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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Tariq et al., (2013) melakukan penelitian yang berguna untuk 

mengindentifikasi pengaruh dan hubungan dari beberapa variabel brand image, 

product knowledge, quality, involvement, attributes dan brand loyalty pada 

purchase intention pada FMCG di Pakistan. Sebanyak 362 kuesioner dibagikan 

kepada mahasiswa di Universitas Lahore, Pakistan 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian Customer Perceptions about Branding and Purchase Intention  A 

Study of FMCG in an Emerging Market, sumber: Tariq et al., (2013)  

Penelitian oleh Darmayanti dan Boediono (2012) mengindentifikasi 

pengaruh dan hubungan dari variabel product involvement, brand personality, 

product attributes, perceived benefits, dan product knowledge terhadap purchase 
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intention pada barang palsu bermerk di Jakarta. Sebanyak 180 kuesioner dibagikan 

kepada pelanggan dan pembeli barang palsu bermerk di pertokoan.  

 

 
Gambar 2.2 Model Penelitian Factors Influencing the Intention of Consumer 

Purchases of  Counterfeit Branded Products in Jakarta, sumber: Darmayanti dan 

Boediono (2012) 

 
 Tujuan dari penelitian Saqib et al,. (2015) adalah untuk mengeksplorasi 

hubungan antara consumer inertia dan purchase intention melalui subjektif product 

knowledge di Lahore, Pakistan. Sebanyak 400 kuesioner dibagikan,  
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Gambar 2.3 Model Penelitian Impact of Consumer Inertia on Purchase Intention 

under the Influence of Subjective Product Knowledge, sumber: Saqib et al,. (2015) 

 

Hunjra dan Kiran (2014) melakukan penelitian dalam mencari pengaruh dari 

varibel country of origin image, product knowledge dan product involvement di 

Pakistan. Kuesioner dibagikan pada 3 universitas berbeda.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Relationship between Country of Origin Image, 

Product Knowledge, Product Involvement, and Purchase Intention, sumber: Hunjra 

dan Kiran (2014) 
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 Penelitian dari Hanzaee dan Khosrozadeh (2011) ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabelterhadap purchase intention 

Tehran, Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Penelitian The Effect of the Country-of-Origin Image, Product 

Knowledge and Product Involvement on Information Search and Purchase 

Intention, sumber: Hanzaee dan Khosrozadeh (2011) 

Penelitian oleh yang dilakukan Lin dan Lin (2015) dalam mengidentifikasi 

pengaruh variabel brand image, product knowledge, price discount terhadap 

purchase intention di Taipei. Sebanyak 395 kuesioner dibagikan yang menargetkan 

beberapa mahasiswa perempuan di sebuah universitas Taipei.  
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Gambar 2.6 Model Penelitian The Effect Of Brand Image And Product Knowledge 

On Purchase Intention Moderated By Price Discount, sumber: Lin dan Lin (2015) 

Rahim et al,. (2015) menjalankan penelitian terhadap faktor – faktor yang 

mempengaruhi purchase intention produk oleh konsumen di Kedah, Malaysia 

Rahim et al,.(2015)mencari hubungan responden antara variable product features, 

brand name, dan social influence terhadap variabel dependen yaitu purchase 

intention.. 
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Gambar 2.7 Model Penelitian Factors Influencing Purchasing Intention of 

Smartphone among University Students, sumber: Rahim et al,. (2015) 

 Penelitian yang dilakukan Erdil (2015) dalam mencari pengaruh antara 

variabel perceived risk, price image & brand image terhadap store image dan 

purchase intention pada sebuah toko baju. Untuk penelitian ini, responden diambil 

dari mahasiswa di unversitas bebeda di Instanbul. 
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Gambar 2.8 Model Penelitian Effects Of Customer Brand Perceptions On Store 

Image And Purchase Intention: An Application In Apparel Clothing, sumber: Erdil 

(2015) 

 

Siahaan et al,. (2014) yang bertujuan dalam mencari pengaruh antara 

variabel dari price, brand equity and perceived quality terhadap minat pembelian 

di Manado. Responden pada penelitian ini dikumpulkan melalui banyaknya jumlah 

pengendara motor dan pemiliki kendaraan bermotor di Manado, Indonesia.  

