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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hameed et al. (2014) bertujuan meneliti 

pengaruh iklan di TV terhadap perilaku pembelian anak-anak (Children Buying  

Behaviour). Pada penelitian ini, variabel seperti age, TV viewing hours, food 

advertisement, TV advertisement, rock music, dan school advertisement menjadi 

faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah TV advertisement berpengaruh secara positif terhadap 

perilaku pembelian konsumen dan memiliki korelasi positif antara setiap variabel. 

Gambar 2.1 

Model Impact of TV Advertisement on Children Buying Behavior 

 

   

 

 

 

Sumber : Hameed et al. (2014) 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Malik et al. (2014) bertujuan meneliti 

pengaruh iklan terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada penelitian ini, variabel 

seperti iklan (advertisement) dan persepsi konsumen (consumer perception) menjadi 

faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah iklan memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap perilaku 

pembelian konsumen sedangkan persepsi konsumen memiliki pengaruh yang rendah 

terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.2 

Model The Impact of Advertisement and Consumer Perception on Consumer Buying 

Behavior 

 

 

 

Sumber : Malik et al. (2014)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Khandai et al. (2012) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh iklan televisi terhadap perilaku pembelian anak perkotaan di India. Pada 

penelitian ini, variabel seperti preferensi merk (brand preference), pengaruh 

kelompok teman sebaya (peer group influence), dan pester power menjadi faktor 

yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini 
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menunjukkan bahwa iklan televisi memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku 

pembelian konsumen. 

Gambar 2.3 

Model Impact of Television Commercial Upon the Purchase Behaviour of Urban 

Indian Children 

 

 

 

 

 

Sumber : Khandai et al. (2012)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Lawan et al. (2013) bertujuan meneliti 

pengaruh variabel demografik terhadap perilaku pembelian baju di Nigeria. Pada 

penelitian ini, variabel demografik (umur, jenis kelamin, status perkawinan, 

pekerjaan, pendidikan dan pendapatan) menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor demografis 

memiliki pengaruh secara signifikan positif terhadap perilaku pembelian konsumen. 
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Gambar 2.4 

Model Effects of Consumer Demographic Variables on Clothes Buying Behaviour in 

Borno State, Nigeria 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lawan et al. (2013) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sonkusare (2013) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh iklan televisi terhadap perilaku pembelian konsumen wanita di kota 

chandrapur. Pada penelitian ini, variabel seperti word of mouth, iklan televisi, dan 

produk inovasi baru menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap perilaku pembelian konsumen. Namun, 

iklan televisi memiliki pengaruh yang terbesar. 
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Gambar 2.5 

Model Impact of Television Advertising on Buying Behavior of Women Consumers 

(with Special Reference) to FMCG Products Chandrapur City 

 

 

  

Sumber : Sonkusare (2013) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Malik et al. (2013) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh citra merk (brand image) dan iklan terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Pada penelitian ini, variabel seperti citra merk (brand image) dan iklan  

(advertisement) menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh dan 

hubungan yang signifikan positif, sedangkan iklan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.6 

Model Impact of Brand Image and Advertisement on Consumer Buying Behavior 

 

 

 

 

Sumber : Malik et al. (2013) 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Baldevbhai et al. (2015) bertujuan untuk 

meneliti pengaruh demografik konsumen terhadap perilaku pembelian online. Pada 

penelitian ini, variabel seperti jenis kelamin, umur, pendapatan, dan pendidikan 

menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian online. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel umur, pendapatan dan pendidikan memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap perilaku pembelian konsumen, sedangkan 

jenis kelamin memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perilaku pembelian 

konsumen. 

