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2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Khuong and Huong (2016), melakukan  penelitian  untuk menyelidiki 

hubungan antara komunikasi online termasuk iklan online, komunitas online dan 

word-of-mouth elektronik (e-WOM) untuk melihat niat pembelian wisatawan 

Vietnam terhadap produk pariwisata di Kota Ho Chi Minh, Vietnam  menciptakan 

strategi yang lebih efektif pada platform media sosial untuk lebih menarik 

perhatian pelanggan. Variable dependen yang digunakan adalah Purchase 

Intention, Variabel Mediating adalah Trust, Variabel independen yang digunakan 

dalam penilitian ini adalah Online Advertising, Online Communitie, E – Wom. 

Gambar 1 
The Influence of Social Media Marketing on Vietnamese Traveller’s Purchase 

Intention in Tourism Industry in Ho Chi Minh City 

 

 

Sumber: Khuong and Huong (2016 ) 

Busen et al. (2016), melakukan penilitian untuk mengidentifikasi dan 

mendapatkan pemahaman tentang faktor-faktor utama iklan banner online yang 

berdampak terhadap niat pembelian konsumen untuk membeli. Secara 

keseluruhan, penelitian ini dibatasi dalam proposisi iklan banner online yang 

memiliki konsekuensi dimensi pada niat pembelian merek terutama di dunia Arab 

dan khususnya di Libya.Variabel dependen yang digunakan adalah Purchase 
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Intention. Variabel independen yang digunakan adalah Perceived Advertisement 

Credibility, Message Appeal, Interactivity, Attitude Towards Ads. 

Gambar 2 
Impacts of online banner advertisement on consumers‟ purchase intention: A 

theoretical framework 

 

 

 

 

 

Sumber: Busen et al  (2016) 

Penelitian ini dilakukan oleh Saleem et al. (2015) yang meneliti tentang 

dampak dari produk memandang kualitas terhadap niat pembelian dengan tingkat 

kepuasaan, untuk memenuhi tujuan ini data dikumpulkan oleh individu melalui 

122 kuesioner dengan mengadopsi teknik kenyamanan. Dari penelitian berikut 

Variabel dependen yang digunakan adalah Purchase Intention. Variabel 

independen yang digunakan adalah Customer Statisfication, Product Perceived 

Quality, Brand Awarness. 

Gambar 3 
Product Perceived Quality and Purchase Intention 

With Consumer Satisfaction. 

 

 

 

Sumber: Saleem et al. (2015) 
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Mirabi et al. (2015), melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian konsumen. Dalam 

penelitian ini ia menyiapkan 25 pertanyaan, dan terdapat 384 orang yang terpilih 

untuk menjawab kuesioner penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purchase intention, variabel independen yang digunakan 

adalah Product Quality, Brand Advertising, Name, Packaging, Price. 

Gambar 4 
A Study of Factors Affecting on Customers Purchase Intention. Case Study: 

The Agencies of Bono Brand Tile in Tehran 

 

 
 

 

 

Sumber: Mirabi et al. (2015) 

Alam et al. (2015), melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mempelajari niat pembelian konsumen berdasarkan variabel independen, seperti 

informasi. Metode ini eksplorasi di alam menggunakan wawancara kuesioner 

sebanyak 120 di negara Dubai. Variabel dependen yang digunakan adalah 

Purchase Intention. Variabel independen yang digunakan adalah Information, 

Noise, Brand Image, Convenience, Payment security. Variabel Mediating yang 

digunakan adalah Evaluation. 
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Gambar 5 
Mobile Marketing: A Study of Buying Intention 

 

 

 

Sumber: Mirabi et al. (2015) 

Saqibet et al. melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengeksplorasi hubungan antara inersia konsumen dan niat pembelian melalui 

pengetahuan produk subjektif. Penelitian ini kuantitatif dari alam, Data 

dikumpulkan dari pengguna smartphone melalui kuesioner. Variable dependen 

yang digunakan adalah Purchase Intention.Variabel independen yang digunakan 

adalah Consumer Inertia, Subjective Product Knowledge. 