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model Penelitian Price, Brand Equity, And Perceived Quality On 

Purchase Intention Of  Honda Scooter Motorcycle In Manado, sumber: Siahaan et 

al,. (2014)  
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 Penelitian oleh Semuela dan Chandraa ( 2014) bertujuan dalam mencari 

hubungan antara variabelcorporate social responsibility terhadap price fairness, 

trust dan minat pembelian terhadap produk-produk yang berhubungan dengan 

kosmetik. Sebanyak 111 kuesioner disebar, dimana kuesioner disebar dan 

dibagikan kepada pelanggan dan pembeli produk kosmetik di Surabaya, Indonesia.  

 

 

  

 

 

Gambar 2.10 Model Penelitian The Analysis of Corporate Social Responsibility 

Implementation Effects towards Price Fairness, Trust and Purchase Intention at 

Oriflame Cosmetics Product in Surabaya, sumber: Semuela dan Chandraa (2014) 

Penelitian oleh Chen et al,. (2012) bertujuan untuk mengukur dampak dari 

green consumption attitude, perceived risk, perceived value terhadap minat 

pembelian pada produk hydrogen-electric motorcycle di Taiwan. Sebanyak 431 

kuesioner yang valid dibagikan. 
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Gambar 2.11 Model Penelitian A Study Of Relantionships Among Green 

Consumption Attitude, Perceived Risk, Perceived Value Toward Hydrogen-Electric 

Motorcycle Purchase Intention, sumber: Chen et al,. (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinet al,. (2012) dalam mencari pengaruh 

dari social media websites terhadap minat pembelian. Untuk penelitian ini 

responden siswa/siswi yang belum lulus di Johor, Malaysia.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Model Factors Affecting Malaysian Young Consumers’ Online 

Purchase Intention In Social Media Websites, sumber: Sinet al., (2012)  
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Penelitian oleh Kabaday et al,. (2015) yang dilakukan dilakukan di beberapa 

daerah di Turki pada konsumen yang menggunakan produk ramah lingkungan.  

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model Green Purchase Intention Of Young Turkish Consumers: 

Effects Of Consumer’s Guilt, Self-Monitoring And Perceived Consumer,  

Effectiveness, sumber: Kabaday et al,. (2015) 

Ti dan Lee (2013) mengeksplorasi hubungan antara perceived risk, 

perceived quality, perceived price, perceived value dan brand awareness terhadap 

minat pembelian di toko ritel yang ada di Malaysia.  
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Gambar 2.14 Model Green Perceptions and Predictors of Consumers’ Purchase 

Intentions for Store Brands: Evidence from Malaysia, sumber: Ti dan Lee (2013) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Minat atau daya beli konsumen adalah aksi atau tingkah laku yang dimiliki 

oleh konsumen yang mengarah untuk membeli produk atau suatu aksi dari 

konsumen saat membeli barang tersebut atau konsumen melakukan aktivitas yang 

berhubungan dengan membeli sesuatu dan aktivitas tersebut diukur melalui tingkat 

kemungkinan konsumen untuk membeli produk tersebut Khan et al., (2015). 

Menurut Arsyad (2014) purchase intention atau minat pembelian pada 

konsumen adalah suatu sikap yang dimiliki oleh konsumen dalam mendapatkan 

atau menggunakan produk atau jasa ketika konsumen tengah melakukan proses 

pengambilan keputusan. Arsyad (2014) juga menyampaikan bahwa setiap 

konsumen memiliki perasaaan dan emosi dalam mengambil keputusan hal tersebut 

merupakan hal-hal yang mempengaruhi minat pembelian seorang konsumen, ketika 
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konsumen memiliki rasa puas hal tersebut akan memperkuat minat beli pada 

konsumen. 

