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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Menurut Wang & Tsai (2014) adalah mengincarkan hubungan serta 

dampak dari citra merek, persepsi kualitas, persepsi risiko, persepsi nilai dan niat 

beli, dan mempelajari dampak variabel demografis pada lima dimensi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi signifikan antara citra merek, kualitas 

persepsi, nilai persepsi dan niat beli. 

Gambar 2.1 

Model penelitian The relationship between brand image and purchase 

intention : Evidence from award 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Y. Wang & C. Tsai (2014)      

Menurut Tan Pei Kian, Goh Hong Boonb (2017) Perdagangan sosial 

berkembang dari E-commerce dan itu ada dalam komunitas di mana konsumen 

dapat berbagi dan merujuk pengalaman transaksi elektronik satu sama lain 

sebelum membuat keputusan pembelian. Model penelitian dirancang 
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menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, 

pengaruh sosial, kepercayaan dan kenikmatan yang dirasakan dapat 

mempengaruhi niat pembelian konsumen di situs web media sosial. Model ini 

juga menunjukkan bahwa mungkin ada perbedaan niat pembelian konsumen di 

situs web media sosial di antara karakteristik demografis. Kuesioner online 

dilakukan selama penelitian ini. Juga, beberapa analisis data seperti uji reliabilitas, 

uji deskriptif, uji-t, ANOVA dilakukan. Kesimpulannya merupakan persepsi 

konsumen tentang mudahnya penggunaan, pemahaman kegunaan konsumen, 

pemahaman sosial, dan kenikmatan yang dirasakan konsumen berdampak pada 

niat pembelian konsumen di situs media sosial. 

Gambar 2.2 

Model penelitian Factors that influence the consumer purchase intention 

in social media websites 
    

      

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tan Pei Kian, Goh Hong Boonb (2017) 
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Social network 

marketing 

Menurut Lam, Cheung, dan Lau (2016) Penelitian mengetahui bahwa 

Faktor-faktor pengaruhi niat pelanggan membeli smartphone, termasuk persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kenikmatan, persepsi nilai, 

norma subyektif, dan pengaruh eksternal. Sampel 150 siswa penuh waktu 

menengah dan sarjana di Hong Kong dipilih untuk survei mengenai niat 

pembelian dengan ponsel pintar. nilai analisis statistik menunjukkan empat factor 

memiliki dampak signifikan terhadap niat beli termasuk persepsi pendapatan, 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kenikmatan, dan persepsi nilai 

Gambar 2.3 

Model penelitian Factors that influene the consumer purchase intention in 

social media websites 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Lam, Cheung, & Lau (2016)  

Menurut Pandey dan Srivastava (2016) Niat konsumen untuk membeli 

adalah indikasi permulaan dari penjualan produk akhir. Organisasi menemukan 

maksud pembelian pelanggan tersebut. Niat untuk membeli pelanggan mencakup 

kombinasi berbagai alasan untuk membangunnya. Dalam artikel ini, studi 

komprehensif tentang niat pembelian pelanggan dilakukan. Hasil dari makalah ini 

berguna untuk organisasi yang memahami niat pembelian pelanggan, dan juga 

dapat digunakan sebagai studi dasar untuk peneliti yang mempelajari niat 
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pembelian pelanggan. Dalam situasi yang sangat kompetitif, tujuan organisasi 

adalah untuk mendapat untung. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk 

memiliki pemahaman yang mendalam tentang perilaku pelanggan. 

Gambar 2.4 

Model penelitian Antecedents of customer purchase intention 

 

 

 

    

 

 

 

 

Sumber : Pandey & Srivastava (2016) 

Menurut Jessica Patrisia Ondang (2015) Industri minuman di Indonesia 

berkembang pesat. Kafe / bar atau industri kedai kopi terus berkembang dengan 

membuka lebih banyak outlet baru menjelang akhir periode peninjauan. Salah satu 

tujuan dari peneliti tersebut adalah untuk mencari tahu kasus-kasus dari persepsi 

nilai dan sikap terhadap keinginan pembeli untuk membeli. 
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Gambar 2.5 

Model penelitian Influence of perceived value and attitude toward 

consumer purchase intention 

 

 

 

    

 

 

  

Sumber : Jessica Patrisia Ondang (2015)  

Menurut Maoyan, Zhu dan Sangyang (2014) Berdasarkan lingkungan 

Pemasaran Media Sosial makalah ini membahas karakteristik kesediaan 

konsumen untuk membeli di lingkungan pemasaran media sosial. Pada akhirnya 

akan mempengaruhi niat pembelian konsumen. Akhirnya, sesuai karakteristik niat 

pembelian konsumen berdasarkan pemasaran media sosial memberikan keputusan 

dan dukungan untuk pengembangan perdagangan elektronik untuk memberikan 

referensi bagi perusahaan. 
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Gambar 2.6 

