
 10 Universitas Internasional Batam  

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1  Model-model Penelitian Terdahulu 

 Menurut Perera dan Dissaynake (2013), penelitiannya dilakukan di Sri 

Lanka, tujuan dari penelitiannya ialah untuk mempelajari dampak Brand 

Awareness, Perceved Quality, Brand Association,  terhadap Purchase Intention 

konsumen perempuan dari product kosmetik luar negeri. Disebarkan 200 

kuesioner kepada konsumen wanita remaja. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model The Impact of Brand Awareness, Brand Association and 

Brand Perceived Quality on Female Consumers’ Purchase Decision of Foreign 

makeup Products (A Study on Youth Segment), Sumber: Perera dan Dissaynake 

(2013) 

 Menurut Bhanot et. al., (2014), tujuan penelitian ini ialah untuk 

mempelajari bagaimana etnisitas orang mempengaruhi dua dimensi utama dari 

nilai kemewahan, yaitu uniqueness dan snob value. Penelitian dilakukan karena 

peneliti menemukan bahwa di India utara memiliki score lebih tinggi untuk 
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uniqueness dan snob value dibandingkan dengan orang-orang dari Selatan, Timur, 

dan Barat. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan di Mumbai, 

India Utara 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Influence of Ethnicity on Uniqueness and Snob Value in 

Purchase Behaviour of Luxury Brands, sumber: Bhanot et. al., (2014) 

 Menurut Suki (2013), tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah 

social needs, social influence, dan convenience mempengaruhi purchase behavior 

pada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dikalangan mahasiswa di Wilayah 

Federal Labuan, Malaysia. Ada 200 kuesioner yang sebarkan dan dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya. Peneliti menggunakan analisis regresi guna 

mempermudah  mencapai tujuan penelitian.  
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Gambar 2.3 Model Students’ Dependence on Smartphones, The Influence of 

Social Needs, Social Influences and Convenience, sumber: Suki (2013) 

 Pada penelitian Akhtar, et. al., (2016), tujuannya untuk melihat dampak 

ekuitas merek pada niat pembelian konsumen pada mahasiswa Universitas 

Pendidikan Lahore, Kampus Okara. Peneliti menyebar kuesioner sebanyak 100 

lembar pada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kampus Okara, Universitas 

Pendidikan Lahore.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Impact ofxaxBrand Equtiy onXConsumer PurchasesDecision 

insL’OrealsSkincareXProducts, sumber: Akhtar et al., (2016) 

 Pada penelitian terdahulu Han et. al., (2018), bertujuan untuk menyelidiki 

hubungan electronic service quality (E-S-QUAL), consumers’ need for 

uniquenesss (CNFU), dan beliefs about perceived behavioral control. Untuk 
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menganalisis data, peneliti membagikan kuesioner sebanyak 330 set secara online, 

kuesioner yang kembali hanya 309 set kuesioner, dan ada 21 set kuesioner yang 

terisi lengkap. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Exploring Consumer Attitudes and Purchasing Intentions of 

Cross-Border Online Shopping in Korea, sumber: Han et al., (2018) 

 Penelitian terdahulu Ali et. al., (2015), tujuannya untuk menganalisis 

pengaruh harga, merek, feature, dan pengaruh social pada perilaku pembelian 

smartphone pada salah satu Universitas di Pakistan. Kuesioner dibagikan kepada 

208 mahasiswa yang ada di Pakistan. Dari 208 responden, hanya ada 198 

kuesioner yang terisi lengkap dan dapat digunakan.  
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Gambar 2.6 Model Buying Behaviour of Smartphone among University Students 

in Pakistan, sumber: Ali et. al., (2015) 

Penelitian terdahulu Jin et. al., (2015), tujuannya untuk menyelidiki 

faktor-faktor yang menentukan niat pembelian secara online dikalangan 

mahasiswa yang ada di Malaysia. Peneliti menyebarkan sebanyak 800  kuesioner, 

namun hanya 662 set kuesioner yang dapat digunakan untuk penelitian.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model The Mediating Effect of Consumers’ Purchase Intention: A 

Perspective of Online Shopping Behaviour among Generation Y, sumber: Jin et. 

al., (2015) 

 Penelitian terdahulu J. Lee dan Lee (2015), untuk melihat bagaimana 

proses pelanggan online membentuk niat pembelian dan perilaku pembelian. Agar 

lebih efektif, peneliti melakukan survey membagikan kuesioner kepada 300 

responden pengguna online shop yang ada di Korea.  
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Gambar 2.8 Model How Purchase Intention Consummate Purchase Behaviour: 

The Stochastic Nature of Product Valuation in Electronic Commerce, sumber: J. 