Gambar 2.7 

Model a Study on Consumer’s Demographic Profile Influences on Online Shopping  

Behavior 

 

 

 

 

Sumber : Baldevbhai et al. (2015)  

  Penelitian yang dilakukan oleh Afzal et al. (2015) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh iklan online dan konvensional terhadap perilaku pembelian konsumen pada 

pakaian ber-merek. Pada penelitian ini, variabel seperti karakteristik iklan, sikap 

konsumen, iklan online, iklan konvensional menjadi faktor yang mempengaruhi 
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perilaku pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklan 

online dan konvensional tidak memiliki efek secara langsung terhadap perilaku 

pembelian konsumen. Namun, dapat disimpulkan bahwa iklan konvensional memiliki 

pengaruh yang lebih signifikan pada perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.8 

Model Impact of Online and Conventional Advertisement on Consumer Buying 

Behaviour of Branded Garments 

 

  

 

 

 

Sumber : Afzal et al. (2015) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rehman et al. (2014) bertujuan untuk meneliti 

tentang bagaimana iklan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di daerah 

pedesaan di Pakistan. Pada penelitian ini variabel seperti iklan dan faktor dari daerah 

pedesaan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklan memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap perilaku pembelian konsumen, sedangkan faktor dari daerah pedesaan 

memiliki perilaku signifikan negatif terhadap perilaku pembelian konsumen. 
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Gambar 2.9 

Model How Advertising Affects the Buying Behavior of Consumers in Rural Areas: A 

Case of Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rehman et al. (2014)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Virvilaite et al. (2013) bertujuan untuk 

meneliti tentang dampak iklan yang menarik terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Pada penelitian ini, variabel seperti iklan mengejutkan, faktor sosio-demografik, 

faktor social-budaya, persepsi konsumen terhadap iklan mengejutkan menjadi faktor 

yang mempengaruhi pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa iklan menarik memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pembelian 

konsumen. 
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Model The Impact of Shocking Advertising to Consumer Buying Behaviour

Sumber : Virvilaite et al

 Penelitian yang dilakukan oleh Tuan 

faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap produk susu 

bubuk. Pada penelitian ini, variabel seperti karakteristik demografik 

merek susu bubuk, iklan, sponsor, dan daerah asal menjadi faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di kota Ho Chi Minh.

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik demografik konsumen, 

merek susu bubuk, iklan da

pembelian konsumen sedangkan sponsor tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku pembelian konsumen.

Gambar 2.10 

The Impact of Shocking Advertising to Consumer Buying Behaviour

et al. (2013)  

Penelitian yang dilakukan oleh Tuan et al. (2013) bertujuan meneliti tentang 

faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap produk susu 

bubuk. Pada penelitian ini, variabel seperti karakteristik demografik 

merek susu bubuk, iklan, sponsor, dan daerah asal menjadi faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di kota Ho Chi Minh.

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik demografik konsumen, 

merek susu bubuk, iklan dan daerah asal menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen sedangkan sponsor tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku pembelian konsumen. 

15 

The Impact of Shocking Advertising to Consumer Buying Behaviour 

(2013) bertujuan meneliti tentang 

faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap produk susu 

bubuk. Pada penelitian ini, variabel seperti karakteristik demografik konsumen, 

merek susu bubuk, iklan, sponsor, dan daerah asal menjadi faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di kota Ho Chi Minh. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik demografik konsumen, 

n daerah asal menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen sedangkan sponsor tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
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Gambar 2.11 

Model Powdered Milk Consumer’s Buying Behaviour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tuan et al. (2013) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Shafi et al. (2013) bertujuan meneliti tentang 

pengaruh brand equity terhadap perilaku pembelian konsumen pada makanan organic 

di India. Pada penelitian ini, variabel seperti brand awareness, brand loyalty, 

perceived quality dan brand association menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor brand 

equity memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pembelian konsumen. Namun, 

faktor brand loyalty memiliki pengaruh yang paling besar. 
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Gambar 2.12 

Model The Influence of Brand Equity on Consumer Buying Behaviour of Organic 

Foods in India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Shafi et al. (2013) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2014) bertujuan meneliti tentang 

faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian online konsumen Pakistan. Pada 

penelitian ini, variabel seperti perceived benefits, perceived risks, hedonic motivation, 

psychological factors, website design adalah faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen secara online. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel seperti perceived benefits, perceived risk dan psychological factors memiliki 

pengaruh yang positif terhadap perilaku pembelian konsumen secara online. 