Gambar 6 
Impact of Consumer Inertia on Purchase Intention under the Influence of 

Subjective Product Knowledge 

Sumber: Saqib et al. (2015) 

Rahim et al. (2015), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian smartphone di kalangan mahasiswa. Penelitian ini 

meggunakan Purchase Intention sebagai variabel dependen. Variabel Independen 

adalah Product Features, Brand Name, Social Influence, Product Sacrifice. 
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Gambar 7 

Factors Influencing Purchasing Intention of Smartphone 

Among University Students 

 

 

Sumber: Rahim et al. (2015) 

Lim et al. (2015), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara Subjective Form, Perceived Usefulness, Online Shopping 

Behavior terhadap Purchase Intention. Ia membagikan 800 set kuesioner tetapi 

hanya 662 yang valid untuk coding. 

Gambar 8 

Factors Influencing Online Shopping Behavior:  

The Mediating Role of purchase intention 

 

 

Sumber: Lim et al. (2015) 

Richard dan Guppy (2014), melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengkaji pengaruh aplikasi Facebook dan kegiatan niat pembelian konsumen 

beserta faktor apa saja yang mempengaruhi niat pembelian konsumen. Analisis ini 

mempunyai 215 responden dari Facebok. Variabel dependen yang digunakan 

adalah Purchase Intention. Variabel independen yang digunakan adalah Like, 

Friend’s Like, Location Base Checked-in, Comment Posting, Sharing. 
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Gambar 9 

Product Perceived Quality and Purchase Intention 

 with Consumer Satisfaction: 

 

Sumber: Richard dan Guppy (2014) 

 

Salem et al. (2015), melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengukur 

dampak dari produk memandang kualitas pada niat pembelian dengan tingkat 

kepuasan. Untuk memenuhui tujuan ini data dikumpulkan secara individu dengan 

membagikan 122 kuisioner. Hipotesis menunjukan hasil bahwa variable-variable 

ini memiliki hubungan signifikan positif. 

Gambar 10 

Facebook: Investigating the Influence on 

Consumer Purchase Intention 
 

 

 
 

 

Sumber: Salem et al. (2015) 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Mehta (2011) mendefinisikan niat pembelian sebagai kecenderungan 

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan keputusan pembelian.  
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Niat pembelian menurut Kinnear dan Taylor (2014) (Thamrin, 2013) 

adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum melakukan 

keputusan pembelian. 

Menurut Howard (2009) (Durianto dan Liana, 2010) adalah niat pembelian 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli 

produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode 

tertentu. 

Schiffman dan Kanuk (2008), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, 

kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal 

yang dapat menimbulkan niat pembelian konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri 

dari usaha pemasaran dan faktor sosial budaya. 

Menurut Simamora (2009) minat adalah sesuatu yang pribadi dan 

berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu obyek akan 

mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku 

untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. 

Menurut Kotler, Bowen dan Makens (2009) mengenai niat pembelian, niat 

pembelian timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif dan di dalam proses 

evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang 

hendak dibeli atas dasar merek maupun minat. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Brand Terhadap Purchase Intention 

Kapan produk baru yang akan diluncurkan di pasaran dengan nama merek 

yang bagus, kemungkinan untuk kegagalan produk itu tersebut akan semakin 

berkurang dan lebih sedikit biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk. 

(Martienz dan Pina, 2012). Menambahkan lebih banyak, berarti kepercayaan 

merek di Mata pelanggan dan pelanggan dapat mempercayai bahwa kualitas tidak 

akan terganggu. Kisah sukses Intel adalah contohnya; mereka membangun nama 

merek mereka sejak tahun 1991. Kini, dengan sedikit usaha untuk meluncurkan 

produk baru, mereka memperoleh keuntungan jangka panjang dan ini semua 

karena nama merek (Maha dan Mac Anthony, 2012).  

Dalam proses pembuatan keputusan pelanggan memainkan peran yang 

sangat penting. Sementara konsumen membeli produk baru, harus membuat 

beberapa langkah untuk pengambilan keputusan. Konsumen membeli merek 

tertentu tetapi hal pertama adalah dia mendapatkan informasi tentang merek 

tersebut dan setelah itu melihat kebutuhan akan produk itu. Jika produk terlihat 

cocok dibandingkan dengan produk merek lainnya.  

