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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Tran (2018) dilakukan pada pengguna smartphone di 

lingkungan perguruan tinggi di Vietnam. Penelitian ini mencari tahu faktor apa 

saja  yang berpengaruh pada pelanggan yang membeli smartphone di Vietnam. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode untuk mengumpulkan 

informasi dari pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif antara variabel independen yaitu harga, merek, desain, 

kualitas, dan fitur dengan variabel dependen yaitu minat pembelian smartphone 

pada responden di Vietnam.   

 

 
 

Gambar 2.1 Factors Affecting the Purchase and Repurchase Intention Smart-

phones of Vietnamese Staff, Sumber: Tran (2018) 
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Tujuan penelitian Amir dan Asad (2018) ini adalah untuk mengidentifikasi 

dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian konsumen terhadap 

mobil di Pakistan. Sebagai variabel independen adalah harga, layanan purna jual, 

produk, kualitas produk dan loyalitas merek terhadapminat pembelian sebagai 

variabel dependen. Penelitian dilakukan pada pembeli mobil pribadi di Lahore, 

Pakistan dengan jumlah sampel sebanyak 250 responden. Temuan itu 

menggambarkan bahwa tiga variabel independen yaitu harga, produk, dan kualitas 

merek produk memiliki hubungan signifikan positif dengan minat pembelian 

sementara dua variabel lainnya yaitu pelayanan purna jual dan loyalitas merek 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. 

 
Gambar 2.2 Consumer’s Purchase Intentions towards Automobiles in Pakistan 

Sumber: Amir dan Asad (2018) 

Penelitian oleh Taivanjargal et al., (2018) dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara faktor merek, fitur, pengaruh sosial dan produk terhadap minat 
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pembelian smartphone pada konsumen muda di Mongolia. Responden dari 

penelitian ini adalah sebanyak 200 responden dengan memberikan 26 pertanyaan 

dalam kuesioner. Data yang didapatkan dari kuesioner diuji dengan menggunakan 

program SPSS.  Penggunaan smartphone telah meningkat pesat dalam beberapa 

tahun terakhir dan tak terpisahkan terkait dengan kehidupan kita. Fokus penelitian 

ini untuk menyelidiki hubungan antara faktor yang mempengaruhi minat 

pembelian. Hasilnya menunjukkan citra merek, fitur, produk dan pengaruh sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat pembelian smartphone. 

 
Gambar 2.3 Influencing Factors on Purchase Intention of Smartphone users: In 

case of Mongolia, Sumber: Taivanjargal et al., (2018) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sujata et al., (2016) untuk meneliti 

pengaruh dari berbagi fitur yang di miliki oleh smartphone berkaitan dengan 

minat pembelian. Penelitian dilakukan pada pengguna smartphone usia muda di 

India. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk fokus pada perkembangan 

teknologi dan faktor perangkat keras. Data primer dikumpulkan dengan cara 

penyebaran kuesioner dan sekitar 306 tanggapan yang didapatkan. Uji analisis 
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data dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai perilaku pembelian pada 

remaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan remaja pada smartphone 

terpengaruh oleh lima faktor yang berkaitan dengan fitur yaitu sebagai fitur 

teknologi, fitur perangkat keras, fitur dasar, fitur merek dan fitur keuangan. Dari 

hasil penelitian ini, diketahui bahwa teknologi memiliki pengaruh yang paling 

signifikan.  

 
Gambar 2.4 Factors Affecting Smartphone Purchase among Indian Youth: A 

Descriptive Analysis, Sumber: Sujata et al., (2016) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tariq et al., (2013) tentang minat 

pembelian produk oleh konsumen di Lahore, Pakistan. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 362 responden yang merupakan konsumen produk rumah tangga untuk 

meneliti mengenai variabel persepsi konsumen tentang product quality, product 

knowledge, product involvement dan brand image terhadap variabel dependen 

yaitu purchase intention. Semua variabel kualitas produk, pengetahuan produk, 
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keterikatan produk dan citra merk berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

pembelian pada produk rumah tangga di Pakistan. 

