dan Implementasi Sistem Jaminan Halal dengan nilai A (sangat 
baik) yang dikeluarkan oleh lembaga yang menjadi Pusat Halal 
International yaitu LPPOM MUI.  

Aice berkomitmen untuk menghasilkan produksi es krim 
yang sehat, enak dan terjangkau. Berikut adalah tiga belas varian 
rasa es krim Aice yaitu mango slush, strawberry crispy, toffie 
coffie, semangka, nanas,sweet corn, cone taro, choco cookies, 
choco crispy, melon susu, vanilla cup, chocolate cup, strawberry 
cup dan lain-lainnya. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau 
berkisar diharga Rp.2000 - Rp.10.000. Aice mengusung tagline 
"Have an Aice day" yang berarti es krim ini dapat dinikmati setiap 
hari karena harganya yang murah. Harga murah ini dimaksudkan 
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tak hanya menarik minat konsumen namun juga pedagang toko 
kelontong untuk bermitra dengan distributor Aice.  

Kemasan produk es krim Aice berbahan dasar 
pembungkus plastik yang ramah lingkungan. Desain kemasan 
yang sangat simpel dan seragam yaitu berwarna biru dongker. 
Gambar yang ada pada setiap kemasan es krim sesuai dengan 
isian es krimnya. es krim Aice memiliki keunikan yaitu bentuk es 
krim yang menarik. Beberapa produk Aice memiliki bentuk yang 
menyerupai buah aslinya dan terlihat lebih berbeda, membuat 
konsumen penasaran dan tertarik akan bentuk produk es krim 
tersebut. Bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan rasa dari 
es krim tersebut, yaitu mango slush, sweat corn, semangka. 
Berikut gambar Gambar 4.1 Bentuk Es krim Aice Sweet Corn, 
Manggo Slush dan Semangka dan Gambar 4.2 Macam-macam 
Es Krim Aice dan Desain Kemasan Es Krim Aice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.1 Bentuk Es krim Aice Sweet Corn, Manggo Slush 

dan Semangka 
Sumber : https://steemit.com/food/@putriaditia/aice-es-krim-

e8a6f4f1f00bf 
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Gambar 4.2 Macam-macam Es Krim Aice dan Desain Kemasan 
Es Krim Aice 

Sumber : https://www.aice.co.id/ice-cream/ 
 
1.2 Karakteristik Responden 
 Responden merupakan pihak yang dijadikan sebagai 
sampel dalam sebuah penelitian, sehingga perlunya membahas 
karakteristik responden. Karakteristik responden yaitu 
menggambarkan serta menguraikan indentitas dari responden 
pada penelitian ini yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan 
terakhir, pekerjaan, pendapatan atau uang saku dan frekuensi 
mengkonsumsi es krim Aice selama enam bulan terakhir. Hasil 
rekapitulasi karakteristik responden dapat dilihat pada Lampiran 
2. Hasil tabulasi indentitas responden dapat dilihat pada Tabel 
4.1 
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Tabel 4.1 Tabulasi Karakteristik Responden 
No Karakteristik Jumlah  Persentase (%) 

1. Mengkonsumsi es krim “Aice” dalam 
enam bulan terakhir 

100 100 

2.  Domisili dalam enam bulan terakhir di 
Malang 

100 100 

3. Jenis Kelamin 
a. Pria 
b. Perempuan 

 
26 
74 

 
26 
74 

4. Usia 
a. 17-20 tahun 
b. 21-25 tahun 
c. 26-31 tahun 
d. 32-40 tahun 

 
38 
60 
2 
- 

 
38 
60 
2 
- 

5. Pendidikan Terakhir 
a. SD 
b. SMP 
c. SMA/sederajat 
d. Sarjana 
e. Lainnya 

 
- 
- 

87 
12 
1 

 
- 
- 

87 
12 
1 

6. 
 

Pekerjaan 
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. Pegawai Negeri 
c. Pegawai Swasta 
d. Wiraswasta 
e. Lainnya 

 
98 
- 
1 
1 
- 

 
98 
- 
1 
1 
- 

7. Pendapatan atau uang saku 
a. <Rp 500.000 
b. Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000 
c. Rp 1.000.001 s/d Rp 

1.500.000 
d. Rp 1.500.001 s/s Rp 

2.000.000 
e. > Rp 2.000.000 

 
17 
36 
24 
14 
9 

 
17 
36 
24 
14 
9 

8. Frekuensi mengkonsumsi enam bulan 
terakhir 

a. 5-10 kali 
b. 11-15 kali 
c. 16-20 kali 
d. 21-25 kali 
e. > 25 kali 

 
 

80 
12 
7 
1 
- 

 
 

80 
12 
7 
1 
- 

Sumber : Data Primer Diolah (2018). 
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Berdasarkan Tabel 4.1 Mayoritas responden yang 
mengkonsumsi Es Krim Aice yaitu berjenis kelamin wanita 
dengan jumlah sebanyak 74 responden. Menurut Rahmawati 
(2013), perempuan lebih gemar membeli dan mengkonsumsi es 
krim sebagai makanan penutup. Dalam pembeliannya 
perempuan lebih teliti dalam memperhatikan komposisi kualitas 
produknya, dan lebih memperhatikan varian rasa baru yang ada 
pada media iklan. Perempuan disaat bersantai mereka lebih 
gemar mengkonsumsi es krim. 

Pada bagian pekerjaan , mayoritas responden saat ini 
merupakan pelajar atau mahasiwa, dengan jumlah sebanyak 98 
responden. Menurut Putri (2012), pelajar atau mahasiswa 
umumnya memliki aktifitas yang tinggi dari segi akademisi 
maupun non akademis, sehingga membuat pelajar maupun 
mahasiswa mencari makanan dan minuman yang mudah untuk 
didapat dan instan dalam penyajiannya. Pada aspek demografi, 
diketahui bahwa responden yang paling banyak mengkonsumsi 
produk es krim Aice berusia 21-25 tahun dengan jumlah 
sebanyak 60 responden. Hal ini karena orang dengan usia muda 
akan cenderung menginginkan es krim dengan tampilan yang 
unik dan memiliki kekhasan sendiri, biasanya bentuk es krimnya 
memiliki bentuk yang lucu seperti buah buahan maupun dengan 
varian rasa yang terbaru (Arif, 2014). 

Mayoritas pendidikan terakhir responden diperoleh yaitu 
pendidikan SMA/sederajat sebanyak 87 responden. Hal ini 
dikarenakan sebagian besar responden berusia 21-25 tahun. 
Usia 21-25 tahun merupakan usia pelajar/mahasiswa. Menurut 
Kotler dan Gary (2010), tingkat pendidikan dapat menentukan 
pola pikir dan sikap yang dimiliki konsumen dalam 
mengkonsumsi suatu produk yang sesuai yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, mayoritas 
responden memliki pendapatan per bulan atau uang saku per 
bulan dengan rentang nilai Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 
dengan jumlah responden sebanyak 44 responden. Menurut 
Irawan (2009), penghasilan sangat berkaitan dengan jenisa 
pekerjaan dan turut mempengaruhi perilaku pelanggan dalam 
mengkonsumsi barang atau jasa. Perberdaan jumlah 
penghasilan menyebabkan perbedaan dalam keputusan 
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pembelian suatu barang atau jasa. Pelanggan yang 
berpenghasilan tinggi dapat lebih leluasa memilih produk 
berbagai tingkat dibandingkan dengan kelompok pelanggan 
berpenghasilan rendah. 
 Berdasarkan hasil frekuensi mengkonsumsi enam bulan 
terakhir yang diperoleh, mayoritas responden membeli es krim 
Aice sebanyak 5 sampai 10 es krim per enam bulan dengan 
jumlah responden sebanyak 80 orang. Menurut Rahmawati 
(2012), konsumen cenderung mencoba hal-hal baru yang 
ditemukan di sekitarnya dikarenakan faktor ketertarikan desain 
kemasan atau ketersediaan produk yang diinginkan tidak ada. 
Responden tidak akan terlalu sering mengkonsumsi produk 
tersebut dibandingkan produk yang lebih terkenal lainnnya. 
 
