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 BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 2.1  Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek, fitur produk, harga dan pengaruh 

sosial terhadap niat pembelian smartphone oleh kalangan mahasiswa di Pakistan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

pembelian pada konsumen yaitu merek, fitur produk, harga dan pengaruh sosial. 

(Gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Buying Behavior of Smartphone among University Students in 

Pakistan, sumber: Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015). 

Athapaththu dan Kulathunga (2018 ) meneliti tentang faktor-faktor apakah 

saja yang mempengaruhi niat pembelian melalui situs online yaitu dari pengaruh 

teknologi dan pengaruh sosial. Peneliti mengungkapkan bahwa trust juga 

mempengaruhi niat pembelian melalui situs online belanja di Sri Lanka. Hasil 
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analisis ini menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi purchase 

intention yaitu perceived usefulness, social influence dan trust (Gambar 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Factors Affecting Online Purchase Intention: Effects of Technology 

and Social Influence, sumber: Athapaththu dan Kulathunga (2018). 

Tujuan Naeem, Saeed dan Aslam (2015) meneliti studi ini adalah untuk 

menguji niat pembelian konsumen tehadap pembelian produk bermerek di pasar 

yang baru muncul di Pakistan. Peneliti ini lebih fokus pada merek yang lebih 

diminati oleh konsumen dan pengaruh sosial yang mempengaruhi niat pembelian. 

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi purchase 

intention yaitu brand awareness, perceived quality dan social influence (Gambar 

2.3). 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Consumer’s Brand Purchase Intention in Emerging Markets Like 

Pakistan, sumber: Naeem, Saeed dan Aslam (2015). 
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Tujuan Haba, Hassan dan Dastane (2017) meneliti studi ini adalah untuk 

menemukan dampak dari pengaruh sosial, nilai ekonomi dan citra merek memiliki 

efek langsung atau tidak pada niat pembelian smartphone di kalangan profesional 

yang bekerja di Malaysia. Variabel yang digunakan adalah social influence, 

economic value, brand image dan purchase intention sebagai variabel yang 

dipengaruhi (Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Factors Leading to Consumer Social of Smartphones and its Impact 

on Purchase Intenton, sumber: Haba, Hassan dan Dastane (2017). 

Tujuan dari peneliti Suki (2013) adalah untuk menilai apakah kebutuhan 

sosial, pengaruh sosial dan kenyamanan smartphone mempengaruhi minat 

pembelian kalangan mahasiswa di Malaysia.  Variabel yang digunakan adalah 

social needs, social influence, convenience dan purchase intention (Gambar 2.5). 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Student dependence on Smartphone: The Influence of Social Needs, 

Social Influence and Convenience, sumber: Suki (2013). 
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Konuk (2015) melakukan penelitian ini adalah untuk menguji efek dari 

harga dan penjualan terhadap niat pembelian makanan kaleng yang berdasarkan 

tanggal kadarluasa di Turkey. Variabel yang di pakai adalah price consciousness, 

sale proneness dan purchase intention (Gambar 2.6). 

 

 

 

 

Gambar 2.6 The Effects of Price Consciousness and Sale Proneness on Purchase 

Intention Towards Expiration Date-Based Priced Perishable Foods, sumber: 

Konuk (2015). 

Briliana dan Ritonga (2016) melakukan penelitian untuk menguji 

pengaruh dari perceived price, brand equity, brand loyalty, perceived price deal, 

dan product involvement terhadap purchase intention dari suatu produk, dalam hal 

ini adalah mobil Toyota Grand New Avanza. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan survei kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang responden 

(Gambar 2.7). 
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Gambar 2.7 Consumer Perceptions on Web Advertisements and Motivation 

Factors to Purchase in The Online Shopping, sumber: Briliana dan Ritonga 

(2016). 

Peneliti Nurcahyo, Andry dan Kevin (2017) meneliti tentang faktor-faktor 

yang dapat berpengaruh dalam intention to purchase melalui trust, price, dan 

service quality pada konsumen Bhinneka.com. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden 

Bhinneka.com. Variabel yang digunakan adalah trust, price dan service quality 

terhadap purchase intention (Gambar 2.8). 

  

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pengaruh Trust, Price dan Service Quality Terhadap Intention to 

Purchase Pelanggan Bhinneka.com, sumber: Nurcahyo, Andry dan Kevin (2017).  

