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ABSTRAK 

 

Mutiara Shinta Khusnul Khotimah, 1621100028, 2020. “Uji Faktor 

yang Mempengaruhi Minat Beli Ponsel Merek Samsung Berbasis Theory 

Planned Behaviour (Studi Pada Konsumen Ponsel Merek Samsung di Desa 

Karanganom Kota Klaten)”. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ujji Faktor yang Mempengaruhi 

Minat Beli Ponsel Merek Samsung pada pengunjung atau konsumen di Kota 

Klaten. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen ponsel di 

Kota Klaten. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, 

diperoleh 60 responden yang memenuhi kriteria sampel ini. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Uji 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, 

uji f, dan koefisien determinan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Sikap, Norma 

Subjektif dan Kontrol perilaku sebesar52,2% sedangkan sisanya 47,8% ditentukan 

oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti branding, lokasi 

tempat dan lain-lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini, kita sedang menghadapi suatu era 

baru yang ditandai oleh adanya kecenderungan globalisasi dunia, 

perkembangan teknologi dan reformasi ekonomi dilakukan negara-negara 

di dunia untuk menghadapi persaingan global. Globalisasi telah memaksa 

perubahan yang signifikan dalam pola produksi perusahaan-perusahaan 

multinasional. Seiring dengan adanya perubahan tersebut terjalin 

kerjasama multilateral dan regional yang makin banyak dikembangkan 

guna mengantisipasi perkembangan dan persaingan yang terjadi sekarang 

dan yang akan datang. 

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi saat ini, 

kemampuan perusahaan dituntut untuk lebih cermat menghadapi 

persaingan bisnis. Jika perusahaan ingin tetap eksis dalam persaingan, 

maka perusahaan harus memperhatikan salah satu fungsi pokoknya yaitu 

kegiatan pemasaran. Fenomena persaingan di era globalisasi akan semakin 

mengarahkan sistem teknologi ke mekanisme pasar yang pada akhirnya 

akan memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan merebut 

pangsa pasar. Dalam melaksanakan pemasaran yang baik, produsen harus 
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mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan tingkat keinginan 

konsumen. Sehingga produk yang ditawarkan akan sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

 Kebutuhan dan keinginan konsumen selalu mengalami perubahan 

bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, maka dari itu 

perusahaan perlu mengadakan suatu riset pemasaran dalam usahanya 

untuk mengetahui produk apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan 

oleh konsumen. Konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli 

suatu produk yang di tawarkan, banyak di pengaruhi oleh persepsi 

terhadap minat beli produk tersebut. 

  Semakin banyaknya pilihan produk yang dijual di pasar, maka 

semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk 

yang sesuai dengan  harapannya. Sehingga konsekuensi dari kondisi 

tersebut adalah konsumen menjadi lebih cermat dan pintar dalam 

menghadapi setiap produk yang di luncurkan di pasar. Suatu perusahaan 

dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Dengan begitu maka produk dapat bersaing di pasar, 

sehingga menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk 

sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang di 

tawarkan. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh 

konsumen dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan 

kemudian akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk 

tersebut. 
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  Perkembangan media teknologi dan komunikasi di Indonesia saat 

ini semakin canggih. Dalam kehidupan masyarakat, media teknologi dan 

komunikasi tidak dapat dihindarkan. Seperti bertambah banyaknya 

masyarakat yang menggunakan media komunikasi berupa ponsel. Ponsel 

pada awalnya merupakan barang yang langka dan dianggap mewah, serta 

hanya orang kalangan ekonomi keatas yang dapat memilikinya. Namun 

seiring dengan perkembangan zaman yang penting dan digemari oleh 

berbagai kalangan masyarakat, baik untuk anak-anak, remaja maupun 

orangtua. Selain dijadikan sebagai alat komunikasi, ponsel juga sudah 

menjadi trend gaya hidup masyarakat pada saat ini. 

  Komunikasi memang diperlukan untuk menjalin suatu interaksi 

dalam masyarakat. Syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak sosial 

dan komunikasi. Kontak tidak hanya terjadi secara berhadapan langsung, 

kontak dapat terjadi melalui perantara, perantara tersebut bisa melalui 

peralatan. Orang dapat mengadakan hubungan komunikasi dengan orang 

lain tanpa bertemu, misalkan dengan berbicara dengan orang lain 

(Soerjono, 1982). Untuk berbicara dengan orang lain diperlukan suatu 

komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi 

diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau 

tingkah laku (Rochajat, 2011). Kekuatan pasar saat ini berada di tangan 

konsumen, dimana konsumen yang memegang peranan penting dalam 

menentukan pilihan dan memutuskan pembelian produk  yang dibutuhkan. 
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Dalam hal ini perusahaan harus mampu menimbulkan minat beli 

konsumen tersebut demi mencapai tujuan dari perusahaan.  