1.3 Pengujian Instrumen Penelitian 
1.3.1 Uji Validitas 

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada setiap 
variabel, diketahui bahwa nilai rhitung  pada setiap indikator telah 
lebih besar daripada rtabel 0.1654. Hal ini menunjukkan bahwa 
seluruh butir pertanyaan pada kuesioner telah valid. Suatu 
instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 
hendak diukur dan mengungkapkan data dari variabel secara 
tepat. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan 
output uji validitas dapat  dilihat pada Lampiran 3 
 
1.3.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat bahwa nilai 
Cronbach’s alpha seluruh variabel telah lebih besar daripada 0.6, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah 
reliabel. Instrumen yang memiliki persyaratan reliabelitas artinya 
instrumen tersebut telah menghasilkan ukuran yang konsisten 
walaupun instrumen tersebut diukur berkali-kali. Menurut Bahri 
(2015) pada dasarnya Cronbach’s alpha lebih besar dari 0.7, 
namun meski nilai nilai minimal 0.6 masih dapat diterima. Hasil 
pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan output uji 
reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 
 



47 
 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Harga (X1) 
X1.1 0.773 0.1654 Valid 
X1.2 0.810 0.1654 Valid 
X1.3 0.778 0.1654 Valid 

Citra Merek 
(X2) 

X2,1 0.739 0.1654 Valid 
X2.2 0.801 0.1654 Valid 
X2.3 0.811 0.1654 Valid 

Kualitas 
Produk (X3) 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 

0.788 
0.706 
0.657 
0.765 

0.1654 
0.1654 
0.1654 
0.1654 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

X3.5 0.704 0.1654 Valid 

X3.6 0.743 0.1654 Valid 

Minat Beli 
(Y1) 

Y1.1 0.897 0.1654 Valid 
Y1.2 0.856 0.1654 Valid 
Y1.3 0.736 0.1654 Valid 
Y1.4 0.834 0.1654 Valid 

Keputusan 
Pembelian 
(Y2) 

Y2.1 0.872 0.1654 Valid 
Y2.2 0.855 0.1654 Valid 
Y2.3 0.825 0.1654 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 
Alpha 

Kriteria Ket 

Harga (X1) 0.821 >0.600 Reliabel 
Citra Merek (X2) 0.818 >0.600 Reliabel 
Kualitas Produk 
(X3) 

0.783 >0.600 Reliabel 

Minat Beli (Y2) 0.825 >0.600 Reliabel 

Keputusan 
Pembelian(Y2) 

0.846 >0.600 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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4.4 Analisis Model Partial Least Square 
4.4.1 Diagram Jalur Partial Least Square 

Diagram jalur merupakan suatu diagram yang 
menggabungkan inner model dan outer model. 
Berdasarkan hasil konstruksi diagram jalur, diperoleh 
semua konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih 
dari 0.5, artinya diagram jalur ini menunjukkan nilai dan 
hubungan antara setiap indikator dengan konstruknya. 
Diagram jalur penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.3 Diagram Jalur Analisis Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian 
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4.4.2 Konversi Diagram Jalur ke Persamaan 
 Persamaan model pengukuran merupakan persamaan 
yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dan 
indikatornya. Outer model dalam penelitian ini berdasarkan 
Gambar 4.3 adalah sebagai berikut: 
 
1. Harga (X1) 

 Variabel harga (X1) memiliki tiga indikator yaitu 
keterjangkauan harga (X1.1), kesesuaian harga dengan 
kualitas produk (X1.2) dan bersaing dengan harga produk lain 
yang sejenis (X1.3). Setiap indikator tersebut memiliki 
hubungan dengan strategi harga. Persamaan masing-
masing indikator dari pengukuran diagram jalur antara lain: 
X1.1 = 0.759X1 + δ1.1  ................................................. (27) 
X1.2 = 0.861X1 + δ1.2  ................................................. (28) 
X1.3 = 0.723X1 + δ1.3  ................................................. (29) 
Berdasarkan ketiga persamaan tersebut, diketahui bahwa 
ketiga indikator memiliki hubungan hubungan yang positif 
terhadap variabel harga. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
harga (X1) dibentuk dari indikator keterjangkauan harga (X1.1) 
sebesar 0.756,  indikator kesesuaian harga dengan kualitas 
produk (X1.2) sebesar 0.861 dan indikator bersaing dengan 
harga produk lain yang sejenis (X1.3 ) sebesar 0.723.  Dari 
ketiga indikator diketahui bahwa, indikator kesesuaian harga 
dan kualitas produk (X1.2) memiliki pengaruh yang paling 
dominan dalam merefleksikan variabel harga yaitu sebesar 
0,861 atau 86,1%, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
semakin baik kesesuaian harga dengan kualitas produk 
maka harga yang, maka harga yang diterapkan juga semakin 
baik atau dapat diterima oleh konsumen. Menurut Amar 
(2008), harga memiliki pengaruh positif dengan kualitas 
produk yang diterima. Konsumen akan mengambil 
keputusan untuk membeli produk tersebut. Kesesuaian 
harga dengan kualitas produk yang diterima menjadi salah 
satu strategi yang berpengaruh pada strategi harga 
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2. Citra Merek (X2) 
 Variabel citra merek (X2) memiliki tiga indikator yaitu 
dikenal luas oleh masyarakat (X2.1), memiliki reputasi yang 
baik dimata konsumen (X2.2) dan selalu diingat oleh 
konsumen (X2.3). Setiap indikator tersebut memiliki hubungan 
dengan strategi harga. Persamaan masing-masing indikator 
dari pengukuran diagram jalur antara lain: 
X2.1 = 0.675X2 + δ2.1 ................................................. (30) 
X2.2 = 0.843X2 + δ2.2 ................................................. (31) 
X2.3 = 0.821X2 + δ2.3 ................................................. (32) 
Berdasarkan ketiga persamaan tersebut, diketahui bahwa 
ketiga indikator memiliki hubungan hubungan yang positif 
terhadap variabel citra merek. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel citra merek (X2) dibentuk dari indikator kenal luas 
oleh masyarakat (X2.1) sebesar 0.675, memiliki reputasi yang 
baik dimata konsumen (X2.2) sebesar 0.843 selalu diingat 
oleh konsumen (X2.3) sebesar 0.821. Dari ketiga indikator 
diketahui bahwa, memiliki reputasi yang baik dimata 
konsumen (X2.2) memiliki pengaruh yang paling dominan 
dalam merefleksikan variabel citra merek yaitu sebesar 
0,843 atau 84,3%, sehingga dapat dinyatakan bahwa 
semakin baik reputasi es krim Aice dimata masyarakat maka  
juga semakin baik citra merek dari es krim aice dimata 
konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan 
yang lebih dari konsumen dalam membeli es krim Aice. 
Menurut Rizan (2012), suatu merek mampu memenuhi 
harapan konsumen atau bahkan melebihi harapan 
konsumen dan memberikan jaminan kualitas pada setiap 
kesempatan penggunaannya, serta merek tersebut 
diproduksi oleh perusahaan yang memiliki reputasi, maka 
konsumen akan semakin yakin dengan pilihannya dan 
konsumen akan memiliki kepercayaan pada merek, 
menyukai merek, serta menganggap merek tersebut sebagai 
bagian dari dirinya. 