2.3 Hubungan Antara Variabel 

2.3.1 Pengaruh Product Knowledge terhadap Buying Intention 

Product Knowledge Febriagita (2009) merupakan sebuah cakupan 

informasi yang tepat dan disimpan dalam ingatan konsumen yang berguna sebagai 

persepsi konsumen tentang produk tersebut. Konsumen yang memiliki persepsi dan 

informasi tentang produk akan bersifat realistis dalm memilih produk yang mereka 

inginkan. Pengetahuan konsumen tentang produk merupakan sebuah konsep 

penting untuk mengerti tentang kemauan konsumen untuk digunakan sebagai 

sumber informasi, pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu objective knowledge 

dan self-assesed knowledge. Objective knowledge adalahinformasi yang tepat dan 

akurat tentang jenis produk perusahaan yang disimpan dalam memori konsumen 

dalam jangka waktu yang panjang dan lama. Yang kedua adalah self-assesed 

knowledge atau disebut dengan pandangan dan pengetahuan konsumen mengenai 

suatu produk dan sejauh mana konsumen tersebut mengerti terhadap produk 

tersebut secara subjektif. 

Menurut Mulyadi (2012) product knowledge memiliki beberapa peran yang 

penting dalam melakukan penelitian mengenai tingkah laku pembelian suatu 

produk perusahaan. Konsumen ingin mencari informasi tentang karateristik produk 

tersebut sehingga konsumen tidak salah dalam mengambil keputusan ketika ingin 

membeli suatu produk.  
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2.3.2 Pengaruh Social Influence terhadap Buying Intention 

Social influence adalah sekelompok masyarakat atau organisasi yang 

membuat tingkah laku seseorang dapat dipengaruhiSetiadi (2013). Kelompok 

tersebut dapat meliputi sekumpulan pihak referensi, keluarga, serta kedudukan dan 

status sosial seorang pembeli. Golongan atau kelompok tersebut memiliki dampak 

langsung dan tidak langsung, dimana dampak langsung yaitu secara tatap muka dan 

dampak tidak langsung dengan memberikan pengaruh sikap dan perilaku seseorang 

terhadap produk tersebut. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013) social influence atau pengaruh sosial 

termasuk dalam major influence in consumer decision process. Tingkah laku 

pembeli juga dapat dipengaruhi atau dikontrol oleh beberapa kelompok tertentu 

yang ada disekitarnya. Social influence akan menjadi salah satu alasan konsumen 

dalam membuat minat beli dan keputusan untuk membeli produk tersebut. Terdapat 

empat indikator dalam pengaruh sosial, antara lain :  

a. Peraturan atau rules dalam kelompok tersebut yaitu kelompok sosial 

konsumen atau calon pembeli 

b. Pengaruh keluarga atau family  

c. Kelompok yang menjadi panutan atau reference group yang biasa disebut 

dengan referensi dari konsumen. 

d. Budaya atau culture yang dimiliki oleh calon pembeli dan konsumen. 
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2.3.3 Pengaruh Price Perception terhadap Buying Intention 

Menurut Kotler (2008) dalam arti sederhana harga atau price merupakan 

nilai terhadap suatu produk atau jasa dimana sejumlah nilai atau harga pada produk 

tersebut akan dibayarkan oleh konsumen. Lebih jelasnya lagi Kotler menjelaskan 

bahwa harga merupakan semua jumlah nominal dan nilai yang akan dibayarkan 

pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dalam produk atau jasa yang mereka 

beli. 

Persepsi harga berpengaruh dengan cara konsumen dalam mengerti 

informasi harga yang dan memberikan sebuah arti atau makna tertentu bagi mereka. 

Dapat diartikan bahwa sebuah harga yang ditawarkan dalam sebuah produk dapat 

mempengaruhi konsumen dalam membeli produk tersebut dan merasakan 

kepuasan, Paul dan Olson (2010). 

Dalam menciptakan persepsi harga, perusahaan harus memiliki strategi 

dalam menetapkan harga dengan dasar yang jelas terhadap tujuan dalam penetapan 

harga tersebut. Penetapan harga yang paling sering akan dipengaruhi oleh 

penghasilan dan keuntungan dalam meningkatkan permintaan dari konsumen 

Christoper Lovelock dan Jochen Wirtz (2010). 

