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BAB  II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 
2.1 Model – Model Penelitian Terdahulu 

Sikap (attitude) terhadap private label akan memperngaruhi perilaku 

pembelian (buying behaviour). Berdasarkan theory of planned behaviour (Knabe, 

2012) sikap dan perilaku memiliki konsistensi yang dapat menjelaskan sikap 

positif dari konsumen yang memiliki persepsi yang baik terhadap merek ketika 

mereka membuat keputusan pada pembelian (Knabe, 2012). Menurut (Burton et 

al. 2010), sikap terhadap merek private label mendefinisikan sebagai cara 

menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam merespon private label 

pengecer dan mereka berusaha untuk konsistensi sikap-perilaku niat untuk 

melakukan tingkah laku.  

Oleh karena itu theory of planned behaviour memiliki empat variable yang 

mempengaruhi yaitu, intentions, attitudes, subjective norms, perceived behavioral 

control yang mempengaruhi perilaku seseorang, bagaimana orang tersebut 

berusaha untuk mencoba, berapa banyak dari upaya mereka berencana untuk 

mengerahkan, untuk melakukan perilaku (Knabe, 2012). Namun, Menurut 

(Veloutsou et al., 2004) pembelian konsumen pada merek private label tidak sama 

di semua negara. Dan menambahkan beberapa variable untuk diuji dalam wilayah 

geografis yang berbeda untuk memperkuat signifikan hubungan antara variabel. 
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Saleem et al., (2015) Meneliti tentang “Product Perceived Quality and 

Purchase Intention With Consumer Satisfaction”. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan customer satisfaction, product perceived quality terhadap 

purchase intention. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

keunggulan produk yang dirasakan, yang berpengaruh pada niat beli konsumen 

dan kepuasan nya di negara Pakistan. 

 

Gambar 2.1 

Product Perceived Quality and Purchase Intention With Consumer Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Saleem et al., (2015) 

 

Tih dan Lee (2013) melakukan studi tentang “Perceptions and Predictors of 

Consumers Purchase Intention For Store Brands”. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah perceived price, perceived quality variance, perceived 

value for the money, store brand awareness, perceived risk terhadap store brand 

purchase intention. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi 

konsumen di negara Malaysia. 
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Gambar 2.2 

Perceptions and Predictors of Consumers Purchase Intention For Store Brands 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tih & Lee (2013) 

 

Kittilertpaisan & Chanchitpreecha (2013) meneliti tentang “Consumer 

Perception on Purchase Intention Towards Koa Hang”. Dalam penelitian ini, 

variabel yang digunakan adalah perceived price, perceived quality, perceived 

value terhadap purchase intention. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang niat membeli konsumen terhadap produk Koa 

Hang di negara Thailand. 
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H3 

Gambar 2.3 

Consumer Perception on Purchase Intention Towards Koa Hang 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Kittilertpaisan & Chanchitpreecha (2013) 

 

Naing & Chaipoopirutana (2014) melakukan studi tentang “The Factors 

Affecting Purchase Intention of a Smart Phone in Yangon, Myanmar”. Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan perceived quality, emotional value, 

consumer uncertainty, product image, consumer aspiration, attitude towards 

product terhadap purchase intention. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen terhadap ponsel 

pintar di Yangon, Myanmar.  
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Gambar 2.4 

The Factors Affecting Purchase Intention of a Smart Phone in Yangon Myanmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Naing & Chaipoopirutana (2014) 

 

Shaharudi et al., (2011) meneliti tentang “The Relationship Between 

Product Quality and Purchase Intention”. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah performance, reliability, durability, service ability, aesthetics, 

conformance to specification, perceived quality, special features terhadap 

purchase intention. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami hubungan yang 

ada antara persepsi pelangan dan keputusan pembelian sepeda motor di negara 

Malaysia. 