       
3. Kualitas Produk (X3) 

 Variabel kualitas produk (X3) memiliki enam indikator 
yaitu memiliki berbagai varian rasa (X3.1), memiliki tekstur 
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yang lembut (X3.2), memiliki porsi yang pas (X3.3), memimiliki 
sertifikasi halal (X3.4), memiliki kemasan yang menarik (X3.4), 
dan memiliki kemasan yang praktis (X3.6). Setiap indikator 
tersebut memiliki hubungan dengan strategi harga. 
Persamaan masing-masing indikator dari pengukuran 
diagram jalur antara lain: 
X3.1 = 0.792X3 + δ3.1  ................................................. (33) 
X3.2 = 0.685X3 + δ3.2  ................................................. (34) 
X3.3 = 0.643X3 + δ3.3  ................................................. (35) 
X3.4 = 0.788X3 + δ3.3  ................................................. (36) 
X3.5 = 0.676X3 + δ3.3  ................................................. (37) 
X3.6 = 0.767X3 + δ3.3  ................................................. (38) 
Berdasarkan keenam persamaan tersebut, diketahui bahwa 
ketiga indikator memiliki hubungan hubungan yang positif 
terhadap variabel kualitas produk. Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel kualitas produk (X3) dibentuk dari indikator 
varian rasa (X3.1) sebesar 0.792, memiliki tekstur yang 
lembut (X3.2) sebesar 0.685, memiliki porsi yang pas (X3.3) 
sebesar 0.643, memimiliki sertifikasi halal (X3.4) sebesar 
0.788, memiliki kemasan yang menarik (X3.5) sebesar 0.676, 
dan memiliki kemasan yang praktis (X3.6) sebesar 0.767. Dari 
keenam indikator diketahui bahwa, indikator varian rasa 
(X3.1) memiliki pengaruh yang paling dominan dalam 
merefleksikan variabel harga yaitu sebesar 0,792 atau 
79,2%, sehingga dapat dinyatakan bahwa keberagaman 
varian rasa produk es krim Aice secara tidak lansung 
meningkatkan kulitas produk es krim. Menurut Maria dan 
Anshori (2013) adanya kualitas yang bagus dan terpercaya, 
produk akan senantiasa tertanam dibenak konsumen karena 
konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk 
membeli produk yang berkualitas. atribut kualitas produk 
makanan dapat dilihat dari segi variasi yang banyak  Variasi  
produk yang banyak akan menarik untuk dilihat sehingga 
aspek ini menjadi alasan mengapa konsumen membeli 
produk tersebut. 
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4. Minat Beli (Y1) 
 Variabel minat beli (Y1) memiliki empat indikator yaitu 
konsumen bersedia melakukan pembelian (Y1.1), konsumen 
merekomendasikan produk kepada orang lain (Y1.2), 
konsumen menjadikan produk sebagan pilihan utama dalam 
melakukan pembelian (Y1.3) dan konsumen selalu mencari 
informasi terbaru mengenai produk (Y1.4). Setiap indikator 
tersebut memiliki hubungan dengan strategi harga. 
Persamaan masing-masing indikator dari pengukuran 
diagram jalur antara lain: 
Y1.1 = 0.872Y1 + δ1.1 ................................................. (39) 
Y1.2 = 0.869Y1 + δ1.2 ................................................. (40) 
Y1.3 = 0.805Y1 + δ1.3 ................................................. (41) 
Y1.4 = 0.767Y1 + δ1.4 ................................................. (42) 
Berdasarkan keempat persamaan tersebut, diketahui bahwa 
keempat indikator memiliki hubungan hubungan yang positif 
terhadap variabel minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel minat beli (Y1) dibentuk dari indikator memiliki empat 
indikator yaitu konsumen bersedia melakukan pembelian 
(Y1.1) sebesar 0.872, konsumen merekomendasikan produk 
kepada orang lain (Y1.2) sebesar 0.869, konsumen 
menjadikan produk sebagan pilihan utama dalam melakukan 
pembelian (Y1.3) sebesar 0.805 dan konsumen selalu 
mencari informasi terbaru mengenai produk (Y1.4) sebesar 
0.767. Dari ketiga indikator diketahui bahwa, indikato 
konsumen merekomendasikan produk kepada orang lain 
(Y1.2) memiliki pengaruh yang paling dominan dalam 
merefleksikan variabel minat beli yaitu sebesar 0,872 atau 
87,2%, dimana dapat diasrtikan apabila atribut-atribut yang 
ada sesuai dengan keinginan semakin baik maka secara 
tidak lansung tingkat minat beli juga semakin baik. Menurut 
Prayugo (2018), minat beli adalah suatu minat atau 
keinginan konsumen pada produk tertentu sehingga 
menimbulkan rencana untuk membeli produk tersebut. Hal 
tersebut didasari oleh perhatian, kertarikan, keinginan dan 
keyakinan sebagai bentuk keputusan akhir. 
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5. Keputusan Pembelian (Y2) 
 Variabel keptusan pembelian (Y2) melalukan pembelian 
sesuai keiinginan (Y2.1), melakukan pembelian ulang (Y2.2) 
dan atribut produk sesuai (Y2.3). Setiap indikator tersebut 
memiliki hubungan dengan strategi harga. Persamaan 
masing-masing indikator dari pengukuran diagram jalur 
antara lain: 
Y2.1 = 0.879Y2 + δ2.1  ................................................. (43) 
Y2.2 = 0.847Y2 + δ2.2  ................................................. (44) 
Y2.3 = 0.827Y2 + δ2.3  ................................................. (45) 
Berdasarkan ketiga persamaan tersebut, diketahui bahwa 
ketiga indikator memiliki hubungan hubungan yang positif 
terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel keputusan pembelian (Y2) dibentuk dari 
indikator melalukan pembelian sesuai keiinginan (Y2.1) 
sebesar 0.879, melakukan pembelian ulang (Y2.2) sebesar 
0.847 dan atribut produk sesuai (Y2.3) sebesar 0.827. Dari 
ketiga indikator diketahui bahwa, indikator melalukan 
pembelian sesuai keiinginan (Y2.1), memiliki pengaruh yang 
paling dominan dalam merefleksikan variabel harga yaitu 
sebesar 0,879 atau 87,9%, sehingga dapat dinyatakan 
bahwa artinya semakin tinggi keinginan terhadap produk es 
krim Aice maka keputusan pembelian es krim Aice juga akan 
semakin tinggi. Menurut Arwiedya (2011), pengambilan 
keputusan oleh calon konsumen dalam melakukan 
pembelian terhadap suatu produk diawali oleh munculnya 
kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang 
sesuai dengan harapan, setelah konsumen menyadari 
kebutuhan dan keinginan tersebut, maka konsumen akan 
melakukan tindakan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut. 
 