Sedangkan, variabel hedonic motivation dan website design tidak memiliki pengaruh 

terhadap perilaku pembelian konsumen secara online. 
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Model An Analysis of the Factors Affecting Online Purchasing Behavior of Pakistani 

Sumber : Adnan (2014) 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

pengaruh iklan yang efektif terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada penelitian 

ini, variabel seperti respon emosional dan respon lingkungan menjadi faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di Pakista

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap perilaku pembelian konsumen.

Model Effective advertising and its influence on consumer buying behavior

Sumber : Abideen (2011) 
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Gambar 2.13 

of the Factors Affecting Online Purchasing Behavior of Pakistani 

Consumers 

 

 

 

 

 

Adnan (2014)  

Penelitian yang dilakukan oleh Abideen (2011) bertujuan meneliti tentang 

pengaruh iklan yang efektif terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada penelitian 

ini, variabel seperti respon emosional dan respon lingkungan menjadi faktor yang 

uhi perilaku pembelian konsumen di Pakistan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.14 

advertising and its influence on consumer buying behavior

Abideen (2011)  
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of the Factors Affecting Online Purchasing Behavior of Pakistani 

Abideen (2011) bertujuan meneliti tentang 

pengaruh iklan yang efektif terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada penelitian 

ini, variabel seperti respon emosional dan respon lingkungan menjadi faktor yang 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan positif 

advertising and its influence on consumer buying behavior 
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 Penelitian yang dilakukan 

meneliti tentang pengaruh faktor psikologi

pada toko kursi Iran. Pada penelitian ini, variabel seperti 

financial limitation, awareness of price, buying enjoyment, innovation 

characteristics, diversity characteristics, instantaneous decision making, loyalty to 

store, loyalty to brand, planning to buy 

perilaku pembelian konsumen.

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

enjoyment, innovation characteristics, diversity characteristics, loyalty to store 

planning to buy memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku pembelian 

konsumen. Sedangkan, variabel 

instantaneous decision making, loyalty to brand

pengaruh terhadap perilaku pembelian konsu

Model Studying Impacts of Psychological Factors on Consumer’s buying Behavior at 

Sumber :  Mollahoseyni

Penelitian yang dilakukan oleh Mollahoseyni et al. (2012) bertujuan untuk 

pengaruh faktor psikologi terhadap perilaku pembelian konsumen

. Pada penelitian ini, variabel seperti awareness of quality, 

financial limitation, awareness of price, buying enjoyment, innovation 

characteristics, diversity characteristics, instantaneous decision making, loyalty to 

store, loyalty to brand, planning to buy dan time limitation yang mempengaruhi 

onsumen.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa awareness of quality, buying 

enjoyment, innovation characteristics, diversity characteristics, loyalty to store 

memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku pembelian 

konsumen. Sedangkan, variabel financial limitation, awareness of price, 

instantaneous decision making, loyalty to brand dan time limitation tidak memiliki 

pengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.15 

Impacts of Psychological Factors on Consumer’s buying Behavior at 

Iranian Chair Stores 

Mollahoseyni et al. (2012)  
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(2012) bertujuan untuk 

terhadap perilaku pembelian konsumen 

awareness of quality, 

financial limitation, awareness of price, buying enjoyment, innovation 

characteristics, diversity characteristics, instantaneous decision making, loyalty to 

yang mempengaruhi 

awareness of quality, buying 

enjoyment, innovation characteristics, diversity characteristics, loyalty to store dan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap perilaku pembelian 

financial limitation, awareness of price, 

tidak memiliki 

Impacts of Psychological Factors on Consumer’s buying Behavior at 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Adam 

impact of verbal elements of packaging of packaged milk on consumer buying 

behavior. Pada penelitian ini, variabel seperti informasi produk, informasi nutrisi dan 

negara asal menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian susu kemasan di 

Pakistan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel elemen dari 

kemasan produk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembelian 

konsumen. 