Lee dan Lee (2015) 

 Penelitian terdahulu Wee et al., (2014), mencoba untuk menguji 

consumer’s perception, purchase intentions dan actual purchase behavior. Ada 

sebanyak 288 kuesioner yang disebarkan, penyebaran kuesioner dilakukan di 

supermarket dan daerah sekitarnya di Distrik Kluang, Johor, Malaysia.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model Consumers Perception, Purchase IntentionsandsActual 

PurchasesBehaviour of OrganicsFood Products, sumber: Wee et al., (2014) 
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 Gunawardane (2015) dalam penelitian terdahulu, tujuan penelitiannya 

adalah untuk menguji dampak variabel independen brand equity, brand 

awareness, perceived quality, dan brand association terhadap variabel dependen 

purchase decision pada Mobile Telecommunication Service yang ada di Sri Lanka. 

Peneliti membagikan 300 set kuesioner untuk mendapatkan kesimpulan analisis 

yang baik.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model Impact of Brand Equity towards Purchasing Decition: A 

Situationson Mobile Telecommunication Services of Sri Lanka, sumber: 

Gunawardane (2015) . 

 Soh et. al., (2017) dalam peneltian terdahulu, tujuan penelitiannya adlah 

untuk menyelidiki hubungan yang structural antara variabel independen brand 

consciousness, perceived quality, social influence, traits of vanity, dan needs of 

uniqueness dengan variabel interveningnya purchase intention terhadap variabel 

dependennya purchase behaviour. Penelitian ini menyebarkan kuesioner sebanyak 
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384 set kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada responden yang menggunakan 

produk-produk luxury brand yang ada di Universitas Malaysia.   
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Gambar 2.11 Model A Structural Model of the Antecedents and Consequences of 

Generation Y Luxury Fahion Goods Purchase Decision, sumber: Soh et. al., 

(2017). 

 Pada penelitian terdahulu Teimourpour dan Heidarzadeh (2011), tujuan 

penelitiannya adalah untuk meninjau faktor budaya dengan focus pada faktor 
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agama yang mempengaruhi perilaku konsumen Iran selama evaluasi pada barang-

barang mewah. Adapun variabel dependen Consumer Behavior, sedangkan  

vaiabel independennya  Usability Value, Price Value,  Quality Value, Self-Identity 

Value, kUniqueness Value, Hedonis Value, Materialistic Value, dan 

Conspicuousness Value. 

 Pada penelitian terdahulu Roy dan Goswami (2007), bertujuan untuk 

mencoba memahami perilaku pembelian pada pakaian yang sering dilakukan oleh 

mahasiswa di perkotaan India yang berusia 18-23 tahun. Kuesioner yang 

digunakan untuk menganalisis datanya sebanyak 275 set kuesioner yang 

disebarkan pada pengunjung Universitas India. Variable independennya ialah 

fashion consciousness, dengan variable intervening innovativeness, terhadap 

variable dependen clothing purchase behavior.  

  Pada penelitian terdahulu Cant et. al., (2014), tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengambarkan perilaku pembelian konsumen di Afrika Selatan terhadap 

produk merek fashion mewah palsu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa  

konsumen Afrika Selatan memiliki permintaan dan perilaku pembelian yang 

relatif rendah terhadap produk-produk luxury brand.  