4.4.3 Hasil Pendugaan Parameter 
 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui seluruh 
indikator yang digunakan dinyatakan signifikan karena nilai outer 
loading ≥ 0.5 dan nilai thitung ˃ ttabel., yang menunjukkan bahwa 
indikator-indikator tersebut merupakan instrumen pengukur yang 
baik digunakan pada seluruh variabel pada penelitian. Menurut 
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Ukhisia (2013), pada diagram jalur dilihat bahwa seluruh indikator 
telah memenuhi syarat convergent validity, yaitu nilai outer 
loading di atas 0.5,  jika kurang dari 0,5 maka indikator formatif 
tidak signifikan, dan perlu menghapus indikator tersebut. Adapun  
hasil uji validitas pada nilai outer loading dapat dilihat pada Tabel 
4.4 dan output dapat dilihat pada Lampiran 5. 
 
Tabel 4.4  Hasil Uji Validitas Konvergen pada Nilai Outer 

Loading 

Variabel Indikat
or 

Outer 
Loading 

Syar
at 

Ket 

Harga (X1) 
 

X1.1 

X1.2 
X1.3 

0.759 
0.861 
0.723 

0.5 
0.5 
0.5 

Valid 
Valid 
Valid 

Citra Merek 
(X2) 
 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0.675 
0.843 
0.821 

0.5 
0.5 
0.5 

Valid 
Valid 
Valid 

Kualitas 
Produk (X3) 
 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 
X3.5 
X3.6 

0.792 
0.685 
0.643 
0.788 
0.676 
0.767 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Minat Beli 
(Y2) 

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 
Y1.4 

0.872 
0.869 
0.805 
0.767 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Keputusan 
Pembelian 
(Y2) 

Y2.1 
Y2.2 
Y2.3 

0.879 
0.847 
0.827 

0.5 
0.5 
0.5 

Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
 

4.4.4 Hasil Evaluasi Goodness of Fit 
4.4.4.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 
 Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan 
dengan dua pengujian yaitu uji validitas konvergen, uji validitas 
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diskriminan, dan uji reliabilitas. Hasil dari evaluasi model 
pengukuran adalah sebagai berikut: 
1. Uji Validitas  

Hasil uji validitas dalam konstruk (variabel laten) didapatkan 
dua hasil yaitu validitas konstruk atas uji validitas konvergen dan 
uji validitas diskriminan. Output hasil uji validitas dapat dilihat 
pada Lampiran 6. 

 
a. Uji Validitas Konvergen 

Pada hasil uji validitas didapatkan nilai outer loading 
seluruh indikator telah memenuhi syarat yaitu ≥ 0.5. Hal ini 
berarti, seetiap variabel pada penelitian seperti Harga (X1), citra 
merek (X2),kualitas produk (X3), minat beli (Y2) dan keputusan 
pembelian (Y1) memiliki korelasi yang kuat dengan setiap 
indikatornya. Menurut Bahri (2015), indikator pada penelitian 
dikatakan valid jika memenuhi convergen validity dengan outer 
loading minimal 0.7, namun untuk penelitian tahap awal, nilai 
outer loading minimal 0.5 sampai 0.6 dianggap valid. Hal ini dapat 
pula ditunjukkan dengan oleh nilai Average Variance Extracted 
(AVE) diatas 0.5 (Ghozalli, 2011). Adapun hasil uji validitas 
konvergen dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan output dari pengujian 
validitas konvergen dapat dilihat pada Lampiran 6. 
 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Konvergen pada Nilai Average 
Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE Syarat Ket 

Harga (X1) 
Citra Merek (X2) 
Kualitas Produk (X3) 
Minat Beli (Y1) 
Keputusan Pembelian (Y2) 

0.614 
0.615 
0.529 
0.688 
0.724 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
 

b. Uji Validitas Diskriminan 
Hasil uji validitas diskriminan yang diperoleh sudah 

terpenuhi, karena cross loading indikator terhadap konstruknya 
lebih besar dari nilai cross loading indikator terhadap konstruk 
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atau variabel laten lainnya. Menurut Solimun (2010) pengukuran 
discriminant validity didasakan pada nilai cross loading indikator 
dengan variabel latennya. Nilai validitas diskriminan lebih besar 
dari pada 0,5 maka variabel laten tersebut sudah menjadi 
pembanding yang baik untuk model. Hasil uji validitas diskriminan 
dari nilai cross loading dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan output 
dapat dilihar dari Lampiran 6. 
 
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Diskriminan 

Indikator X1 X2 X3 Y1 Y2 

X1.1 

X1.2 
X1.3 

0.759 
0.861 
0.723 

0.672 
0.298 
0.283 

0.541 
0.642 
0.629 

0.520 
0.772 
0.442 

0.485 
0.607 
0.385 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0.316 
0.569 
0.317 

0.675 
0.843 
0.821 

0.306 
0.521 
0.343 

0.146 
0.310 
0.260 

0.295 
0.391 
0.428 

X3.1 
X3.2 
X3.3 
X3.4 
X3.5 
X3.6 

0.538 
0.612 
0.437 
0.545 
0.736 
0.531 

0.435 
0.381 
0.330 
0.449 
0.311 
0.290 

0.792 
0.685 
0.643 
0.788 
0.676 
0.767 

0.558 
0.487 
0.369 
0.606 
0.469 
0.523 

0.723 
0.515 
0.445 
0.741 
0.416 
0.794 

Y1.1 
Y1.2 
Y1.3 
Y1.4 

0.530 
0.656 
0.853 
0.361 

0.237 
0.352 
0.299 
0.098 

0.644 
0.568 
0.661 
0.369 

0.872 
0.869 
0.805 
0.767 

0.600 
0.664 
0.630 
0.470 

Y2.1 
Y2.2 
Y2.3 

0.538 
0.542 
0.573 

0.456 
0.334 
0.435 

0.798 
0.699 
0.699 

0.660 
0.659 
0.525 

0.879 
0.847 
0.827 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 
2. Uji Reliabilitas 

Hasil  dari uji reliabilitas  antara lain nilai seluruh variabel 
dalam uji reliabilitas Cronbach’s Alpha dan composite reliability 
dinyatakan memenuhi syarat yang ditetapkan sehingga 
dinyatakan reliabel. Nilai Cronbach’s Alpha dan composite 
reliability berdasarkan rule of thumb yang dapat diterima harus 
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lebih besar dari 0.6.Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur 
batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Hal ini menunjukkan 
bahwa instrumen pada setiap variabel memiliki keandalan dan 
konsistensi. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 
Tabel 4.8, output uji reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 6 
 
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas pada Nilai Cronbach’s Alpha 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Syarat Ket 

Harga (X1) 
Citra Merek (X2) 
Kualitas Produk (X3) 
Minat Beli (Y1) 
Keputusan Pembelian 
(Y2) 

0.693 
0.688 
0.822 
0.851 
0.810 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 

Pada pengujian reliabilitas composite reliability digunakan 
untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas pada suatu 
konstruk. Pada dasarnya nilai composite reliability dinilai lebih 
baik dalam mengestimasi konsistensi internal dalam suatu 
konstruk. Pada dasarnya nilai composite reliability > 0.7,  namun 
meskipun nilai minimal 0.6 masih dapat diterima (Bahri 2015). 