 Peneliti Jalilvand, Samiei dan Mahdavinia (2011) meneliti tentang cara 

menganalisis dan memahami perilaku konsumen  adalah kunci keberhasilan dalam 

pemasaran. Variabel brand awareness, brand association, perceived quality dan 

brand loyalty menjadi landasan untuk variabel purchase intention (Gambar 2.9). 
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Gambar 2.9 The Effect of Brand Equity Components on Purchase Intention: An 

Application of Aaker’s Model in the Automobile Industry, sumber: Jalilvand, 

Samiei dan Mahdavinia (2011). 

Peneliti Lu (2013) meneliti tentang dampak dalam teknologi informasi dan 

pengaruh sosial pada niat pembelian suatu barang melalui mobile commerce di 

amerika serikat. Variabel yang digunakan adalah social influence, perceived 

usefulness, personal innovativeness in information technology dan purchase 

intention (Gambar 2.10). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Are Personal Innovativeness and Social Influence Critical to 

Continue with Mobile Commerce, sumber: Lu (2013). 

 Tujuan Chi (2010) melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek 

antara esadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas merek dan niat pembelian 

pelanggan dan efek mediasi dari persepsi kualitas dan loyalitas merek terhadap 

kesadaran merek dan niat beli. Sampel dikumpulkan dari pengguna telepon seluler 

yang tinggal di Chiyi, dan penelitian mengadopsi analisis regresi dan uji mediasi 

untuk menguji hipotesis. Hasilnya adalah: (a) hubungan antara merek kesadaran, 

persepsi kualitas dan loyalitas merek untuk niat beli berpengaruh signifikan dan 
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positif, (b) dirasakan kualitas memiliki efek positif pada loyalitas merek, (c) 

persepsi kualitas akan merenungkan efek antara kesadaran merek dan niat beli, 

dan (d) loyalitas merek akan memediasi efek antara kesadaran merek dan niat beli 

(Gambar 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 The Impact of Brand Awareness on Consumer Purchase Intention: 

The Mediating Effect of Perceived Quality and Brand Loyalty, sumber: Chi (2010) 

Ekam (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi 

hubungan antara rasa percaya terhadap produk, yang diiklankan dan pengaruh 

sosial dalam hubungannya dengan minat pembelian konsumen terhadap barang-

barang merek lokal di Yaman. Sampel dikumpulkan dari pelanggan yang 

berbelanja merek barang lokal di beberapa kota besar di Yaman (Gambar 2.12). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 The Influence of Trust, Advertising, Social on Intention and Actual 

Purchase of Local Brand in Yemen, sumber: Ekam (2012). 
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Peneliti Lee, Cheng dan Shih (2017) meneliti tentang faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli peralatan medis melalui 

internet di Taiwan. Penelitiannya menggunakan variabel product information, 

product quality, product price, product involvement dan word of mouth terhadap 

purchase intention (Gambar 2.13). 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Effects among product attributes, involvement, word-of-mouth, and 

purchase intention in online shopping, sumber: Lee, Cheng dan Shih (2017) 

 Peneliti Fink, Koller, Gartner, Floh dan Harms (2017) meneliti tentang 

pengaruh apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk membeli/belanja dari 

salah satu media sosial yaitu facebook. Variabel yang digunakan berupa celebrity 

endorser credibility, brand image dan brand differentiation terhadap purchase 

intention (Gambar 2.14). 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Effective entrepreneurial marketing on Facebook, sumber: Fink, 

Koller, Gartner, Floh dan Harms (2017). 
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 Tujuan dari penelitian Chi (2009) ini adalah untuk mengeksplorasi 

hubungan antara kualitas produk dan loyalitas merek dan hubungannya dengan 

minat pembelian konsumen terhadap produk telepon selular di Taiwan. Sampel 

dikumpulkan dari pengguna telepon seluler yang tinggal di wilayah kota Taiwan 

(Gambar 2.15). 

 

 

 

Gambar 2.15 The Impact of Product Quality and Brand Loyalty to Purchase 

Intention, sumber: Chi (2009). 

 Peneliti Wijaya (2013) bertujuan untuk meneliti faktor apa saja yang 

mempengaruhi konsumen untuk membeli smartphone merek apple di kota 

Manado. Variabel yang digunakan adalah brand image, brand personality dan 

brand awareness terhadap purchase intention (Gambar 2.16). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 The Influence of Brand Image, Brand Personality and Brand 

Awareness on Consumer Purchase Intention of Apple Smartphone, sumber: 

Wijaya (2013). 
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 Peneliti Manorek (2016) meneliti tentang pengaruh merek, iklan dan harga 

terhadap niat pembelian smartphone merek samsung di kota Manado. Variabel 

yang digunakan adalah brand image, advertising dan perceived price terhadap 

purchase intention (Gambar 2.17). 