 

 

 

Perceived Quality 

Emotional Value 

Consumer 

Uncertainty 

Product Image 

Attitude towards 

product 

Consumer 

Aspiration 

Purchase Intention 

Dartomo, Analisis Pengaruh Intrinsic & Extrinsic Produk Serta Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Private Label, 2016 
UIB Repository(c)2016



14 
 

 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

Gambar 2.5 

The Relationship Between Product Quality and Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Shaharudi et al., (2011) 

 

Kwok et al., (2015) meneliti tentang “Examining How Environmental 

Concern Affects Purchase Intention”. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah perceived value, trust, risk terhadap purchase intention. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi niat 

untuk membeli PCTG air mineral di negara Hongkong.  
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Gambar 2.6 

Examining How Environmental Concern Affects Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kwok et al., (2015) 

 

Chen (2012) melakukan studi tentang “The Influence of Perceived Value and 

Trust on Online Buying Intention”. Dalam penelitian ini menggunakan variabel 

perceived value, perceived product sacrifice, ability, benevolence, integrity 

terhadap purchase intention. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki 

persepsi yang berbeda kepercayaan dalam berbelanja mencakupi kebutuhan 

konsumen yang berbeda pada para mahasiswa di negara China. 
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Gambar 2.7 

The Influence of Perceived Value and Trust on Online Buying Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Chen (2012) 

 

Lee et al., (2009) meneliti tentang “Exploring the Influence of Online 

Consumers’ Perception on Purchase Intention as Exemplified With an Online 

Bookstore”. Variabel yang diguanakan dalam penelitian ini adalah product 

perception, shopping experience, service quality, perceived risk terhadap purchase 

intention. Tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi pengaruh persepsi 

konsumen pada toko buku online pada niat membeli mereka di negara Taiwan. 
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Gambar 2.8 

Exploring the Influence of Online Consumers Perception on Purchase Intention as 

Exemplified With an Online Bookstore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lee et al., (2009) 

 

Rizwan et al., (2014) melakukan studi tentang “Enhancing the Green 

Purchase Intention Based on Green Marketing”. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah green perceived value, green perceived risk, green trust 

terhadap green purchase intention. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk 

menganalisis hubungan variabel yang berbeda dalam penerapan green marketing. 

Kedua mengumpulkan informasi tentang karakteristik yang berbeda dari para 

responden untuk memahami peruabahan dalam kategori yang berbeda di Pakistan. 
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Gambar 2.9 

Enhancing the Green Purchase Intention Based on Green Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rizwan et al., (2014) 

 

Penelitian (Shaharudin et al., 2010) meneliti tentang “Factors Affecting 

Purchase Intention of Organic Food in Malaysia Kedah State”. Dalam penelitian 

ini, variable yang digunakan adalah consciousnesses, perceived values, food 

safety, religious factor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian makanan organic di Malaysia. 
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Gambar 2.10 

Factors Affecting Purchase Intention of Organic Food in Malaysia Kedah State 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Shaharudin et al., (2010) 

 

Moslehpour et al., (2015) meneliti tentang “Bakery Product Perception and 

Purchase Intention of Indonesia Consumers in Taiwan”. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah product characteristics, perceived servicescape, 

perceived prices, perceived quality terhadap purchase intention. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari persepsi 

konsumen Indonesia mengenai pembelian produk roti di Taiwan, yang digunakan 

sebagai dasar untuk mengembangkan rencana pemasaran strategis yang lebih 

efektif di sektor ini di negara Taiwan. 
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Gambar 2.11 

Bakery Product Perception and Purchase Intention of Indonesia Consumers in 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Moslehpour et al., (2015) 

 

Penelitian Siddiqui (2014) melakukan studi tentang “TV Advertisement 

Impact on Purchase Intention”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah quality features of product in advertisement, entertaining celebrity 

association, product availability information in advertisements, content credibility 

of product in advertisements, effective advertisement repetition, advertising 

appeals. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

dari iklan susu UHT terhadap niat pembelian konsumen di negara Pakistan. 
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Gambar 2.12 

TV Advertisement Impact on Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Siddiqui (2014) 

 

Ansar (2013) Meneliti tentang “Impact of Green Marketing on Consumer 

Purchase Intention”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio 

demographic, price, environmental advertisement, ecological packaging. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang dihitung dengan website 

berbasis kalkuklator sampling di Italy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap green purchase intention.  
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Gambar 2.13 

Impact of Green Marketing on Consumer Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ansar (2013) 

 

Penelitian Idoko et al., (2013) melakukan studi tentang “Effects of Intrinsic 

and Extrinsic Product Cues on Consumers Purchase Intention”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah packaging, price, seal of approval, 

corporate name, brand name, advertisement, alcohol level, product quality. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh produk secara intrinsic 

dan ekstrinsik pada niat pembelian minuman beralkohol di negara berkembang di 

negara Nigeria. 
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Gambar 2.14 