 
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas pada Nilai Composite Reliability 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Syarat Keterangan 

Harga (X1) 
Citra Merek (X2) 
Kualitas Produk (X3) 
Minat Beli (Y1) 
Keputusan 
Pembelian (Y2) 

0.826 
0.825 
0.870 
0.898 
0.887 

0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 
 
 
 



59 
 

4.4.4.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)     
 Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Inner Model bertujuan 
untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel laten eksogen 
terhadap variabel laten endogen dalam model. Model struktural 
dievaluasi dengan menggunakan R-square atau biasa disebut 
dengan koefisien determinan. Hasil dari model struktural (inner 
model) dilihat dari nilai Rsquare pada setiap variabel endogen. 
Perubahan nilai R square digunakan untuk menilai apakah 
pengaruh variabel laten independen tertentu mempunyai 
pengaruh terhadap variabel laten dependen. Adapun hasil 
Rsquare dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan output model struktural 
R square dapat dilihat pada Lampiran 6. 
 
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Variabel R Square 

Minat Beli (Y1) 
Keputusan Pembelian (Y2) 

0.629 
0.799 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa variabel minat 
beli dipengaruhi oleh harga, citra merek dan kualitas produk 
dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 0.629. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa 62,9% faktor minat beli dipengaruhi 
oleh harga, citra merek dan kualitas produk, sedangkan faktor 
lainnya yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
sebesar 37,1% disebabkan oleh faktor lain seperti perilaku 
konsumen dan lingkungan sehingga untuk penelitian selanjutnya 
dapat dilakukan penelitian menyempurnakan penelitian ini. 
Diketahui juga bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh 
strategi harga, citra merek dan kualitas produk dengan koefisien 
determinasi (R square) sebesar 0.799, dimana nilai tersebut 
menunjukkan 79,9% faktor keputusan pembelian dipengaruhi 
oleh harga, citra merek dan kualitas produk, sedangkan faktor 
lainnya seperti gaya hidup, lingkungan, pekerjaan dan perilaku 
konsumen yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
sebesar 20,1% sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan penelitian menyempurnakan penelitian ini. Menurut 
Wiyono (2011), hasil R-square sebesar 0.67; 0.33; 0.19 
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mengindikasikan bawha model “baik”, “moderat”, dan “lemah”. 
Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, minat beli maupun 
keputusan pembelian pada es krim Aice termasuk baik.  

Pemeriksaan goodness of fit inner model lainnya dapat 
menunjukkan koefisien determinasi total (Q2). Determinasi total 
(Q2) dapat menunjukkan model struktural yang terbentuk mampu 
mewakili data yang ada. Hasil perhitungan koefisien determinasi 
total (Q2) adalah sebagai berikut: 
 Q2 = 1 – (1 – R1

2) x (1 – R2
2) 

Q2 = 1 – (1 – 0.629) x (1 – 0.799) 
Q2 = 1 – 0.073  = 0.925 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai koefisien 
determinasi total sebesar 0.925. Artinya bahwa, model struktural 
yang terbentuk mampu menjelaskan sekitar 92,5% variansi data 
penelitian. Dapat dikatakan pula bahwa, tingkat keakuratan 
model PLS adalah sebesar 92,7% atau nilai Q2 menunjukkan 
data yang dapat menjelaskan data es krim AICE sebenarnya 
sebesar 92,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa konstruk yang 
digunakan dalam penelitian es krim Aice merupakan konstruk 
yang memiliki relevansi prediksi yang baik dan layak digunakan 
untuk penelitian. Menurut Solimun (2010) nilai Q2  antar 0.02 < 
0.15 dikategorikan lemah, 0.15 < 0.35 di kategorikan cukup, dan 
0.35 < 0.99 dikategorikan kuat. 
 
4.4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 
 Hasil pengujian hipotesis didapatkan dari nilai thitung pada 
path coefficients di masing-masing path yang telah dilakukan 
bootstraping. Nilai ttabel yang digunakan 1.66 (α = 0,10 dan df = 
98). Syarat yang digunakan  thitung harus lebih besar dari ttabel 
sehingga hasil signifikan. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat 
pada Tabel 4.10 dan output pada Lampiran 7 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Pengaruh Koef. thitung ttabel Ket 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

X1 →  Y1 

X2 → Y1 

X3 → Y1 

X1 → Y2 

X2 → Y2 

X3 → Y2 

Y1 → Y2 

0.593 
-0.155 
0.324 
-0.277 
0.128 
0.750 
0.370 

4.933 
1.858 
3.230 
3.379 
2.142 
10.451 
4.862 

1.66 
1.66 
1.66 
1.66 
1.66 
1.66 
1.66 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 

Hipotesis 1. Pengaruh Harga (X1) terhadap Minat Beli (Y1) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa harga 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli, dimana nilai 
thitung sebesar 4.933 lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 1.66, 
sehingga H1 diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan antara 
harga terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa harga 
yang ditawarkan oleh es krim Aice berpengaruh terhadap minat 
beli konsumen. Diketahui nilai koefisien jalur sebesar 0.593 
bertanda positif yang menunjukkan hubungan seararah antara 
harga terhadap minat beli, artinya semakin baik harga, maka 
minat beli pada es krim Aice juga akan  meninggkat, begitu pula 
sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sugiarto dan 
Subagio (2014), yang menunjukkan bahwa harga terbukti 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli 
konsumen.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 
diketahui bahwa responden melakukan  pembelian es krim Aice 
dikarenakan harganya murah dan dapat dijangkau oleh kalangan 
menengah kebawah. Harga yang ditawarkan es krim Aice juga 
sesuai dengan kualitas produk yang diberikan dan diterima oleh 
konsume. Harga yang ditawarkan es krim Aice juga sesuai 
dengan kualitas produk yang diberikan dan diterima oleh 
konsumen, sehingga hal tersebut yang menimbulkan minat beli 
dari konsumen dalam membeli es krim Aice. Jika harga es krim 
Aice dibandingkan  dengan es krim Glico yang merupakan es 
krim yang baru di Indonesia, untuk es krim Aice dalam cup dijual 
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dengan harga Rp 3.500 sedangkan untuk Glico es krim dalam 
cup dijual denga harga Rp 4.000, dimana es krim Aice lebih 
murah Rp 500 dari es krim Glico, sehingga munculnya es krim 
Glico yang menawarkan es krim dengan harga yang juga murah, 
tidak menurunkan minat beli dari konsumen karena harga yang 
ditawarkan es krim Aice jauh lebih murah. Menurut Utami dan 
Saputra (2017) penetapan harga pada suatu produk haruslah 
sesuai dan wajar dengan kualitas produk yang ditawarkan. Tinggi 
dan rendahnya harga yang ditawarkan tersebut harus sesuai 
dengan yang akan diterima oleh konsumen yang 
mengkonsumsinya. 
 