 Pada penelitian terdahulu Yee et. al., (2013), bertujuan untuk menyelidiki 

keputusan pembelian Generasi Y Malaysia dan hubungannya dengan merek, 

kenyamanan, ketergantungan, harga, fitur prodk, dan pengaruh sosial. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner. Ada 125 kuesioner yang dikumpulkan dari 

Lembah Klang, Malaysia, dengan metode pengambilan sampel non-probability.  
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 Pada penelitian terdahulu Srinivasan et. al., (2015), tujuan utama dari 

penelitiannya ialah untuk menemukan dan memahami perilaku wanita saat dating 

ke toko untuk membeli produk-produk luxury brand. Data diambil dengan cara 

menyebarkan 100 set kuesioner di Mumbai dan Navi Mumbai.  

 Pada penelitian terdahulu Fernandez (2009), penelitiannya berfokus pada 

dampak branding pada pilihan fashion Gen Y. penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan apakah kelompok Gen Y sadar dengan merek apa yang mereka 

gunakan.  

 Pada penelitian tedahulu Kandapa (2015), tujuan penelitiannya untuk 

mengetahui apakah hubungan antara variabel independen yaitu price 

consciousness, quality consciousness, brand consciousness, value consciousness, 

dan risk perception terhadap purchase decisions. Ada 240 responden dalam 

penelitian ini. Tempat penelitiannya bertempatkan di 5 Hypermarkets dan 

Supermarkets yang ada di Bangkok.  

2.2  Definisi Variabel Dependen 

2.2.1    Definisi  Purchase Behaviour 

 Menurut Perera dan Dissaynake (2013),  Purchase Behaviour merupakan 

bagian dari proses-proses pengambilan keputusan. Ada dua tahap yang akan 

dilewati konsumen, yaitu mencari informasi mengenai product tersebut, kemudian 

mengevaluasi secara berurutan. Hal ini dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mencapai keputusan pembelian. Menurut Roy dan Goswami (2007), perilaku 

pembelian mengarah pada polagaya hidup setiap individu. Dimana individu 

tersebut mengarah pada keputusan pembelian dan pasca pembelian. Menurut Soh 
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et. al.,( 2017), sebagian besar peneliti mempresentasikan perilaku pembelian 

menggunakan studi tentang niat konsumen untuk membeli suatu produk. Hal ini 

dilakukan untuk menambah wawasan berdasarkan teori-teori.  

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1   Hubungan Antar Brand Consciousness terhadap Purchase Intention 

 Menurut Kandapa (2015), konsumen yang sadar dengan merek, akan 

lebih suka untuk membeli merek-merek yang terkenal. Karena untuk tipe 

konsumen ini, menjadikan brand sebagai peran penting untuk mengambil sebuah 

keputusan pembelian. Menurut Soh et. al., (2017), konsumen yang sadar dengan 

merek akan bersedia untuk menghabiskan dan berinvestasi lebih banyak terhadap 

produk-produk mewah, untuk meningkatkan kualitas dan rasa bangga yang lebih 

tinggi. Menurut Perera dan Dissaynake (2013), kesadaran merek mampu membuat 

konsumen mengkonfirmasi dirinya terhadap merek dan mampu membedakan 

merek tersebut dengan merek lain yang pernah dilihat atau didengar sebelumnya.   

2.3.2  Hubungan Antar Brand Consciousness terhadap Purchase Behaviour 

 Menurut Kandapa (2015), konsumen yang sadar dengan adanya suatu 

merek, memiliki gaya hidup yang tinggi dan citra diri. Karena mereka cenderung 

menganggap merek-merek terkenal membawa dampak yang positif bagi 

kehidupan sehari-harinya. Dalam penelitian sebelumnya Teimourpour dan 

Heidarzadeh (2011) juga menyatakan bahwa konsumen di Iran yang sadar dengan 

merek lebih cenderung membeli luxury brand hanya untuk menunjukkan status 

dan kekayaan yang dimilikinya. Menurut Soh et. al., (2017),  kesadaran merek 
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memiliki keinginan yang kuat untuk meunjukkan prestasi dan konsumen ingin 

mendapatkan perhatian lebih dari orang lain.  