Model Impact of Verbal Elements of Packaging of Packag

Sumber : Adam et al. (2014) 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

tentang pengaruh kemasan produk terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada 

penelitian ini, variabel seperti warna kemasan, bahan kemasan, 

yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Adam et al. (2014) bertujuan mene

impact of verbal elements of packaging of packaged milk on consumer buying 

. Pada penelitian ini, variabel seperti informasi produk, informasi nutrisi dan 

negara asal menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian susu kemasan di 

il dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel elemen dari 

kemasan produk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembelian 

Gambar 2.16 

of Verbal Elements of Packaging of Packaged Milk on Consumer 

Buying Behaviour 

(2014)  

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2014) bertujuan untuk meneliti 

tentang pengaruh kemasan produk terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada 

penelitian ini, variabel seperti warna kemasan, bahan kemasan, desain dan inovasi 

yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.

20 

(2014) bertujuan meneliti tentang 

impact of verbal elements of packaging of packaged milk on consumer buying 

. Pada penelitian ini, variabel seperti informasi produk, informasi nutrisi dan 

negara asal menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian susu kemasan di 

il dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel elemen dari 

kemasan produk memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembelian 

ed Milk on Consumer 

 

(2014) bertujuan untuk meneliti 

tentang pengaruh kemasan produk terhadap perilaku pembelian konsumen. Pada 

desain dan inovasi 

yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Hasil dari 
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penelitian ini menunjukkan bahwa kemasan produk memiliki pengaruh signifikan 

positif yang sangat kuat terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.17 

Model Impact of Product Packaging on Consumer’s Buying Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ahmed et al. (2014)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Fouladivanda et al. (2013) bertujuan untuk 

meneliti tentang pengaruh ekuitas merek terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Pada penelitian ini, variabel seperti brand awareness, brand loyalty, perceived 

quality dan brand association menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen di Iran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa brand equity 

memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap perilaku pembelian konsumen. 
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Gambar 2.18 

Model The effect of Brand Equity on Consumer Buying Behavior in term of FMCG in 

Iran 

Brand Equity 

 

  

 

Sumber : Fouladivanda et al. (2013)  

 Penelitian yang dilakukan oleh Rayhan et al. (2014) bertujuan meneliti 

tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap baju siap 

jadi di Bangladesh. Pada penelitian ini, variabel seperti harga, model, kenyamanan, 

kualitas, dan ketersediaan yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen di Bangladesh. 

Gambar 2.19 

Model Factors Affecting the Customer Buying Behavior in Relation to Readymade 

Garments in Bangladesh 

 

 

 

 

 

Sumber : Rayhan et al. (2014)  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Shah et al. (2013) bertujuan untuk meneliti 

tentang peran kemasan dalam perilaku pembelian konsumen. Pada penelitian ini 

variabel seperti packaging colour, packaging material, font style, design of wrapper, 

printed information, background image, dan innovation menjadi faktor yang 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di Pakistan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa peran dari kemasan produk memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap perilaku pembelian konsumen. 

Gambar 2.20 

Model Role of Packaging in Consumer Buying Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Shah et al. (2013) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Perilaku pembelian konsumen (consumer buying behaviour) dianggap bagian 

tak terpisahkan dari pemasaran. Kotler dan Keller (2011) menyoroti pentingnya 

memahami perilaku pembelian konsumen dan cara bagaimana konsumen memilih 

produk dan layanan. Ini sangat penting bagi produsen serta penyedia layanan, karena 

hal ini memberikan mereka keunggulan kompetitif atas pesaingnya dalam beberapa 

aspek. Misalnya, mereka dapat menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari 

mempelajari perilaku pembelian konsumen untuk mengatur strategi mereka untuk 

menawarkan produk dan jasa yang tepat untuk konsumen yang tepat dan dapat 

mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka secara efektif. 

Solomon et al. (1995) menjelaskan perilaku pembelian konsumen sebagai 

proses memilih, membeli, menggunakan dan membuang produk atau jasa oleh 

individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Definisi 

yang serupa juga dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk (2000) di mana mereka 

menggambarkannya sebagai perilaku yang diungkapkan konsumen ketika mereka 

memilih dan membeli produk atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka 

Perilaku pembelian konsumen "mengacu pada perilaku pembelian konsumen 

akhir, baik individu dan rumah tangga, yang membeli barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi" (Kumar, 2010). Dari sudut pandang pemasar, masalah aspek-aspek 
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tertentu dari perilaku konsumen yang perlu dipelajari meliputi alasan di balik 

konsumen melakukan pembelian, faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pola 

pembelian konsumen, analisis faktor perubahan dalam masyarakat dan lain-lain. 