Setelah pencocokan, konsumen akan memutuskan produk mana yang akan 

dibeli. Bila konsumen membeli merek produk yang sama, maka pengalaman 

pelanggan masa lalu tentang merek tersebut memainkan peran penting dalam 

pembelian produk. (Keller, 2008). Nama merek handphone itu sangat 

mempengaruhi konsumen. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa citra 

merek dapat meningkat kepercayaan konsumen untuk membeli merek handphone 

tertentu. (Maha dan Mac Anthony,2012). 
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2.3.2 Pengaruh Features Terhadap Purchase Intention 

Setelah nama merek, fitur produk memainkan peran penting. Belakangan 

ini konsumen terlihat tergila-gila, membeli ponsel dengan fitur yang bagus dan 

bergaya, seperti memiliki tuntutan yang tinggi. (Forst dan Sullivan 2010) 

melakukan penelitian baru, mengungkapkan bahwa minat terhadap fitur dan 

aplikasi semakin meningkat dan maju karena layanan baru, yang disediakan oleh 

operator seluler seperti internet, media dan hiburan.  

Belakangan ini pilihan konsumen untuk membeli ponsel dipengaruhi oleh 

fungsi ponsel tersebut. (Oulasvirta dkk) menyatakan bahwa fungsi karakteristik 

telepon berbeda dengan konektivitas nirkabel, pemasangan program aplikasi, 

sistem manajemen file, presentasi program multi media, kamera, gambar, kualitas 

video dan memori ponsel e.t.c. Selain itu pengguna ponsel memusatkan perhatian 

nya pada sistem operasional ponsel tersebut dan tinggi nya fungsi resolusi kamera. 

Berikut ini adalah beberapa ponsel yang sangat terkenal di pasar yaitu Apple, 

Samsung, Nokia, Sony, dan Blackberry. (Gowind, 2010). Karena spesifikasi nya 

yang berbeda dari ponsel lain nya membuat konsumen melakukan pilihan dan 

membandingkan satu fitur ponsel ke ponsel lain.  

Setiap sistem operasi memiliki keunikan fitur yang tersendiri dan memiliki 

kelebihan (Chow et al, 2005). Nilai fitur dipengaruhi oleh fitur-fitur dan atribut 

khusus dari produk tersebut. Konsumen akan melakukan pembelian produk yang 

didasarkan pada atribut khusus. (Psyarchik dan Wicklife, 2001). Berdasarkan 

Nilai produk kombinasi yang di pilih yaitu yang memiliki atribut dan fitur khusus. 

(Heikii et al 2005) menyatakan bahwa diantara Berbagai merek ponsel, satu 

merek telah dipilih oleh konsumen berdasarkan pengetahuan diri dan pengalaman 
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masa lalu. Pembelajaran Selanjutnya dijelaskan bahwa ada tiga atribut utama 

(feature, fee connection dan price) yang memiliki peran utama dalam 

pengambilan keputusan dimana untuk membeli ponsel.  

Studi menunjukkan bahwa pengalaman konsumen dan kepentingan 

konsumen terhadap fitur dapat membuatnya mengambil sebuah keputusan yang 

baik (Jainarian, 2012) konsumen membuat perbandingan dari berbagai macam 

merek yang menampilkan kelengkapan produk yang cukup, untuk membuat 

mereka melakukan pilihan dengan baik. Hal ini diketahui bahwa fakta nya 

konsumen menaruh minat pada kelengkapan produk ini yaitu spesifikasi produk 

yang berkenaan dengan fungsi nya dan membuat keputusan yang sesuai untuk 

membeli. Semakin banyak nya fitur produk membuat meningkat nya kebutuhan 

konsumen dan ke inginan untuk membeli produk tersebut. 