 

 

Gambar 2.5 Customer Perceptions about Branding and Purchase Intention: A 

Study of FMCG in an Emerging Market, Sumber: Tariq dan Nawaz (2013) 

 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lim et al., (2013) bertujuan untuk 

mengetahui keputusan pembelian generasi Y di Malaysia pada produk smartphone 

dan hubungannya dengan kepedulian merek, kenyamanan, harga, fitur produk dan 

kepedulian pengaruh sosial. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran 

kuesioner, dan metode random sampling non-probabilitas digunakan untuk 

menganalisa data. Sebanyak 125 sampel dikumpulkan dari mahasiswa di Klang 

Valley, Malaysia. Di Malaysia, sebagian besar pengguna Smartphone berusia 

antara 25 hingga 34 tahun, berpendidikan tinggi dan pekerjaan penuh waktu 

dengan pendapatan RM5000 atau lebih, menurut sebuah laporan pada tahun 2011. 

Selain itu, tingkat tertinggi penggunaan internet menggunakan Smartphone berada 

pada kelompok umur 25 hingga 34 tahun (41%) dan 18 hingga 24 tahun (38%), 

yang umumnya adalah Generasi Y (Enterprise News, 2011). Dengan demikian, 
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penelitian ini akan melihat keputusan pembelian Generasi Y terhadap Smartphone, 

karena Generasi Y memiliki tingkat kepemilikan dan penggunaan Smartphone 

yang tertinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan positif antara semua variabel dengan minat pembelian, yang 

menunjukkan bahwa minat pembelian smartphone Generasi Y dipengaruhi oleh 

semua variabel yang diteliti dalam penelitian ini.  

 
Gambar 2.6 Factors Affecting Smartphone Purchase Decision among Malaysian  

Generation Y, Sumber: Lim et al., (2013) 

 

Penelitian Naing dan Chaipoopirutana (2014) ini mengkaji hubungan 

antara variabel independen yaitu persepsi kualitas, citra produk, aspirasi 

konsumen, nilai emosional, sikap terhadap produk terhadap variabel dependen 

niat pembelian pada smartphone. Dalam penelitian ini survei dilakukan dengan 

cara menyebarkan sebanyak 400 kuesioner di 5 pusat perbelanjaan yang berbeda 

di Yangon, Myanmar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
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positif dan signifikan antara persepsi kualitas, citra produk, aspirasi konsumen, 

nilai emosional, sikap terhadap produk dan niat pembelian. 

 
Gambar 2.7 The Factors Affecting Purchase Intention of a Smart Phone in 

Yangon, Myanmar, Sumber: Naing dan Chaipoopirutana (2014) 

Penelitian Mirabi et al., (2015) ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian pelanggan pada produk 

keramik di Teheran, Iran. Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah 

pengaruh antara packaging, brand name, price, advertising dan product quality 

sebagai variabel independen terhadap purchase intention sebagai variabel 

dependen. Kuesioner yang diajukan oleh peneliti dengan 25 pertanyaan. Populasi 

dan sampel statistik adalah pelanggan dari Bono, dimana 384 orang dipilih melalui 

random sampling untuk merespon kuesioner penelitian. Data hasil kuesioner 

penelitian, dianalisis dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori dan 

analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kualitas 
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produk, dan iklan merek dan nama memiliki dampak signifikan positif pada minat 

pembelian, tetapi dua variabel kemasan dan harga tidak berdampak yang 

signifikan pada minat pembelian. 

 
Gambar 2.8 A Study of Factors Affecting on Customers Purchase Intention, 

Sumber: Mirabi et al., (2015) 

Penelitian Tanzila et al., (2015) bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

merek, fitur produk, harga dan pengaruh sosial pada perilaku konsumen dalam 

membeli smartphone di kalangan mahasiswa di Pakistan. Sampel diambil dengan 

metode probabilistic convenience sample, yang terdiri dari mahasiswa sekolah 

bisnis di Sahiwal, Pakistan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh harga, merek, fitur produk dan pengaruh sosial terhadap perilaku 

pembelian smartphone di kalangan mahasiswa di Pakistan. Sebanyak 208 

mahasiswa diminta untuk melengkapi dan mengembalikan kuesioner. Dari 

sebanyak 208 kuesioner yang dikirimkan ada sebanyak 198 responden yang 

mengembalikan kuesioner dengan lengkap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
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terdapat hubungan signifikan positif antara keempat variabel independen terhadap 

minat pembelian sebagai dependen. 