 

 

 

 

Gambar 2.17 The Influence of Brand Image, Advertising, Perceived Price Toward 

Consumer Purchase Intention, sumber: Manorek (2016). 

 Peneliti Arslan dan Zaman (2014) meneliti tentang pengaruh apa saja yang 

mempengaruhi retail store yang ada di Pakistan. Variabel yang digunakan adalah 

information susceptibility, normative susceptibility, brand image dan service 

quality terhadap purchase intention (Gambar 2.18). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Impact of Brand Image and Service Quality on Consumer Purchase 

Intention: A Study of Retail Store in Pakistan, sumber: Arslan dan Zaman (2014). 
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Penelitian dari Li (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra 

merek, persepsi harga, persepsi kualitas dan nilai yang dirasakan pada niat 

pembelian terhadap produk paket olahraga, tempat wisata dan parawisata di 

pameran travel internasional Taichung. Variabel yang digunakan adalah brand 

image, perceived price, perceived quality dan perceived value terhadap purchase 

intention (Gambar 2.19). 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Effects of Brand Image, Perceived Price, Perceived Quality and 

Perceived Value on the Purchase Intention towards Sport and Tourism Products 

of the 2016 Taichung International Travel Fair, sumber: Li (2017). 

Khraim (2011) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara merek produk, kualitas produk dan loyalitas merek dan hubungannya 

dengan minat pembelian konsumen. Penelitian dilakukan terhadap pelanggan 

wanita dari produk kecantikan wanita di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (Gambar 

2.20). 

 

 
 

 

Gambar 2.20 The Influence of Brand Loyalty on Cosmetics Buying Behavior of 

UEA Female Customers, sumber: Khraim (2011). 
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 Penelitian Kurniawan dan Yuliana (2016) ini bertujuan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh dari product feature, brand name, product price, dan 

social influence terhadap purchase intention di kota Bandung pada tahun 2015. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kausal dengan metode penelitian 

kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah structural equation model 

(SEM) dengan jenis partial least square (PLS). Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 250 orang dengan metode nonprobability sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

followers dari akun official Twitter dan Facebook Samsung. Hasil penelitian ini 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh product feature, terdapat pengaruh positif 

dan signifikan dari brand name, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 

product price, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan social influence 

terhadap purchase intention smartphone Samsung di kota Bandung. Berdasarkan 

hasil penelitian, variabel brand name memiliki pengaruh yang paling kuat 

terhadap purchase intention smartphone Samsung di kota Bandung dan perlu 

dipertahankan. Variabel product feature memiliki pengaruh yang paling lemah 

dan penting untuk diperhatikan (Gambar 2.21). 
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Gambar 2.21 The Effect of Product Feature, Brand Name, Product Price and 

Social Influence to Purchase Intention Smartphone Samsung in Bandung, sumber: 

Kurniawan dan Yuliana (2016). 

 Peneliti dari Rahim, Safin, Kheng, Abas dan Ali (2016) bertujuan untuk 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian smartphone di 

kalangan mahasiswa di Malaysia. Dikarenakan komunikasi seluler telah 

memberikan dampak tehadap interaksi antara orang-orang saat melalukan bisnis 

baik secara lokal maupun internasional. Perluasan teknologi komunikasi seluler 

seperti internet nirkabel, ponsel dan global positioning system (GPS) terus 

berkembang dan ditingkatkan sebagai hasil dari perubahan kebutuhan dan 

preferesi konsumen. Variabel yang digunakan yaitu product feature, brand name, 

social influence, product sacrifice dan purchase intention (Gambar 2.22). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Factors Influencing Purchase Intention of Smartphone among 

University Sutdents, sumber: Rahim, Safin, Kheng, Abas dan Ali (2016). 
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Honkanen (2014) mengatakan bahwa intensi pembelian atau minat beli 

adalah sebuah pengambilan keputusan oleh konsumen sebelum tindakan 

pembelian atas produk atau jasa yang ditawarkan. Kanuk (2007) menjelaskan 

bahwa intensi adalah sebuah hal yang berhubungan dengan kebiasaan seseorang 

dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Intensi juga merupakan sebuah rencana 

sebelum melakukan sesuatu. Menurut Kotler (2009) perilaku konsumenlah yang 

menentukan niat pembelian oleh konsumen dan para penjual seharusnya lebih 

memerhatikan niat belinya konsumen.  