Hipotesis 2. Pengaruh Citra Merek (X2) terhadap Minat Beli 

(Y1) 
 Berdasarkan hasil pegujian diperoleh nilai thitung sebesar 
1.858 dimana nilai tersebut lebih besar dari ttabel 1.66, sehingga 
H1 diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan antara citra merek 
terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek es 
krim Aice berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Diketahui 
nilai koefisien jalur sebesar 0.155 bertanda negatif yang 
menunjukkan hubungan tidak searah citra  merek terhadap minat 
beli, artinya citra merek menurun, maka minat beli pada es krim 
Aice juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Hasil ini tidak 
sesuai dengan penelitian Putri, Qomari dan Haryono (2017), yang 
menunjukkan bahwa citra merek terbukti memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, namun  
menurut penelitian Calvin (2014), diketahui bahwa variabel brand 
image memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 
minat beli konsumen. Berdasarkan hasil wawancara yang 
menarik minat konsumen pada es krim Aice yaitu harga dan 
kualitas produk yang ditawarkan, adanya hubungan negatif 
antara citra merek terhadap minat beli konsumen untuk membeli 
es krim Aice, dikarenakan citra merek yang dimiliki es krim Aice 
kurang kuat, dimana hal ini karenakan masih kurangnya kegiatan 
promosi yang dilakukan dari es krim Aice melalui iklan di televisi 
yang mampu membantu menumbuhkan minat beli dari konsumen 
yang akan berdampak pada keputusan pembelian. Menurut 
Setiawan (2015), meningkatnya persaingan diantara merek-
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merek es krim yang  terdapat dipasaran, menyebabkan hanya 
merek es krim dengan citra merek yang kuat akan mampu 
menarik minat beli dari konsumen. 
 
Hipotesis 3. Pengaruh Kualitas Produk (X3) terhadap Minat     

Beli (Y1) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung 3.230 

lebih besar dari ttabel 1.66, sehingga H1 diterima yaitu terdapat 
pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap minat beli. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk  yang ditawarkan 
oleh es krim Aice berpengaruh terhadap minat beli konsumen, 
dimana menurut responden indikator pendukung kualitas produk 
memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen pada es krim 
Aice. Diketahui nilai koefisien jalur sebesar 0.324 bertanda positif 
yang menunjukkan hubungan searah antara kualitas produk 
terhadap minat beli, artinya kualitas produk meningkat, maka 
minat beli pada es krim Aice juga akan meningkat, begitu pula 
sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Putri, Qomari dan 
Haryono (2017) menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli 
konsumen.  

Dari hasil wawancara yang telah lakukan dengan 
responden, beberapa responden menyatakan bahwa kualitas es 
krim Aice sudah bagus. Hal itu dikarenakan produk es krim ini 
memiliki tekstur yang cukup lembut, varian rasa es krim yang 
yang banyak, kemasan yang praktis serta memudahkan 
konsumen ketika dibawa maupun dikonsumsi, dan porsi yang 
diberikan sesuai dengan keinginan dari konsumen. Harga produk 
es krim aice sebanding dengan kualitas produk yang diharapkan 
oleh konsumen. Menurut Salfina dan Gusri (2018), kualitas 
produk merupakan mutu dari produk yang diproduksi dan 
kemampuan produk melebihi harapan konsumen, dimana 
kualitas produk yang baik akan meningkatkan minat beli 
konsumen. Menurut Utami dan Saputra (2017), kualitas produk 
yang ditawarkan akan menentukan bagaimana minat masyarakat 
terhadap produk tersebut. 
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Hipotesis 4. Pengaruh Harga (X1) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y2) 

Berdasarkan hasil pegujian diperoleh nilai thitung sebesar 
3.379 dimana nilai tersebut lebih besar dari ttabel 1.66, sehingga 
H1 diterima yaitu terdapat pengaruh signifikan antara harga 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 
harga  yang ditawarkan oleh es krim Aice berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian. Selain itu, terdapat nilai koefisien jalur 
benilai 0.277 bertanda negatif yang menunjukkan hubungan tidak 
searah harga terhadap keputusan pembelian, artinya makin tinggi 
harga, maka keputusan pembelian pada es krim Aice juga akan 
menurun, begitu  pula sebaliknya. Hasil ini tidak sesuai dengan 
penelitian terdahulu Halimah dan Mastuti (2016) yang 
menunjukkan bahwa harga terbukti memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, 
namun menurut penelitian Berga dan Sari (2016), diketahui 
bahwa harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan respnoden 
diketahui bahwa konsumen memutuskan membeli es krim Aice 
dikarenakan harganya yang murah apabila dibandingkan dengan 
produk es krim lainnya yang ada di kota Malang. Respoden juga 
menganggap harga yang telah ditetapkan pada es krim Aice 
sudah baik dan sesuai dengan kualitas produk yang diberikan 
dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, apabila harga 
mengalami perubahan yaitu semakin mahal menyebabkan 
turunya tinggkat keputusan konsumen dalam membeli es krim 
Aice dan beralih ke produk es krim lainya dengan harga yang 
lebih murah yaitu seperti es  krim Glico. Menurut Sutisna (2013) 
semakin  terjangkau harga produk bagi konsumen, maka 
semakin tinggi keputusan pembelian suatu produk. Seseorang 
akan berani membayar suatu produk apabila produk tersebut 
melebihi harapannya (Salfina dan Gusri, 2018). 
 
Hipotesis 5. Pengaruh Citra Merek (X2) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y2) 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung 2.142 

lebih besar dari ttabel 1.66, sehingga H1 diterima yaitu terdapat 
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pengaruh signifikan antara citra merek terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa citra merek es krim Aice 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Diketahui nilai 
koefisien jalur sebesar 0.128 bertanda positif yang menunjukkan 
hubungan searah citra merek terhadap keputusan pembelian, 
artinya citra merek meningkat, maka keputusan pembelian pada 
es krim Aice juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Hasil 
ini sesuai dengan penelitian Putri dan Kusumadewi (2018), yang 
menunjukkan bahwa citra merek terbukti memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.  

Menurut responden citra merek yang telah diterapkan 
oleh aice saat ini sudah baik, hal tersebut diperkuat oleh 
pengahargaan EBA  yang dimenangkan es krim Aice pada tahun 
2017, dimana menurut Aini dan Nurfebrianing (2018), EBA sendiri 
merupakan sebuah peghargaan yang diselenggarakan oleh 
TATV (Terang Abadi Televisi), pada penghargaan ini 
menggabungkan brand image atau persepsi konsumen terhadap 
keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk dan brand 
awwareness agar dapat menghasilkan brand value yang menjadi 
landasan bagi penilaian produk yang mendapatkan penghargaan 
brand exellent, menjadikan sebuah produk mempunyai tempat 
tersendiri di kalangan masyarakat. Menurut Citra dan Santoso 
(2016), citra merek menentukan persepsi konsumen terhadap 
suatu produk dalam melakukan keputusan pembelian. Semakin 
baik citra merek pada suatu produk barang atau jasa, maka 
semakin kuat keyakinan konsumen terhadap produk tersebut dan 
mendorong keinginan untuk melakukan keputusan pembelian. 
 

Hipotesis 6. Pengaruh Kualitas Produk (X3) terhadap 
Keputusan Pembelian (Y2) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung 
10.451 lebih besar dari ttabel 1.66 sehingga H1 diterima yaitu 
terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk  terhadap 
keputusan pembelian. Hal ini menyatakan bahwa kualitas produk 
es krim Aice berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Diketauhi nilai koefisien jalur sebesar 0.750 bertanda positif yang 
menunjukkan hubungan searah antara kualitas produk terhadap 
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keputusan pembelian, artinya kualitas produk meningkat maka 
keputusan pembelian pada es krim Aice juga akan meningkat, 
begitu pula sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
terdahulu Mastuti dan Halimah (2016), yang menunjukkan bahwa 
kualitas produk terbukti memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.  