 
Gambar 2.9 Buying Behavior of Smartphone among University Students in 

Pakistan, Sumber: Tanzila et al., (2015) 

Penelitian Shabrin (2017) ini meneliti mengenai faktor yang 

mempengaruhi minat pembelian pada smartphone di Malaysia. Smartphone telah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi-Y. Saat ini, 

generasi-Y menyumbang proporsi terbesar penduduk Malaysia, dan mereka 

adalah pengguna utama smartphone cerdas. Tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

smartphone generasi-Y. Berdasarkan tinjauan pustaka dan survei, studi ini 

menemukan tujuh faktor yang memengaruhi keputusan pembelian smartphone 

cerdas: merek, kenyamanan, ketergantungan, harga, pengaruh sosial, fitur produk, 

dan kebutuhan sosial. Penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5-

point untuk pengumpulan data dan sampel dari 152 responden (Generasi-Y) dari 

wilayah Kuching di Malaysia. Hasil penelitian menemukan bukti bahwa pengaruh 
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sosial, fitur produk, dan citra merek memiliki dampak positif yang signifikan 

positif terhadap keputusan pembelian smartphone. Faktor-faktor lain, seperti 

kenyamanan, ketergantungan, harga dan kebutuhan sosial secara statistik tidak 

signifikan.  

 
Gambar 2.10 Factors Affecting Smartphone Purchase Decisions of Generation-Y, 

Sumber: Shabrin (2017) 

 

 

2.2 Defenisi Variabel Dependen 

 

Purchase intention atau minat pembelian adalah tahap kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila pembelian 

aktual adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka minat 

pembelian adalah niat untuk melakukan pembelian pada kesempatan mendatang. 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 
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mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan 

tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Tanzila et al., (2015). 

Minat pembelian konsumen merupakan kegiatan kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa 

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan tersebut. Artinya bahwa minat beli konsumen merupakan 

tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen 

perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian 

yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan 

tersebut (Amir & Asad, 2018).    

Dengan kata lain, apa yang konsumen pikirkan dan akan membeli dalam 

pikiran mereka mewakili niat pembelian (Amir & Asad, 2018). Selain itu, niat 

pembelian juga dapat menentukan kemungkinan memimpin konsumen untuk 

tindakan pembelian, melalui mengidentifikasi intensitas niat beli, ada 

kemungkinan tinggi untuk membeli produk tertentu saat minat pembelian 

menguat.  

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Harga terhadap Minat Pembelian 

 Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk memperoleh suatu 

produk, atau secara umum harga adalah uang yang dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan produk (Lim et al., 2013). Harga 
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merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merk yang berkaitan 

dengan keputusan membeli dari konsumen. Ketika memilih diantara merk-merk 

yang ada, konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak absolut tetapi dengan 

membandingkan beberapa standart harga sebagai referensi untuk melakukan 

transaksi pembelian (Taivanjargal et al., 2018).  

Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin tinggi 

harga maka keputusan pembelian semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah 

keputusan pembelian berubah semakin tinggi. Maka para pengusaha harus jeli 

dalam menetapkan harga produknya ke pasar agar produk tersebut sukses di pasar. 

Sedangkan nilai itu sendiri didasarkan dari harga yang merupakan tolok ukur dari 

barang dan jasa yang bersangkutan (Tanzila et al., 2015).  Namun hasil penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirabi et al., (2015) yang 

menunjukkan bahwa harga tidak berdampak yang signifikan pada minat 

pembelian. 

 

2.3.2 Pengaruh Citra Merek terhadap Minat Pembelian 

Citra dari merek dapat menjelaskan merek bagi konsumen dan 

memberikan kontribusi dalam keputusan pembelian, dan mempengaruhi perilaku 

pembelian pelanggan (Tariq & Nawaz, 2013). Citra merek yang kuat, orang lebih 

cenderung untuk membeli produk itu sehingga memiliki dampak positif yang kuat 

ke perilaku pembelian pelanggan, demikian pula citra merek positif berdampak 
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pada keterlibatan produk dari pelanggan. Hal ini jelas bahwa citra merek akan 

membawa kesan positif atau negatif konsumen tentang produk yang akan dibeli. 

Penelitian sebelumnya dari Tran (2018), Amir dan Asad (2018), 

Taivanjargal et al., (2018) dan Tariq dan Nawaz (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan positif antara citra merek dan minat pembelian. 

 

2.3.3 Pengaruh Desain Produk terhadap Minat Pembelian 

 Desain produk adalah cara untuk membuat produk dengan bentuk sesuai 

keinginan perancang atau pabrikan. Prosesnya termasuk perencanaan, pengujian, 

diproduksi, membawanya ke pasar. Membawa produk ke pasar dan konsumen 

dengan tujuan adalah bagaimana reaksi pelanggan terhadap produk baru. Desain 

adalah langkah yang kompleks dan itu bukan tugas yang mudah dalam pembuatan 

karena itu adalah langkah penting yang dapat menentukan keberhasilan produsen. 