2.3.3    Hubungan Antar Perceived Quality terhadap Purchase Intention 

 Menurut Soh et. al., (2017), persepsi kualitas adalah slah satu dimensi 

ekuitas merek dan memiliki dampak yang besar pada citra merek. Oleh karena itu, 

konsumen menilai dan memberikan persepsi mereka terhadap kualitas mereka 

melalui ekstrinsik (misalnya: harga, citra merek, negara asal produk tersebut). 

Menurut Gunawardane (2015), Perceived Quality mampu menjelaskan alasan 

konsumen dalam membeli suatu product atau service dengan harga yang berbeda. 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi perceived quality antara lain kualitas dari 

pelayanan karyawan, serta daya tahan suatu product yang ditawarkan. Pada benak 

konsumen, perlu ditanamkan pesepsi kualitas yang dapat membantu untuk 

meningkatkan pembelian atau niat membeli suatu product atau service. Menurut 

Cant et. al., (2014), merek-merek yang terkenal pada umumnya memberikan 

biaya premium untuk produk-produknya. Karena mereka telah dipercayai 

konsumen bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas, gaya, fitur, 

serta memberikan pelayanan yang baik.  

2.3.4  Hubungan Antar Perceived Quality terhadap Purchase Behaviour 

 Menurut Soh et. al., (2017), kualitas yang dirasakan memiliki dampak 

langsung maupun tidak langsung melalui sikap dan nilai yang dirasakan. Dapat 

pula dikatakan bahwa perceived qualitykmemiliki efek yang positif terhadap 

pembelian pelanggan untuk meningkatkan kualitas fashion. Menurut Cant et. al., 

(2014), pada dasarnya, semakin banyak perusahaan yang berinvestasi untuk 
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menghasilkan dan meningkatkan citranya untuk menciptakan merek yang sukses, 

semakin rentan pula merek tersebut untuk di tiru. Sehingga hal ini akan menjaga 

kualitas dari produk tersebut. Menurut Ali et. al., (2015), perceived quality dapat 

membuat konsumen tidak ragu untuk membeli sebuah luxury brands. Hal ini 

dikarenakan konsumen menganggap bahwa luxury brands termasuk kedalam 

produk inovatif atau produk yang memiliki nilai yang tinggi.  

2.3.5  Hubungan Antar Social Influence terhadap Purchase Intention 

 Menurut Soh et. al., (2017), pengaruh sosial ditentukan oleh bagaimana 

perasaan tanggung jawab kpnsumen yang dipengaruhi oleh organisasi, etis, status 

sosial yang memberikan pengaruh sng sangat kuat terhadap niat pembelian. 

Menurut Suki (2013), pengaruh sosial terkait dengan cara seseorang untuk 

mempengaruhi perasaan, serta perilaku seseorang. Sehingga sangat mungkin 

bahwa individu mampu mengadopsi pemikiran, sikap, dan perilaku tertentu juga. 

Menurut Ali et. al., (2015), teori pengaruh sosial juga menjelaskan bahwa 

konsumen belajar dari satu sama lain dengan ide, pembelajaran observasional, 

permodelan dan stimulasi.  

2.3.6  Hubungan Antar Social Influence terhadap Purchase Behaviour 

 Menurut Soh et. al., (2017), semakin tinggi status suatu kelompok maka 

semakin dekat hubungan antar individunya. Dan jika semakin banyak orang yang 

memberikan pengaruh eksternal, maka semakin banyak pengaruh sosial yang 

dimiliki kelompok tersebut terhadap seseorang. Menurut Suki (2013), konsumen 

mungkin rentan dengan adanya social influences melalui pengamatan, persepsi, 

atau antisipasi terhadap keputusan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, 
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pembelian produk didasarkan pada sikap konsumen terhadap merek serta 

pengaruh norma sosial dan harapan orang lain. Menurut Ali et. al., (2015), saat 

konsumen membeli sebuah produk, mereka memiliki peran untuk melakukan 

keputusan pembelian.   