Model penelitian Consumer purchase intention research based on social 

media marketing 
 

    

 

 

 

 

 

 

Sumber : Maoyan, Zhu, & Sangyang (2014) 

Menurut Mhlophe (2017) minat dan pertimbangan terhadap bahan 

makanan yang diproduksi secara organik dan niat beli dari mereka telah 

meningkatkan kepentingan di antara banyak konsumen, dalam tanggapan mereka 

terhadap kekhawatiran tentang efek dari praktik pertanian konvensional pada 

kesehatan manusia, lingkungan, dan keamanan pangan antara lain. Ketika 

konsumen semakin sadar tentang manfaat positif bahan makanan non-

konvensional, pemasar terpaksa merancang strategi baru yang secara efektif 

menggabungkan produk organik yang sangat dicari ini. Tujuan utama dari peneliti 

tersebut adalah untuk mencari tahu akibat niat beli pembeli makanan organik di 

Johannesburg, Afrika Selatan. Penelitian menggunakan kuesioner untuk 

mengumpulin data mentah, dan data dikumpulin guna untuk mengukur hipotesis. 

 

 

 

Perceived price 

Perceived quality 

Perceived value 

Purchase intention 

Brand image 

Velenstina. Analisis Pengaruh Perceived Quality, Information Search, Word of Mouth Terhadap Purchase Intention 
(pada Restoran Cepat Saji Dibatam), 2019. 
UIB Repository©2019



12 
 

Universitas Internasional Batam 

Gambar 2.7 

Model penelitian Consumer purchase intention towards organic food 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mhlophe (2017) 

Menurut Tran (2018) Ponsel pintar menjadi fenomena di masyarakat 

modern dengan banyak fungsi dan karakteristik, yang dapat membantu orang yang 

bekerja di kantor dalam pekerjaan. Peneliti ingin mengetahui fitur apa yang 

sebagian besar dapat mempengaruhi niat petugas pembelian dan pembelian 

kembali. Peneliti ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan 

informasi pelanggan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada korelasi diantara 

variabel independen (harga, merek, desain, jaminan, dan karakteristik) dan 

variabel dependen. Hasil solusi yang kami sajikan dalam penelitian ini dapat 

berfungsi sebagai referensi yang baik untuk smartphone atau produsen Vietnam. 
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Gambar 2.8 

Model penelitian Factors affecting to the purchase and repurchase 

intention of Vietnamese staff 

 

 

       

 

 

 

 

Sumber : Tran (2018) 

Menurut Gunawardane (2015) Tujuan dari penelitian ialah untuk 

mengetahui dampak ekuitas merek pada kesediaan penyedia layanan konektivitas 

seluler Sri Lanka untuk membeli. Untuk sampel yang dipilih dari daerah Colombo 

dan Gampaha, 300 kuesioner dibagikan untuk menganalisis hasil yang 

dikumpulkan dari responden untuk mendapatkan kesimpulan yang bermakna. 

Asumsi ini didasarkan pada ekuitas merek dan niat beli. Oleh karena itu, semua 

asumsi diterima, tetapi hubungan variabel independen dari variabel dependen 

yang diidentifikasi berbeda, tetapi hubungan lain dengan kemauan untuk membeli 

memiliki hubungan tingkat yang lebih rendah atau sedang. Hipotesis ini diuji 

dalam SPSS menggunakan pemodelan persamaan struktural dan analisis korelasi 

subkelompok. Hasil penelitian membuktikan ekuitas merek memiliki dampak 

positif terhadap kesediaan konsumen untuk membeli. 
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Gambar 2.9 

Model penelitian Impact of brand equity towards purchasing desition : A 

situation on mobil telecommunication service 

 
  

 

 

Sumber : Gunawardane (2015) 

Menurut Soodan & Pandey (2016) tujuan utama peneliti ini adalah 

mengukur dampak jaminan produk pada kepuasan dan kepuasan dengan niat 

pembelian. Untuk mencapai tujuan ini, data dikumpulkan secara terpisah 

menggunakan teknik nyaman menggunakan 122 kuesioner.  

Gambar 2.10 

Model penelitian Evaluating the pimpact of consumers attitudes and 

subjectives norms on purchase intention 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soodan & Pandey (2016) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Variabel yang pengaruh oleh keberadaan variabel independen atau 

variabel bebas disebut dependen. Niat beli konsumen ialah keinginan pelanggan 

membeli produk dan pelayanan yang ditentukan . Niat untuk membeli adalah 

seseorang yang memiliki suatu rencana dalam mencapai suatu keinginan tersebut. 