Banyaknya merek es krim di kota malang menjadikan 
setiap perusahaan es krim harus mempunyai strategi untuk 
mampu bersaing dengan produk-produk sejenis, dimana kualitas 
produk menjadi salah satu pertimbangan untuk mampu bersaing 
dengan produk lain. Produk es krim aice memiliki kualitas produk 
yang bagus dan aman dikonsumsi dimata konsumen, karena es 
krim Aice telah memperoleh sertikasi halal dan HCCP. 
Keunggulan dari es krim aice dengan produk es krim lainnya 
dimata konsumen, karena produk ini mampu memberikan 
kualitas yang diharapkan atau diingin konsumen namun dengan 
harga yang sangat terjangkau, lalu es krim mempunyai varian 
rasa es krim yang tidak dimilikii produk es krim lainnya serta 
memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang enak dan memiliki 
porsi yang pas untuk sekali konsumsi. Menurut Fure (2015), 
salah satu keunggulan dalam sebuah persaingan adalah kualitas 
produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak 
sesuai dengan spesifikasi maka produk akan ditolak. Menurut 
Setiawan (2015), kualitas produk menjadi salah satu 
pertimbangan konsumen dalam memutuskan untuk membeli 
suatu produk. 

Hipotesis 7. Pengaruh Minat Beli (Y1) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y2) 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa thitung 4.862 
lebih besar dari ttabel 1.66 sehingga H1 diterima yaitu terdapat 
pengaruh signifikan antara minat beli terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini menyatakan bahwa minat beli terhadap es krim 
Aice berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada es krim 
Aice. Diketahui nilai  koefisien jalur sebesar 0.371 bertanda positif 
yang menunjukkan hubungan searah minat beli terhadap 
keputusan pembelian, artinya minat beli meningkat, maka 
keputusan pembelian pada es krim Aice juga akan meningkat 
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pula keputusan pembelian. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
terdahulu Setiawan (2015), yang menunjukkan bahwa minat beli 
terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian konsumen. Menurut Utami dan Saputra 
(2017), minat beli yang ada dalam diri konsumen sangat penting 
dalam kegiatan pemasaran, minat beli merupakan suatu perilaku 
konsumen yang melandaskan suatu keputusan pembelian yang 
hendak dilakukan. 

Berdasarkan outer loading variabel keputusan pembelian, 
indikator yang memiliki nilai terbesar yaitu kebutuhan dan 
keinginan akan suatu produk (Y1.2) dengan nilai outer loading 
sebesar 0.879. Hal ini menunjukkan indikator keinginan akan 
suatu produk yang paling dapat menjelaskan variabel minat beli. 
Minat beli merupakan salah satu faktor penting yang 
mempengaruhi keputusan pembelian. Hubungan yang kuat 
antara minat beli dan keputusan pembelian dengan adanya 
peningkatan pengakuan bahwa tujuan akhir dari pengukuran 
minat beli  konsumen seharusnya adalah keputusan pembelian. 
Menurut Hidayati dkk (2013), minat beli yang tinggi terhadap 
sebuah produk akan menghasilkan keputusan pembelian yang 
meningkat terhadap sebuah perusahaan. Minat beli konsumen 
untuk membeli dapat muncul akibat dari adanya rangsangan 
(stimulus) yang ditawarkan oleh perusahaan. Masing-masing 
stimulus tersebut dirancang untuk menghasilkan tindakan 
membeli dari konsumen.  

Dari hasil pengujian hipotesis, pengaruh dominan 
terhadap keputusan pembelian adalah kualitas produk yaitu  
dengan nilai koefisien 0.750 . Nilai thitung yaitu 10.451 lebih besar 
terhadap ttabel 1.66 sehingga H1 diterima yaitu terdapat pengaruh 
signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 
Kualitas produk yang tidak jauh berbeda dengan es krim merek 
lain, es krim aice memiliiki keunggulan dengan merek es krim 
yang lain yaitu memiliki beberapa varian rasa es krim yang tidak 
dimiliki oleh produk es krim lainnya serta cukup aman untuk 
dikonsumsi karena telah memperoleh sertiikasi halal dan HCPP 
serta harga yang ditawarkan sesuai dengan kualita yang 
diteriman ataupun diharapkan oleh konsumen. Menurut Daryanto 
(2015), minat beli konsumen dipengaruhi oleh kualitas produk. 
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Kualitas produk yang sesuai dengan harapan dari konsumen 
maka akan memberikan stimulus kepada konsumen sehingga 
konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. 
 

4.4.6 Hasil Uji Mediasi 
Konstruk yang memenuhi syarat uji mediasi pada 

penelitian ini yaitu thitung lebih besar dari ttabel. Dari hasil pengujian 
variabel strategi harga (X1) dan strategi produk (X2) memenuhi 
syarat uji efek mediasi sehingga pengujian efek mediasi pada 
konstruk dapat dilanjutkan. Hasil uji mediasi dapat dilihat pada 
Tabel 4.11 output pada Lampiran 8.  
  

Tabel 4.11 Hasil Uji Mediasi (Pengaruh Secara Tidak Lansung) 

Pengaruh 
Original 
Sample 

Thitung Ttabel 

Harga (X1) → Minat Beli (Y1) → 
Keputusan Pembelian (Y2) 
Citra Merek  (X2) → Minat Beli 
(Y1) → Keputusan Pembelian (Y2) 
Kualitas Produk (X3) → Minat Beli 
(Y1) → Keputusan Pembelian (Y2) 

0.220 
 

-0.058 
 

0.120 

2.940 
 

1.935 
 
2.562 

1.66 
 

1.66 
 
1.66 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 

Hipotesis 8. Pengaruh Harga (X1) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y2) Melalu Minat Beli 

Berdasarkan Hasil pengujian mediasi terdapat pengaruh 
harga terhadap keputusan pembelian melalui minat beli 
didapatkan nilai thitung > ttabel sehingga H1 diterima, yaitu terdapat 
pengaruh signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian 
melalui minat beli. Nilai jalur pada hipotesis ini yaitu sebesar 
0.220 yang menunjukkan hubungan searah antara harga 
terhadap minat beli dan keputusan pembelian, artinya 
menigkatnya harga (X1) maka minat beli (Y1) akan meningkat dan 
diikuti dengan meningkatnya keputusan pembelian (Y2). Menurut 
penelitian Afdhila (2018) menunjukkan adanya pengaruh 
signifikan antara variabel harga terhadap keputusan pembelian 



69 
 

melalui minat konsumen sebagai variabel intervening. Menurut 
Nugraheni dan Dwiyanto (2016), minat beli konsumen terhadap 
suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian konsumen 
mengenai kelayakan harga dari produk itu sendiri, di mana 
konsumen akan mempertimbangkan apakah harga yang mereka 
bayar telah sesuai dengan manfaat yang akan mereka terima, 
apabila sudah sesuai dengan keinginan konsumen, maka dapat 
mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 
membeli suatu produk. Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa 
variabel minat beli merupakan variabel mediasi secara parsial 
(partial mediation) karena, variabel harga berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli, variabel harga berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli dan , variabel harga berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli melalui minat beli, dimana menurut Solimun 
(2010),  apabila pengaruh variabel mediasi dengan variabel 
dependen dan variabel dependen memiliki nilai yang signifikan 
maka variabel mediasi yang digunakan tersebut adalah variabel 
mediasi sebagian (partial mediation). 
 