2.3  Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Age terhadap Consumers Buying Behaviour 

 Umur ( age ) ini sangat berpengaruh terhadap pembelian konsumen akan 

produk tertentu. Variable umur disini berpengaruh terhadap pembelian konsumen 

akan produk perawatan kulit karena kulit seseorang menjadi lebih sensitive pada 

umur belasan dimana terjadinya pubertas dan pada masa remaja ini juga konsumen 

lebih memperhatikan penampilan mereka (Bashar et al. 2012). 

2.3.2 Pengaruh TV Viewing Hours terhadap Consumers Buying Behaviour 

 Semakin lamanya seseorang menonton televisi, maka semakin banyak pula 

iklan yang dilihat oleh orang tersebut. Ini membuat seorang konsumen secara tidak 

langsung sudah memahami iklan suatu produk karena iklan yang dilihat tidak hanya 

sekali namun berulang-ulang kali yang membuat seorang konsumen lebih memahami 

apa pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut dan akan merasa tertarik untuk 

membeli produk tersebut (Hameed et al. 2014). 

 Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa TV viewing hours berpengaruh 

signifikan positif terhadap perilaku pembelian konsumen (Hameed, 2014) dan 
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didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengungkapkan pengaruh positif antara 

tv viewing hours terhadap perilaku pembelian kosumen (Reilly JJ et al. 2005). 

2.3.3 Pengaruh Skincare Advertisement terhadap Consumers Buying Behaviour 

 Di dalam iklan perawatan kulit yang dibuat, terdapat banyak kelebihan produk 

yang disampaikan kepada konsumen diantaranya adalah seperti teknologi yang 

dipakai oleh produk tersebut, bahan yang dipakai, cara kerja produk yang dibuat 

sedemikian rupa menarik yang dapat membuat konsumen merasa ia sesuai dengan 

iklan yang dilihat dan ia harus mencoba produk tersebut. Iklan yang dimaksud disini 

adalah iklan perawatan kulit yang disampaikan melalui media cetak. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rehman et al (2014) menyatakan variabel skincare 

advertisement memiliki pengaruh signifikan positif terhadap consumer buying 

behaviour. 

2.3.4 Pengaruh TV Advertisement terhadap Consumers Buying Behaviour 

  Iklan televisi adalah media promosi yang paling banyak dilihat dan media 

ekonomi yang terbaik yang pernah diciptakan. Ini memungkinkan iklan televisi 

sebagai iklan tak tertandingi oleh media lain (Saxena, 2005).  

 Televisi telah menjadi perlengkapan tetap dalam semua rumah tangga kelas 

atas dan menengah, dan tidak jarang bahkan dalam masyarakat miskin perkotaan dan 

rumah tangga pedesaan (Shah &D'Souza, 2008). Reaksi terhadap iklan TV 

dampaknya lebih kuat daripada reaksi pada iklan media cetak. Para pengiklan merasa 
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lebih efektif untuk menggunakan televisi daripada media cetak untuk menjangkau 

konsumen, sebagian karena tingkat melek huruf yang rendah (Ciochetto, 2004). 

 Iklan televisi sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen 

karena iklan di televisi lebih terlihat menarik karena perpaduan grafik dan suara yang 

membuat konsumen lebih tertarik untuk menyimak iklan tersebut dan melalui iklan 

televisi ini pesan yang disampaikan kepada konsumen lebih lengkap dan jelas. 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan (2015), Saxena 

(2005) dan Ciochetto (2004) menyatakan bahwa variabel tv advertisement memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap consumer buying behaviour sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hameed et al (2014) menyatakan bahwa variabel tv 

advertisement tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap consumer buying 

behaviour. 

2.3.5 Pengaruh Rock Music terhadap Consumers Buying Behaviour 

  Rock music yang dimaksudkan disini lebih menuju kepada music video, 

dalam video biasanya artis akan menggunakan asesoris ataupun pakaian yang bisa 

menjadi trendsetter oleh karena itu pengaruh rock music kepada perilaku pembelian 

konsumen ini terlihat cukup besar. 