Menurut Belch dan Belch (2009) purchase intention adalah 

kecenderungan untuk membeli sebuah merek dan secara umum berdasarkan 

kesesuaian antara motif pembelian dengan atribut atau karakteristik merek yang 

dapat dipertimbangkan. Kemudian dalam penelitian, dikatakan bahwa purchase 

intention (niat beli) dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan bahwa 

seseorang pelanggan akan membeli produk tertentu. Semakin besar niat, berarti 

probabilitas untuk membeli suatu produk akan lebih tinggi, meskipun belum tentu 

pelanggan benar-benar akan membelinya (Wang & Tsai, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) mengatakan bahwa purchase 

intention sangat positif dipengaruhi oleh feature, brand, price dan social influence 

dalam pembelian smartphone untuk kalangan mahasiswa di kota Pakistan. 

 

2.3  Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Feature dengan Purchase Intention 
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 Kotler & Amstrong (2012) mengatakan bahwa feature merupakan 

karakteristik dari produk atau jasa yang menghasilkan kemampuan untuk 

memuaskan yang dinyatakan atau tersirat pada kebutuhan konsumen. Setiap 

produk baik itu barang atau jasa memiliki suatu fitur produk atau karakteristik 

tertentu sebagai pembeda dengan produk sejenis lainnya. Menurut Kotler & 

Amstrong (2012), setiap produk memiliki fitur-fitur sebagai berikut:  

1. Product Quality  

Merupakan salah satu alat positioning utama dalam pemasaran yang 

mempunyai dampak langsung pada kinerja produk serta terhubung dekat 

dengan nilai dan kepuasan pelanggan.  

2. Product Feature 

Produk dapat dipilih dengan berbagai jenis. Perusahaan menggunakan 

product feature sebagai alat untuk membedakan produk perusahaan 

dengan produk yang dimiliki pesaing. 

3. Product Style and Design 

Merupakan cara lain untuk menambahkan nilai pada pelanggan. Design 

yang baik tidak hanya fokus pada penampilan tetapi juga pada manfaat 

produk untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan gaya 

hanya menggambarkan penampilan produk. Gaya sensasional bias 

menarik perhatian dan mengkasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tidak 

benar-benar membuat kinerja produk menjadi lebih baik. 

2.3.2 Hubungan antara Brand dengan Purchase Intention 
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 Merek merupakan sebuah nama yang berhubungan dengan tanda, istilah, 

desain dan perpaduannya  yang digunakan untuk mengklasifikasi suatu produk  

atau layanan dari satu supplier atau kelompok supplier untuk memiliki keungulan 

kompetitif di pasar orang lain. Pada saat produk baru yang diluncurkan atau 

dipasarkan dengan suatu nama merek yang terkenal, kemungkinan besar 

kegagalan produk tersebut untuk bersaing sangat sedikit dan juga akan megurangi 

biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk tersebut (Martienz & Pina, 

2012). 

Di dalam pemasaran suatu usaha, unsur brand atau merek memiliki peran 

yang penting. The American Marketing Association dalam Kotler dan Keller 

(2012) mendefinisikan brand atau merek sebagai, ˝A name, term, sign, symbol, or 

design, or a combination of them, intended to identify the goods or services of one 

seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors.˝ Jika 

diartikan, maka brand atau merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, 

desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan suatu barang atau jasa dari satu penjual atau sekelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari kompetitor lain. Maka jika dilihat, 

penggunaan brand atau merek sendiri mencerminkan identitas dari produk atau 

jasa apa yang ditawarkan oleh penjual. Merek juga memiliki peran dalam 

mengidentifikasi sumber atau pembuat produk yang memungkinkan konsumen 

untuk mengevaluasi produk yang sejenis secara berbeda tergantung pada 

bagaimana merek itu sendiri. Evaluasi produk itu sendiri dapat dilakukan dari 

pengalaman masa lalu konsumen terhadap penggunaan produk serta bagaimana 
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pemasaran penjualnya apakah memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak, Kotler 

dan Keller (2012). Penelitian yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer 

(2015) mengatakan bahwa Brand mempunyai pengaruh positif terhadap Purchase 

Intention. 