  Persaingan dalam dunia teknologi saat ini semakin  ketat. Hal 

tersebut ditandai dengan munculnya beberapa merk ponsel di era 

globalisasi. Ada beberapa merk ponsel populer di era globalisasi ini, 

contohnya yaitu iPhone, Redmi, Huawei, Realme, Vivo, Oppo dan masih 

banyak merk lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pula 

pada persaingan perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di seluruh 

dunia. Persaingan yang sangat ketat dalam dunia teknologi semakin 

membuat perusahaan harus tetap siaga dalam menetapkan strategi yang 

tepat sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

  Kepercayaan merek terbangun karena adanya harapan bahwa pihak 

lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Ketika seseorang telah mempercayai pihak lain maka mereka yakin bahwa 

harapan akan terpenuhi dan tak akan ada lagi kekecewaan (Ryan, 2002). 

Sedangkan Lau dan Lee (1999) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap 

merek adalah kemauan konsumen mempercayai merek dengan segala 

resikonya karena adanya harapan yang yang dijanjikan oleh merek tersebut 

dalam memberikan hasil yang positif bagi konsumen. 

Dalam ilmu manajemen terdapat teori perilaku terencana yang 

meneliti tentang perilaku konsumen dalam melakukan suatu pembelian. 

Teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) merupakan 

pengembangan dari teori tindakan yang beralasan, namun pada teori 
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tersebut tidak mampu menjelaskan perilaku yang dimiliki seorang 

individu. 

Teori perilaku terencana memiliki 3 variabel independen yaitu : 

1. Sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas 

sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. 

2. Factor sosial disebut norma subyektif, hal tersebut mengacu pada 

tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan. 

3. Anteseden niat adalah tingkat persepsi pengendalian perilaku seperti 

yang kita lihat sebelumnya, mengacu pada persepsi kemudahan atau 

kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan untuk mencerminkan 

pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan. 

Berdasarkan paparan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor keputusan 

pembelian yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk 

ponsel merek Samsung. Adapun beberapa variabel yang diambil adalah 

sikap (attitude),norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku 

persepsi (perceived behavior control) sesuai dengan Theory of Planned 

Behavior (TPB). Judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah  

“UJI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI PONSEL 

MERK SAMSUNG” BERBASIS THEORY OF PLANNED 

BEHAVIOUR”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Di era globalisasi ini semakin banyak produk yang beredar di pasar 

dengan  berbagai macam merek, berarti semakin besar pula persaingan 

yang terjadi diantaranya perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk membuat 

konsumen agar mau membeli produk di perusahaan Samsung, maka 

perusahaan tersebut perlu mempunyai strategi agar konsumen bersedia 

membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Salah satu dari usaha 

perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah 

dengan melakukan pengembangan kualitas dan teknologi serta 

kecanggihan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen yang di 

butuhkan dan di inginkan dengan kualitas dan pandangan masyarakat 

bahwa produk itu benar-benar memuaskan konsumen. 

 Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tetentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan Subyektif 

a. Belum ada penelitian tentang Uji Faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Beli Ponsel Merek Samsung (Berbasis Theory of Planned 

Behaviour) di Kota Klaten. 

b. Menambah pengetahuan penulis.  
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2. Alasan obyektif 

Munculnya berbagai macam merek dari produk yang sama 

menyebabkan semakin besar persaingan yang terjadi diantara 

perusahaan-perusahaan sejenis. Untuk mempertahankan kepercayaan 

konsumen agar selalu membeli produk yang ditawarkan, maka 

perusahaan perlu mempunyai strategi promosi yang baik. Maka dari 

itu peneliti : 

a. Ingin menguji : faktor - faktor yang mempengaruhi minat beli 

ponsel merek Samsung. 

b. Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru maka dalam penelitian ini 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut :  

1. Minat Beli konsumen  

adalah sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih produk, 

berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. 

(Kotler dan Keller, 2003). 
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2. Sikap terhadap perilaku 

Sikap menyukai kebiasaan, namun sikap menghadirkan 

kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku 

(Lubis, 2010). Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan 

sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap 

perilaku yang dianggapnya positif itu yang akan memilih 

individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena 

itu sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing 

seseorang untuk berperilaku. 

3. Kontrol Persepsi 

Dalam pertarungan, seseorang tidak dapat mengkontrol 

sepenuhnya perilakunya di bawah ini, atau dapat juga 

mengontrol di mana seseorang dapat mengkontrol perilakunya 

di bawah ini. Pengendalian individu terhadap perilakunya 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga 

faktor eksternal. Faktor internal yang diperoleh dari dalam diri 

individu seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. 