Menurut Sopiah dan Syihabudhin (2008) mengenai keputusan harga atau 

persepsi harga adalah salah satu alasan pokok dalam penentuan posisi dan harus 

diputuskan sesuai dengan sasaran pasar yang ditujukan, variasi produk dan 

pelayanan serta kondisi lainnya yang perlu diperhatikan yaitu kondisi persaingan. 
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2.3.4 Pengaruh Enviroment Attitudes terhadap Buying Intention 

Sikap merupakan bagaimana seseorang memiliki evaluasi tertentu untuk 

dirinya, suatu evaluasi dapat memberi keuntungan atau kerugian atau suatu 

tindakan yang dinilai terhadap hak tertentu (Ajzen dalam Mei et al.,2012). Sikap 

mengacu pada keadaaan tertentu dimana keadaan tersebut memaksa untuk 

memberikan respon pengaruh terhadap keadaan mental pembeli dan saraf terhadap 

respon individu tersebut secara langsung terhadap suatu objek atau situasi pada isu 

tersebut Allport dalam Chen dan Chai (2010).Rashid (2009) menjelaskan bahwa 

environmental attitude adalah sebuah tindakan yang dimiliki dan dipelajari oleh 

suatu individu untuk memberikan respon dengan cara selaras dalam hal yang 

memberikan keuntungan dan hal yang tidak memberikan keuntungan terhadap 

masalah lingkungan. Sedangkan menurut Kaman Lee (2008) environmental 

attitude adalah sebuah pertimbangan nilai tertentu dari perlindungan lingkungan 

yang mempengaruhi nilai kognitif tiap konsumen mengenai perlindungan tersebut. 

Chen dan Chai (2010) menjelaskan bahwa suatu aksi akanpeduli terhadap 

lingkungan sekitar muncul dari persepsi seseorang atau individu ketika individu 

tersebut menganggap dirinya sebagai bagian integral dari kalangan alam. 

2.3.5 Pengaruh Perceived Risk terhadap Buying Intention 

Perceived Risk atau persepsi resiko adalah resiko dan akibat yang akan 

ditanggung oleh konsumen ketika mereka melakukan keputusan itu sendiri. Resiko 

terbagi menjadi dua yaitu resiko dikarenakan oleh keraguan dan resiko yang 

disebab oleh konsekuensi San Yee dan Khoon (2011). Akibat atau resiko dirasakan 

ketika harapan konsumen terhadap produk tersebut tidak sesuai dan ketika 
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masyarakat atau lingkungan sosial meragukan serta menolak produk tersebut. Level 

resiko yang akan ditanggung oleh konsumen dan toleransi konsumen dalam 

pengambilan keputusan yang telah mereka lakukan merupakan sebuah alasan yang 

mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap suatu produk. Konsumen 

ditekankan dengan berbagai macam resiko yang akan mereka tanggung dan 

rasakan, apakah resiko yang akan diterima itu betuk-betul ada atau tidak.  

Menurut Wulandari (2012) perceived risk adalah konsekuensi atau resiko 

yang akan diterima oleh konsumen, dimana resiko tersebut adalah tidak sesuai 

dengan harapan yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan menurut Bauer perceived 

risk adalah sebagai ketidakpastian konsumen mengenai resiko yang ada dimana 

resiko tersebut merupakan resiko negative yang mungkin timbul ketika 

menggunakan produk atau jasa (dalam Demidrogen, 2010). 

Paul dan Olson (2012) menjelaskan bahwa perceived risk adalah 

konsekuensi negatif yang tidak diharapakan dan ingin dihindari oleh konsumen 

dalam mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Kerangka model penelitian yang dikembangkan oleh Peneliti setelah 

melakukan pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.15 Kerangka Model Penelitian Analisis Faktor Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Pembelian Pada Kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) di 

Batam, sumber:Karunanayake (2015) dan Wanninayake (2015)  

 

Sesuai dengan keterangan yang telah diuraikan dalam penelitian diatas 

beserta kerangka model yang telah ada Peneliti menghasilkan beberapa hipotesis 

penelitian yang ada, yaitu: 

H1:  Product Knowledge berpengaruh signifikan positif pada variabel 

buying intention. 
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H2:  Social Influence berpengaruh signifikan positif pada variabel buying 

intention. 

H3:  Price Perception berpengaruh signifikan positif pada variabel 

buying intention. 

H4:  Enviroment Attitudes berpengaruh signifikan positif pada variabel 

buying intention. 

H5:  Perceived Risk berpengaruh signifikan positif pada variabel variabel 

buying intention. 
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