Hipotesis 9. Pengaruh Citra Merek (X2) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y2) Melalui Minat Beli 

Pada hasil pengujian citra merek terhadap keputusan 
pembelian melalui minat beli didapatkan nilai thitung > ttabel 
sehingga H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan antara 
citra merek terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. 
Nilai jalur pada hipotesis ini yaitu sebesar -0.058 yaitu 
menunjukkan hubungan tidak searah antara citra merek terhadap 
minat beli dan keputusan pembelian, artinya setiap peningkatan 
citra merek (X2) maka minat beli (Y1) akan menurun dan diikuti 
dengan menurunnya keputusan pembelian (Y2). Nilai negatif ini 
disebabkan karena pengaruh citra merek terhadap minat beli 
bernilai negatif, sehingga pengaruh citra merek terhadap 
keputusan pembelian juga negatif. Menurut penelitian Nufuli dan 
Murwatiningsih (2015) terbukti bahwa brand image terhadap 
proses keputusan pembelian melalui minat beli mampu 
memediasi pengaruh brand image terhadap keputusan 
pembelian secara signifikan.  
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Adanya pengaruh negatif dikarenakan citra merek yang 
dimiliki es krim Aice kurang kuat, dimana hal ini karenakan masih 
kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan dari es krim Aice 
melalui iklan di televisi yang mampu membantu menumbuhkan 
minat beli dari konsumen yang akan berdampak pada keputusan 
pembelian, dimana menurut Yustiawan (2016), Konsumen 
dengan citra positif terhadap suatu produk lebih memungkinkan 
untuk melakukan pembelian, oleh karena itu kegunaan utama 
dari iklan diantaranya adalah untuk membangun citra merek yang 
kuat suatu produkHasil diatas dapat menyatakan bahwa minat 
beli mampu memediasi citra merek terhadap keputusan 
pembelian. Dari hasil yang diperoleh dapat dinyatakan bahwa 
variabel minat beli mampu memediasi harga terhadap minat beli. 
Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa variabel minat beli 
merupakan variabel mediasi secara parsial (partial mediation) 
karena, variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap 
minat beli, variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap 
minat beli dan  variabel citra merek berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli melalui minat beli, dimana menurut Solimun 
(2010),  apabila pengaruh variabel mediasi dengan variabel 
dependen dan variabel dependen memiliki nilai yang signifikan 
maka variabel mediasi yang digunakan tersebut adalah variabel 
mediasi sebagian (partial mediation). 

Hipotesis 10. Pengaruh Kualitas Produk  (X3) terhadap 
Keputusan Pembelian (Y2) Melalui Minat Beli  

Berdasarkan Hasil pengujian mediasi terdapat pengaruh 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian melalui minat beli 
didapatkan nilai thitung > ttabel sehingga H1 diterima, yaitu terdapat 
pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian melalui minat beli. Nilai jalur pada hipotesis ini yaitu 
sebesar 0.120 yang menunjukkan hubungan searah kualitas 
produk terhadap minat beli dan keputusan pemebelian, artinya 
setiap peningkatan kualitas produk (X3) maka minat beli (Y1) akan 
meningkat dan diikuti dengan keputusan pembelian (Y2). Menurut 
penelitian Ardiansyah dkk (2013) menunjukkan bahwa minat beli 
memediasi hubungan antara kualitas produk dengan keputusan 
pembelian. Menurut Citra dan Suryono (2016), kualitas produk 
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yang ada di dalam produk tersebut harus sesuai dengan apa 
yang diharapkan konsumen, dimana jika kualitas produk tersebut 
sesuai dengan yang diharapkan konsumen maka banyak 
konsumen yang menginginkan produk tersebut, sehingga 
terjadinya pembelian pada suatu produk. Dari hasil yang 
diperoleh diketahui bahwa variabel minat beli merupakan variabel 
mediasi secara parsial (partial mediation) karena, variabel 
kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli, 
variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat 
beli dan , variabel kualitas produk berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli melalui minat beli, dimana menurut Solimun 
(2010),  apabila pengaruh variabel mediasi dengan variabel 
dependen dan variabel dependen memiliki nilai yang signifikan 
maka variabel mediasi yang digunakan tersebut adalah variabel 
mediasi sebagian (partial mediation). 

 
4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan dari hasil penelitian, terdapat beberapa alternatif 
usulan perbaikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
minat beli dan keputusan pembelian terhadap produk es krim 
Aice. Alternatif kebijakan manajerial yang dapat dilakukan 
sebagai berikut : 
1. es krim Aice memiliki harga yang sangat terjangkau untuk 

kalangan menengah kebawah, namun kelemahannya yaitu 
terdapat perbedaan harga antar outlet es krim Aice satu 
dengan yang lainya terutama di kota Malang, sehingga 
disarankan pihak Perusahaan es krim Aice sebaiknya selalu 
menyediakan daftar harga yang jelas supaya lebih 
memudahkan konsumen untuk memilih dan membeli es krim 
Aice yang dijual dan perusahaan. Hal ini semata-mata untuk 
menambah segi kepuasan konsumen yang pastinya akan 
sangat berdampak pada minat beli dan keputusan pembelian 
es krim Aice secara berkelanjutan. 

2. Keunggulan yang lain dari es krim Aice yaitu kualitas produk 
yang diberikan kepada konsumen, dimana hal tersebut dapat 
dilihat dengan banyaknya varian rasa es krim yang ada dan 
hanya dimiliki oleh Aice, apabila dibandingkan dengan produk 
es krim lainya seperti glico, sehingga diharapkan pihak 
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perusahaan mampu tetap menjaga kualitas produk es krim 
Aice serta meningkatkan kualitas produk es krim Aice menjadi 
lebih baik dari yang sekarang, seperti berinovasi menciptakan 
varian rasa yang lebih unik dari produk lainnya sehingga 
konsumen lebih tertarik dan minat untuk membeli es krim Aice 
atau menciptakan es krim Aice low sugar, sehingga cocok 
untuk orang-orang yang sedang melakukan diet namun tetap 
dapat menikmati es krim. 

3. Kelemahan yang dimiliki oleh es krim Aice yaitu kurangnya 
kegiatan promosi yang dilakukan pihak perusahan, sehingga 
sebaiknya pihak perusahaan untuk ikut dalam kegiatan event-
event besar, sebagai sarana untuk mengenalkan dan 
mempromosikan produk es krim Aice, agar lebih dikenal oleh 
masyarakat luas. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Variabel harga, citra merek dan kualitas produk memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel minat beli es 
krim Aice. 

2. Variabel harga, citra merek dan kualitas produk memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan 
pembelian es krim Aice. 

3. Variabel minat beli memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel keputusan pembelian es krim Aice. 

4. Variabel minat beli mampu memediasi variabel harga, 
citra merek dan kualitas produk terhadap variabel 
keputusan pembelian  
 

5.2 Saran 
1. Pihak perusahaan juga bisa membuat undian berhadiah 

yang terdapat didalam kemasan es krim, sehingga 
diharapkan mampu meninggkatkan minat beli konsumen 
pada produk es krim Aice. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya hendaknya dapat 
memperluas bahasan seperti penambahan variabel 
kepuasan konsumen, loyalitas konsumen dan persepsi 
konsumen sehingga dapat menambah wawasan 
keilmuan khususnya di bidang pemasaran. 
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