Proses kompleks ini membantu membuat produk baru dan dijual di pasar, diterima 

atau ditolak konsumen (Tran, 2018). 

Para desainer ingin membuat produk yang bagus, mereka harus 

menghabiskan banyak waktu dan uang. Pertama, mereka perlu menggambar ide-

ide tentang produk yang mereka inginkan atau dapat mengatakan mereka 

membangun produk mereka dari ide-ide tersebut. Kedua, dari ide-ide membuatnya 

menjadi produk nyata dan memperbaikinya jika perlu. Kombinasi faktor membuat 

produk baru seperti nada warna, bentuk dan ukuran. Smartphone dalam desain 

yang indah dan menarik akan menarik konsumen pada pandangan pertama. 

Karena itu, pabrikan harus membuat Smartphone dengan beragam warna, desain, 
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dan fitur. Selain itu, produsen harus mempertimbangkan biaya produksi untuk 

menghasilkan produk yang ekonomis. Penelitian sebelumnya dari Tran (2018), 

Taivanjargal et al., (2018) dan Tariq dan Nawaz (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan positif antara desain produk dengan minat 

pembelian. 

 

2.3.4 Pengaruh Kualitas terhadap Minat Pembelian 

 Mirabi et al., (2015) menjelaskan kualitas produk sebagai sesuatu yang 

menyerupai dengan keunggulan bawaan yang datang dari tingkat produksi dan 

harus dikenali. Mereka menekankan bahwa kualitas produk harus terdiri dari fitur 

terukur bukan preferensi. Kualitas produk adalah keunggulan kompetitif dari 

suatu produk terhadap produk pesaing. Ini mencakup struktur dan desain produk 

yang diproduksi. Kualitas produk yang memenuhi kebutuhan pengguna akhir 

yang mungkin termasuk fitur yang berbeda dan akan meningkatkan kinerja 

produk Mirabi et al., (2015). Tran (2018) mengatakan bahwa kualitas produk 

adalah sarana untuk memahami dan mengukur kebutuhan konsumen dan 

melaksanakan perubahan yang diperlukan pada tingkat produksi, memastikan 

kebutuhan kualitas produk dengan mendesain ulang produk yang sudah ada. 

Penelitian sebelumnya dari Tran (2018), Amir dan Asad (2018), Naing dan 

Chaipoopirutana (2014) dan Tariq dan Nawaz (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan positif antara kualitas produk dan minat 

pembelian. 
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2.3.5 Pengaruh Fitur terhadap Minat Pembelian 

Fitur produk merupakan sebuah fungsi dari item yang mampu memuaskan 

kebutuhan konsumen tertentu dan karenanya dipandang sebagai manfaat dari 

memiliki item. Dalam bisnis, fitur produk adalah salah satu ciri yang membedakan 

dari produk atau layanan yang membantu meningkatkan daya tariknya untuk 

pembeli potensial (Tran, 2019). Penelitian dari Tanzila et al., (2015) 

mengungkapkan bahwa minat dalam fitur dan aplikasi yang maju semakin 

meningkat karena layanan baru yang disediakan oleh operator selular seperti 

internet, media dan hiburan. Sekarang ini  pilihan konsumen untuk membeli 

smartphone dipengaruhi oleh fungsi yang didapatkan dari smartphone tersebut. 

Perangkat telepon dengan berbagai fungsi yang berbeda dengan konektivitas 

nirkabel, program aplikasi yang dapat diinstal, sistem manajemen data, program 

multi-media, kamera, video berkualitas dan berbagai fitur lainnya akan 

mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut. 

 Semakin canggih dan maju fitur yang dimiliki dalam sebuah smartphone 

maka akan semakin tinggi minat pembeli dalam memilikinya. Penelitian dari Tran 

(2018), Taivanjargal et al., (2018), Sujata et al., (2016), Tanzila et al., (2015) 

menegaskan tentang adanya hubungan yang signifikan positif antara variabel fitur 

dengan minat pembelian.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan dari berbagai penelitian terdahulu diatas dan juga 

pengamatan terhadap kondisi pengguna smartphone di Batam, maka penulis 

mengembangkan sebuah kerangka model penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.11 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian 

Smartphone di Batam, Sumber: Tran (2019) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara harga terhadap minat pembelian 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara citra merek terhadap minat 

pembelian 

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara desain produk terhadap minat 

pembelian 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara kualitas terhadap minat 

pembelian 

H5:   Terdapat pengaruh signifikan positif antara fitur terhadap minat pembelian 
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