Sementara faktor eksternal dari Lingkungan yang ada dikelilingi 

individu tersebut. Persepsi terhadap kontrol adalah bagaimana 

seseorang mengerti tentang apa yang dibahas itu merupakan 

hasil yang dilakukan oleh dirinya. 
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4. Norma Subyektif 

Seorang individu akan melakukan suatu kebiasaan 

tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang 

menganggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima 

apa yang akan diperbaiki. Percaya, kepercayaan normatif 

menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial 

atau norma subyektif. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan TPB (Theory Planned 

Behaviour) untuk mengetahui faktor apa yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap minat beli ponsel merek Samsung. Landasan berpikir yang 

digunakan yaitu :  

1. perilaku pembelian yang dimaksud adalah perilaku yang melalui 

proses kognisi (bukan impulsive buying). 

2. faktor-faktor tersebut merupakan faktor internal artinya meskipun 

dalam teori ekonomi klasik harga dianggap sebagai fungsi (utama) dari 

permintaan namun dalam penelitian ini harga tidak dilihat secara 

terpisah namun lebih melihat ketika harga sudah terinternalisasi ke 

dalam sistem kognisi konsumen dan membentuk persepsi seperti: 

“saya suka produk X dengan tingkat harga tersebut” atau “dengan 

harga tersebut saya (konsumen) merasa mampu/tidak mampu untuk 

membeli produk”, dan sebagainya.  
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D. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas dan penelitian tetap 

fokus untuk dilakukan, maka dalam penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah supaya penulisan lebih menjadi terarah dan mudah 

dimengerti. Adapun ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi mengenai 

faktor yang mempengaruhi minat beli ponsel merek Samsung, dengan 

berbasis Theory Planned Behaviour. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang, penegasan judul dan pembatasan 

masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah sikap berpengaruh pada minat beli untuk membeli 

ponsel merk Samsung ? 

2. Apakah norma subjektif berpengaruh pada minat beli untuk 

membeli ponsel merk Samsung ? 

3. Apakah perilaku kontrol berpengaruh pada minat beli untuk 

membeli ponsel merk Samsung ? 
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F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut peneliti dapat 

memecahkan permasalahan yang telah di rumuskan dari penelitian ini, 

yaitu : 

1. Untuk menguji apakah sikap berpengaruh terhadap minat beli 

ponsel merek Samsung pada masyarakat di wilayah Klaten. 

2. Untuk menguji apakah norma subjektif berpengaruh terhadap 

minat beli ponsel merek Samsung pada masyarakat di wilayah 

Klaten. 

3. Untuk menguji apakah perilaku kontrol berpengaruh terhadap 

minat beli ponsel merek Samsung pada masyarakat di wilayah 

Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, diantaranya sebagi berikut : 

1. Pihak Penulis. 

Sebagai wahana penerapan teori-teori yang selama ini 

telah di peroleh di bangku kuliah dan memperoleh pengalaman 

serta memperoleh pengalaman di lapangan. Penelitian ini dapat 

menjadi kesempatan bagi peneliti untuk dapat mempelajari 

pengetahuan yang lebih luaas mengenai pemasaran. 



12 
 

 
 

2. Pihak Perusahaan. 

Peneliti berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis di era 

globalisasi khususnya dalam hal kecanggihan teknologi yang 

akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

3. Pihak Lain. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon konsumen 

dalam memutuskan pembelian ponsel merk Samsung. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 

4. Pihak Universitas Widya Dharma Klaten 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian 

lebih lanjut dan menambah referensi keperpustakaan di 

Universitas Widya Dharma Klaten khususnya dalam bidang 

manajemen pemasaran. 
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H. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana 

teori-teori saling berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diuraikan 

sebagai suatu permasalahan. Kerangka berfikir yang baik yaitu yang dapat 

menguraikan berbagai teori dari variabel secara jelas (Sugiyono, 2010). 

Dari uraian pembahasan diatas dan berdasarkan rumusan masalah maka 

hubungan antara sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, dan niat beli 

digambarkan sebagai berikut: 

 

      

         r.x1.y   Y  

  r.x2.y     

  

  r.x3.y  

 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 1.1 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat dilihat hubungan 

antar variabel yaitu sebagai berikut: variabel independen (X) terdiri dari 

sikap (X1), norma subyektif (X2), dan kontrol perilaku yang dirasakan 

(X3). Kemudian variabel dependen (Y) yaitu Minat beli. 

 

Sikap Individu 

X1 

Norma 

X2 

KontrolPerilaku 

X3 

Minat Beli 

Ponsel Samsung 
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I. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014). Berdasarkan kerangka 

berfikir yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian, dan 

landasan teori, maka dapat ditarik hipotesis atau kesimpulan sementara 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh sikap terhadap minat beli seseorang untuk membeli 

produk Samsung di Klaten. 

2. Ada pengaruh norma subjektif terhadap minat beli seseorang untuk 

membeli produk Samsung di Klaten. 