2.3.3 Hubungan antara Price dengan Purchase Intention 

 Menurut Ramli (2013), pengertian harga disebutkan sebagai nilai relatif 

dari produk dan bukan indikator pasti dalam menunjukkan besarnya sumber daya 

yang diperlukan dalam menghasilkan produk. Menurut Arifin (2007), pengertian 

harga dinyatakan sebagai kompensasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan 

sejumlah barang dan jasa. Menurut Untoro (2010), harga adalah kemampuan 

suatu barang/jasa yang dinyatakan dengan uang. Indrastuty (2011) menjelaskan 

bahwa harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang.  

Sedangkan menurut Kotler (2013) menyatakan pengertian harga adalah 

“price is the amount of money charged for a product or sevice. More boardly, 

price is the sum of all the value that consumers exchange for the benefits of 

having or using the product or service”. Jika diterjemahkan, harga adalah 

sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa/layanan. Dengan 

kata lain, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk 

mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) mengatakan 

bahwa price mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap purchase intention 

dalam pembelian smartphone untuk kalangan mahasiswa di kota Pakistan. 

2.3.4 Hubungan antara Social Influence dengan Purchase Intention 
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Social Influence atau pengaruh sosial adalah suatu bentuk tindakan yang 

dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan tujuan mengubah sikap, 

kepercayaan, persepsi atau tingkah laku orang lain (Baron & Byrne, 2005). Di 

dalam pengaruh sosial terdapat beberpa jenis pengaruh sosial yang bisa dilakukan 

seseorang kepada orang lain, diantaranya adalah conformity (konformitas), 

compliance (kesepakatan), dan obedience (kepatuhan). Social Influence memiliki 

beberapa jenis yaitu: 

1. Conformity atau konformitas menurut Kulsum dan Jauhar (2014) 

merupakan jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan 

tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. 

Konformitas dan norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur 

bagaimana individu seharusnya dan sebaiknya berperilaku disebut dengan 

norma sosial. tertekan untuk melakukan konformitas berasal dari kenyataan 

bahwa dalam beberapa konteks terdapat aturan-aturan baik yang eksplisit 

maupun yang tidak terucap. Aturan-aturan ini mengidentifikasikan 

bagaimana individu itu seharusnya dan sebaiknya bertingkah laku. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu: pengaruh dari 

orang orang yang disukai, kekelompokan kelompok, ukuran kelompok dan 

tekanan sosial, norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif. 

2. Kulsum & Jauhar (2014) kesepakatan merupakan suatu bentuk pengaruh 

sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. 

Perilaku kesepakatan disebut sebagai pembujuk yang ulung karena mampu 

membuat orang lain yang menjadi targetnya untuk berkata “ya” atas 

David Sonia, Analisis Pengaruh Features, Brand, Price dan Social Influence Terhadap Purchase Intention 
Smartphone Kelas Menengah di Kota Batam.  
UIB Repository ©2019



34 
 

Universitas Internasional Batam 

 

kesepakatan yang ditawarkan. Adapun prnsip-prinsip dari kesepakatan, 

adalah, pertemanan dan rasa suka, komitmen dan konsistensi, kelangkaan, 

adanya timbal balik atau resiprositas, validasi sosial, dan kekuasaan. 

3. Menurut Kulsum & Jauhar (2014) hal-hal yang perlu diketahui mengenai 

kepatuhan antara lain, kepatuhan merupakan bentuk paling langsung dari 

pengaruh sosial, kepatuhan paling jarang terjadi jika dibandingkan dengan 

korformitas dan kesepakatan, kepatuhan lebih sering terjadi dalam setting 

khusus dalam institusi tetentu seperti sekolah hingga militer. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015) 

mengatakan bahwa social influence mempunyai pengaruh yang sangat positif 

terhadap purchase intention dalam pembelian smartphone untuk kalangan 

mahasiswa di kota Pakistan. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti menetapkan model 

penelitian sebagai berikut: 

         H1 

 

 H2 

         H3 

         H4 

    

          

 

Features (H1) 

Brand (H2) 

Price (H3) 

Social Influence (H4) 

 

Purchase 

Intention 
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Gambar 2.23 Buying Behavior of Smartphone among University Students in 

Pakistan, sumber: Tanzila, Sohail dan Tanveer (2015). 

Berdasarkan kerangka hipotesis di atas maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan antara product feature terhadap Purchase 

Intention. 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan antara Brand terhadap Purchase Intention. 

H3:  Terdapat pengaruh signifikan antara Price terhadap Purchase Intention. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Social Influence terhadap Purchase 

Intention. 
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