2.3.7  Hubungan Antar Need of Uniqueness terhadap Purchase Intention  

 Menurut Soh et. al., (2017), penampilan yang unik tidak hanya ada dalam 

penampilan fisik seseorang. Tetapi juga ada dalam aspek lainnya seperti norma 

sosial. Menurut Ali et. al., (2015), adanya keunikan pada suatu product, mampu 

menjadikan produk tersebut unggul dipasaran dari pada pesaingnya. Karena hal 

ini dapat meminimalisirkan kegagalan perusahaannya.  Menurut Yee et. al., 

(2013), untuk menigkatkan penjualan, perusahaan harus mampu memberikan 

inovasi sesuatu yang beda jika dibandingkan dengan kompetitornya. Sehingga 

mampu menjadikan konsumen untuk membuat keputusan pembelian terhadap 

produk tersebut.  

2.3.8  Hubungan Antar Need of Uniqueness terhadap Purchase Behaviour 

 Menurut Soh et al., (2017), product yang tidak begitu populer selalu 

mampu menampilkan keunikan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga 

dapat meningkatkan citra diri dan bahkan berpotensi untuk membuat individu 

sebagai trend setter. Biasanya juga konsumen melakukan hal ini untuk 

menghindari kemiripan product yang dibeli dengan orang lain. Menurut Han et. 

al., (2018), produk luar negeri menjadi pilihan yang menarik untuk menemukan 

barang-barang unik yang tidak dapat dibeli di pasar domestik. Secara umum, 

konsumen yang unik lebih tertarik pada produk yang tidak biasa atau sering 
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disebut dengan unik. Walaupun konsumen harus merelakan biaya yang jauh lebih 

tinggi, yang penting bagi diri mereka adalah mampu mendapatkan kepuasan 

terhadap product yang dibeli. Menurut Yee et. al., (2013), penting bagi 

perusahaan untuk membangun merek yang kuat, terutama dengan berinovasi 

sesuatu yang baru dan unik, dan dapat menjadi pelopor di pasar. Dengan begitu, 

mereka dapat diakui secara internasional, sehingga merek tersebut dapat dipercaya 

oleh konsumen.  

2.3.9  Hubungan Antar Purchase Intention terhadap Purchase Behaviour 

 Pada penelitian ini, variabel independen seperti kesadarankmerek (Brand 

Consciousness), persepsi kualitas (Perceived Quality), pengaruh sosial (Social 

Influences), rasa kebanggaan (Traits of Vanity), dan kebutuhan akan keunikan 

(Need of Uniqueness) menjadi beberapa faktor penentu dari variabel intervening  

Purchase Intention. Menurut Soh et. al., (2017), niat pembelian  konsumen  

merupakan sinyal dari perilaku pembelian mereka. Selain itu, perilaku pembelian 

konsumen juga mencerminkan sikap, preferensi, niat, dan juga keputusan 

pembelian konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Menurut Kandapa 

(2015), niat beli konsumen ditunjukkan berdasarkan kategori produk. Karena pada 

setiap individu memiliki persepsi yag berbeda. Menurut Cant et. al., (2014), 

perilaku pembelian diukur dengan menanyakan pada konsumen tentang merek-

merek tertentu. Sehingga konsumen mampu untuk membuat sebuah keputusan 

pembelian.  
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2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Model penelitian: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Purchase Behaviour terhadap Kosmetik Lokal di Kota Batam. 

 

H 1 & H 2 

 

H 3 & H 4 

 

H 5 & H 6     H 11 

 

 

  H 7 & H 8 

 

  H 9 & H 10 

 

Gambar 2.12 ,sumber: Soh et. al., (2017) 

H1: Brand Consciousness berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 

H2: Brand Consciousness berpengaruh signifikan terhadap Purchase Behaviour 
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H3: Perceived Quality berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 

H4: Perceived Quality berpengaruh signifikan terhadap Purchase Behaviour 

H5: Social Influences berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 

H6: Social Influences berpengaruh signifikan terhadap Purchase Behaviour 

H7: Traits of Vanity berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 

H8: Traits of Vanity berpengaruh signifikan terhadap Purchase Behaviour 

H9: Need of Uniqueness berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention 

H10: Need of Uniqueness berpengaruh signifikan terhadap Purchase Behaviour 

H11: Purchase Intention berpengaruh signifikan terhadap Purchase Behaviour 
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