3. Ada pengaruh kontrol perilaku persepsi terhadap minat beli seseorang 

untuk membeli produk Samsung di Klaten. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing 

bab di bagi lagi menjadi sub bab. Kelima bab tersebut terdiri dari : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, hipotesis 

dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka meliputi tentang pengertian manajemen, 

pengertian pemasaran, pengertian manajemen pemasran, konsep 

manajemen pemasaran, perencanaan strategi pemasaran, perilaku 

konsumen, model perilaku, keputusan pembelian, kepercayaan 

merek, theory planned behavior, dan minat beli konsumen. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang teknik metode 

penelitian beserta gambaran umum objek penelitian. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa faktor yang 

mempengaruhi seseorang terhadap minat beli ponsel merk 

samsung. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan memberikan 

beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang bersangkutan. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan Uji Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Beli Ponsel Merk Samsung Berbasis Theory 

Planned Behaviour dapat disimpulkan sebagi berikut : 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 21 tahun s/d 30 tahun sebanyak 25 orang 

atau 38,3%, jenis kelamin yang dominan mengisi kuesioner adalah 

laki-laki sebanyak 31 orang atau 61,7%, dan jenis pekerjaan yang 

dominan dalam pengisian kuesioner adalah PNS sebanyak 23 orang 

atau 38,3%. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 2,677 + 0,076 X1 + 0,387 X2 + 0,433 

X3 menunjukan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 2,677 

berarti tanpa ada Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku akan 

terjadi penurunan Minat Beli sebesar 2,677 satuan Minat Beli 

demikian sebaliknya. 
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3. Menunjukkan bahwa konstanta 2,677 , berarti tanpa ada variabel X1 

(Sikap), X2 (Norma Subjektif), X3 (Kontrol Perilaku) Minat Beli 

mempunyai nilai sebesar 2,677 satuan kinerja. 

4. Variabel yang terdiri dari Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku 

berpengaruh secara signifikan pada variabel Minat Beli. Sikap 

berpengaruh sebesar =  0,076 satuan, Norma Subjektif sebesar = 0,387 

satuan, dan Kontrol Perilaku sebesar = 0,433 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika di naikkan satu 

satuan maka Minat Beli akan meningkat sebesar 0,076 satuan untuk 

Sikap, 0,387 satuan untuk Norma Subjektif, dan 0,433 satuan untuk 

Kontrol Perilaku  yang baik pada ponsel Merk Samsung maka akan 

membuat tingkat Minat Beli meningkat. 

5. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Minat 

Beli Ponsel Merk Samsung secara simultan, karena nilai signifikan 

0,000 < 0,05 dan f hitung = 22,439. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 

simultan terhadap Y. 

6. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku 

terhadap Minat Beli ponsel merk Samsung, karena t hitung Sikap = 

0,781 < t tabel 1,672, t hitung Norma Subjektif = 4,106 > 1,672, dan t 

hitung Kontrol Perilaku = 3,301 > t tabel 1,672. 



63 
 

 

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa Norma Subjektif lebih 

dominan berpengaruh terhadap Minat Beli ponsel merk Samsung, ini 

ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahwa Norma Subjektif 

lebih besar dari pada Sikap dan Kontrol Perilaku. 

7. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,522 atau 52,2%. 

Koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas X1, X2, dan X3 terhadap Y, dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 52,2%. Sedangkan sisanya yaitu 47,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 

 

B. Keterbatasan  

 Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beerapa keterbatasan, 

antara lain yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey melalui kuesioner, 

tanpa melakukan wawancara, sehingga simpulan yang dikemukakan 

hanya berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen 

penelitian secara tertulis. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel utama dalam teori 

perilaku berencana, sehingga dapat dimungkinkan variabel lain dapat 

mendorong masing-masing variabel terhadap minat. 
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C. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

masukan yang terkait dalam penelitian ini sebagai pertimbangan 

perusahaan didalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang 

sebagai pertimbangan perusahaan untuk memperhatikan hal apa yang 

dapat meningkatkan Minat Beli berdasarkan penelitian yang dilakukan 

yaitu :  

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan untuk 

menambahkan variabel pengetahuan makanan berlabel halal untuk 

penelitian selanjutnya. Dan untuk penyebaran kuesioner hendaknya 

dilakukan dengan 1 metode saja, bisa melalui kuesioner kertas yang 

dibagikan langsung kepada responden semua atau membagikan link 

kepada semua responden. 

2. Bagi perusahaan Samsung di sarankan untuk meningkatkan kualitas 

citra merk. Untuk meningkatkan citra merk bisa melalui media iklan, 

media sosial dan tabloid, supaya citra merk pada ponsel Samsung 

dapat terbentuk semakin kuat, mudah dikenal dan ingat di benak 

konsumen sehingga dapat meningkatkan Minat Beli dalam Pembelian 

Ponsel Samsung. 
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