2.3.3 Pengaruh Price Terhadap Purchase Intention 

Harga didefinisikan sebagai uang yang diberikan oleh konsumen dalam 

hal layanan atau produk, (Kotler dan Armstrong, 2010). Hal ini penting bagi 

perusahaan untuk mempertahankan konsumen yang setia, yang bersedia 

membayar harga yang lebih tinggi untuk merek yang mereka favoriti dan tidak 

membeli berdasarkan harga yang lebih rendah (Levy & Weitz, 2012). Wickliffe & 

Pysarchik (2010) memperkenalkan aspek produk sebagai fitur yang berdampak 

melekat kan perilaku pelanggan seperti merek dan harga. Kedua faktor menutupi 

bagian utama dari fitur produk. 

Hermann et al. (2008) studi menunjukkan bahwa harga merupakan salah 

satu faktor penting bagi konsumen dalam melakukan pembelian, sehingga 

memiliki dampak yang signifikan pada kepuasan konsumen. Juga, kepuasan 
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konsumen dipengaruhi oleh persepsi harga secara langsung dan dipengaruhi oleh 

keadilan harga secara tidak langsung. Dalam penelitian lain, lee et al. (2010) 

mempelajari efek harga dari keadilan persepsi konsumen pada keputusan 

pembelian dan disebut sebagai prediktor yang tepat untuk konsumen melakukan 

keputusan pembelian.  

Jehri dan Sahaskmontri (2008) juga menyatakan nilai yang baik dengan 

mempertimbangkan imbalan uang yang diterima antara kriteria yang diinginkan 

konsumen (Kurdsholi & Bozjani, 2012). Menurut Khraim (2011), harga memiliki 

dampak yang signifikan terhadap loyalitas merek yang pada kenyataannya berefek 

pada niat pembelian konsumen. 

2.3.4 Pengaruh Social Influence Terhadap Purchase Intention 

Abbott (2007) menyatakan bahwa ada beberapa pengaruh sosial yang 

dilakukan oleh masyarakat dan lingkungan, teori pembelajaran sosial 

menggambarkan bahwa ada beberapa faktor kognitif dan faktor lingkungan yang 

membujuk pada pembelajaran dan perilaku manusia. Teori pembelajaran sosial 

juga menjelaskan bahwa orang belajar dengan satu sama lain itu adalah sebuah 

gagasan, pembelajaran observasional, pemodelan dan stimulasi. 

Menurut Deeb (2012), evolusi teori ini berasal dari behaviorisme namun 

kadang-kadang diakui sebagai pembelajaran kognitif sosial. Selain itu, penelitian 

ini menjelaskan bahwa stimulus lingkungan didasarkan pada faktor psikologis 

yang dipengaruhi oleh pembelajaran sosia, contohnya, saat pelanggan membeli 

ponsel dapat memiliki peran penting dalam melakukan keputusan pembelian yang 

disampaikan atas informasi dari keluarga dan teman. 
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Menurut literatur, pengambil alihan telepon genggam secara khusus 

menguntungkan pembeli dan umumnya menguntungkan seluruh masyarakat 

(Harsh, 2011). Dalam penelitian lain yang dilakukan pada pengguna ponsel 

BlackBerry di Indonesia, Heryiati (2011) menjelaskan bahwa beberapa pengaruh 

masyarakat yang dari mulut ke mulut menarik pengguna yang muda untuk 

membeli produk tertentu dan menunjukkan minat yang besar terhadap fitur unik 

dan citra merek. Dalam penelitian yang dilakukan pada siswa mengungkapkan 

bahwa kebanyakan siswa yang membeli ponsel mereka adalah karena pengaruh 

dari teman skeitar.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti menetapkan model 

penelitian sebagai berikut: 

Gambar 11 

Model Penelitian Pengaruh Brand, Features, Price dan Social Influence pada 

Purchase Intention. 

 
 

 

Sumber: Peneliti (2016). 

Adapun hipotesis yang diajukan guna mencapai tujuan penelitian adalah: 

H1: Brand berpengaruh signifikan positif terhadap Purchase Intention. 

H2: Features berpengaruh signifikan positif terhadap Purchase Intention. 

H3: Price berpengaruh antara signifikan positif terhadap Purchase Intention. 

H4: Social Influence berpengaruh signifikan positif terhadap Purchase Intention. 
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