 Penelitian sebelumnya  menjelaskan bahwa musik sangat berguna & memiliki 

kemampuan untuk menenangkan seseorang secara fisik, mental dan emosional. 

Musik menciptakan lingkungan toko santai dan menciptakan keadaan rileks pada 
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pelanggan dan dapat membuat suasana sewaktu antri menjadi lebih nyaman dan 

musik dapat memotivasi pelanggan untuk membeli lebih. (Kulkarni, 2012) 

2.3.6 Pengaruh Celebrity Endorsement terhadap Consumers Buying Behaviour 

 Menggunakan selebriti sebagai bintang ataupun peran dalam iklan sudah 

menjadi tren saat ini. Pengiklan sering pilih endorser sebagai strategi promosi untuk 

mengkomunikasikan atribut produk atau merek mereka. Studi tentang persepsi iklan 

dan celebrity endorsement (Rashid et al.,2002) menunjukkan bahwa menggunakan 

selebriti terkenal sebagai endorser dapat membantu untuk meningkatkan rating iklan. 

Oleh karena itu, disarankan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan menggunakan 

selebriti terkenal sebagai endorser daripada juru bicara yang tidak dikenal. Namun, 

praktisi periklanan juga harus mengakui bahwa penggunaan kepribadian yang 

terkenal, yang dapat membuat minat awal dan perhatian untuk iklan, tidak selalu 

menghasilkan perubahan sikap terhadap produk. 

Konsumen yang mengamati pesan untuk dua produk dari dua perusahaan 

yang berbeda, satu pesan produk yang mengandung dukungan selebriti dan yang lain 

tidak, dipercaya produk yang didukung selebriti akan memiliki tingkat pembelian 

yang lebih tinggi dan nilai yang lebih tinggi. (Horstman et al.,2003) dukungan 

selebriti lebih mungkin untuk diamati oleh produk-produk yang memiliki harga 

produksi yang tinggi dan target konsumen yang besar. Disamping itu, penggunaan 

selebriti dalam iklan di televisi ataupun media cetak itu juga menjadi salah satu cara 
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untuk menarik perhatian konsumen untuk melihat isi atau pesan dari iklan yang 

ditayangkan. Dibandingkan dengan iklan yang menggunakan bintang iklan yang tidak 

dikenal oleh konsumen akan memiliki daya tarik yang lebih rendah agar konsumen 

melihat apa sebenarnya pesan yang disampaikan melalui iklan tersebut. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kasana et al. (2014), Rashid 

et al, 2002, Dzisah et al (2013), Giridhar (2012), serta Ahmed et al. (2012) 

menyatakan bahwa celebrity endorsement memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap consumer buying behaviour. 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

 Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian (Hameed, 2014) 

tentang pengaruh iklan terhadap perilaku pembelian konsumen. Namun demikian, 

penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah celebrity 

endorsement. Oleh karena itu, model penelitian pada studi ini ditambahkan celebrity 

endorsement sebagai variabel independen untuk diteliti apakah memiliki pengaruh 

terhadap perilaku pembelian konsumen pria terhadap produk perawatan kulit pria ini. 
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Gambar 2.21 

Model Pengaruh Iklan Perawatan Kulit Pria Terhadap Perilaku Pembelian Konsumen 

Pria di Kota Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis (2016)  

2.4.2 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, hipotesis yang dibuat guna mencapai tujuan 

penelitian adalah : 

H1: Age memiliki perbedaan terhadap Male Consumer Buying Behaviour 

Age 

Male Consumer Buying 

Behaviour 

TV Viewing Hours 

Skincare Advertisement 

TV Advertisement 

Music 

Celebrity Endorsement 
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H2: TV Viewing Hours memiliki perbedaan terhadap Male Consumer Buying 

 Behaviour 

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif  antara Skincare advertisement dan Male 

   Consumer Buying Behaviour 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif  antara TV Advertisement dan Male  

  Consumer Buying Behaviour 

H5: Terdapat pengaruh antara signifikan positif Music dan Male Consumer Buying 

Behaviour 

H6: Terdapat pengaruh signifikan positif antara Celebrity Endorsement dan Male 

Consumer Buying Behaviour 
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