2.3         Definisi Purchase Intention 

Menurut Zafarullah (2015) definisikan purchase intention ialah daya 

tarik psikologis individu,dan mereka mengambil tindakan beli. Menurut Ahmed 

(2015) mendefinisikan Purchase Intention adalah pembelian yang mengacu pada 

perilaku pengguna yang siap untuk melakukan pembayaran atau memiliki hasil 

produk pada saat memilih, menggunakan dan mengkonsumsi. Menurut Kotler dan 

Keller (2016) bahwa purchase intention ialah sifat pribadi yang terlibat dalam 

mengambil keputusan membeli sebuah produk.  

 

2.4 Hubungan Antar Variabel 

2.4.1 Hubungan Perceived Quality dengan Purchase Intention  

Menurut Zafarullah, Shoaib dan Sarah (2015) untuk menetapkan media 

sosial sebagai alat atau metode penggunaan konsumen, membagikan informasi 

dengan orang lain dan perusahaan dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. 

Minat pembelian ialah proses yang antara mengevaluasi alternatif dan keputusan 

pembelian. Setelah pelanggan tersebut mengevaluasi alternatifnya, konsumen 

tertarik untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Keputusan 

pembelian adalah pilihan dan minat untuk membeli merek paling populer di antara 

banyak merek berbeda (Zafarullah et al., 2015) 
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2.4.2 Hubungan Information Search dengan Purchase Intention 

Konsep keterlibatan konsumen menjelaskan bahwa penelitian menarik 

perhatian konsumen dengan menekankan titik sentuh, ketika perusahaan menjual 

produk dan layanan kepada konsumen tersebut (Gunawardane, 2015). Perusahaan 

sekarang perlu memanfaatkan kekuatan media sosial untuk melibatkan konsumen, 

tidak hanya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan 

produk dan merek (Fariz Syahbani dan Widodo, 2017). Menurut Gupta (2017) & 

Tobergte & Curtis (2013) menyakinkan bahwa media sosial dapat menarik 

konsumen dengan menciptakan nilai yang bermerek, memasarkan jejaring sosial 

media tersebut karena perlu menguatkan promosi bisnis. Pemasaran jaring sosial 

media menjadi elemen penting dari pemasaran di masa depan yang telah terbukti 

di saat ini. Situs media sosial menawarkan nilai tambah kepada pelanggan dengan 

berinteraksi dengan pelanggan dengan melalui cara-cara baru dan inovatif untuk 

menghasilkan hubungan komunikasi yang tidak pararel. Jika seseorang 

mengajukan pertanyaan melalui media sosial. Perusahaan akan merespon dengan 

cepat (Jordan, 2016).  

2.4.3 Hubungan Word of Mouth dengan Purchase Intention  

 Menurut Adythia & Hudrasyah, (2015) diantara media yang memengaruhi 

keputusan pembelian, bahwa komunikasi dari Word of Mouth adalah komunikasi 

antar pribadi antara dua orang atau individu yang membeli melalui pengaruh 

komunikasi. Menurut Tobergte & Curtis (2013) E-WOM ialah bentuk komunikasi 

pemasaran yang telah mencakup pelanggan potensial, pelanggan, dan mantan 

pelanggan dengan pertanyaan positif dan negatif tentang produk yang dibuat 

melalui Internet. Konsumen cenderung mencari ulasan produk online, dengan 
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tujuan memperoleh informasi tentang produk tertentu yang pada akhirnya 

membentuk niat pembeli. 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Peneliti memanfaatkan model penelitian (Zafarullah et al., 2015) sebagai 

panduan. Peneliti memanfaatkan Perceived Quality, Information Search, Word of 

Mouth sebagai independen sedangkan Purchase Intention sebagai pengukuran 

untuk dependen. Total data terkumpul dalam observasi sejumlah 206 kuesioner 

untuk membuktikan hipotesis. Rangkuman hipotesis yang ditentukan sebagai 

dibawah ini:  

Gambar 2.11 

 Model penelitian Perceived Quality, Information Search, Word of Mouth, dengan 

Purchase Intention di Batam 

 

 

 

Sumber : Zafarullah, Shoaib,dan  Sarah (2015) 

H1 : Perceived Quality berpengaruh signifikan positif dengan Purchase 

Intention. 

H2 : Information Search berpengaruh signifikan positif dengan Purchase 

Intention. 

H3 : Word of Mouth berpengaruh signifikan positif dengan Purchase Intention. 
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