Effects of Intrinsic and Extrinsic Product Cues on Consumers Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Idoko et al., (2013) 

 

Penelitian Kong et al., (2013) meneliti tentang “Influence of Consumers 

Perception of Green Products on Green Purchase Intention”. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah  green corporate perception, eco label, green 

advertisement, green packaging, green product value. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui konsumen individu berusia 18 tahun ke atas, dengan 

asumsi bahwa kelompok konsumen sudah familiar dengan produk dan keputusan 

dalam memilih produk di antara banyak pilihan yang tersedia di negara Malaysia. 
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Gambar 2.15 
Influence of Consumers Perception of Green Products on Green Purchase 

Intention 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kong et al., (2013)  

 

Chien et al., (2014) meneliti tentang “Improving the Perceived Quality of 

Private Brands Using Co-Branding”. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah brand equity, store image, quality perception. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kepadatan chain store produk private label di negara 

Taiwan. 

 

Gambar 2.16 
Improving the Perceived Quality of Private Brands Using Co-Branding 

 

 

 

 

 

Sumber: Chien et al., (2014) 
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Penelitian Jin & Osman (2014) meneliti studi tentang “Key Drivers of 

Purchase Intention Among Undergraduate Students”. Variabel yang digunakan 

perceived convenience, website attractiveness, perceived riskiness, intial trust. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui niat pembelanjaan online 

dikalangan pelajar di nagara Malaysia. 

 

Gambar 2.17 

Key Drivers of Purchase Intention Among Undergraduate Students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jin & Osman (2014) 
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Penelitian lain menurut Sam & Tahir (2009) meneliti tentang “Website 

Quality and Consumer Online Purchase Intention of Air Ticket”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah usability, website design, information 

quality, trust dan perceived risk, empathy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membandingkan pembelian online diantara siswa dan orang dewasa di negara 

Malaysia. 

Gambar 2.18 

Website Quality and Consumer Online Purchase Intention of Air Ticket 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sam & Tahir (2009) 

Usability 

Trust 

Website Design 

Online 

Purchase 

Intention 

Information 

Quality 

Empathy 

Perceived Risk 

Dartomo, Analisis Pengaruh Intrinsic & Extrinsic Produk Serta Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Private Label, 2016 
UIB Repository(c)2016



27 
 

 

 

H1 

H2 

Penelitian lain menurut Sakthirama & Venkatram (2012) meneliti tentang 

“Structural Analysis of Purchase Intention of Organic Consumers”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah attitude towards organic foods, knowledge 

and familiarity. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur attitude dan 

purchase behavior of consumers terhadap makanan organic di negara India. 

  

Gambar 2.19 

Structural Analysis of Purchase Intention of Organic Consumers 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sakthirama & Venkatram (2012) 

 

Sharaf et al., (2015) meneliti tentang ”Factors Affecting Young Malaysians 

Intention to Purchase Green Products”. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah knowledge, eco-label, social influence. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh knowledge, perceived value, eco-label dan social 

influence pada intention of future green products pembelian di kalangan muda di 

Malaysia. 
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Gambar 2.20 

Factors Affecting Young Malaysians Intention to Purchase Green Products 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sharaf et al., (2015) 

 

Lin (2007) meneliti tentang “The Effect of Brand Image and Product 

Knowledge on Purchase Intention Moderated by Price Discount”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah brand image, product knowledge, price 

discount. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui produk secara intriksik dan 

esktrinsik merek sebuah produk sebagai variable dan indenpenden saat 

menggunakaan harga diskon sebagai moderator dan melakukan niat pembelian di 

negara Taiwan. 
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Gambar 2.21 

The Effect of Brand Image and Product Knowledge on Purchase Intention 

Moderated by Price Discount 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lin (2007) 

 

Hawa et al., (2014) meneliti tentang “A Study on Consumer Purchase 

Intention Towards Ready to Eat Food in Ahmedabad”. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah intrinsic factors, extrinsic factors, socio economic 

factors. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon konsumen 

membeli dan tidak membeli untuk RTE sebagai pengganti untuk makanan sehari-

hari dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi di negara 

India. 
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Gambar 2.22 

A Study on Consumer Purchase Intention Towards Ready to Eat Food in 

Ahmedabad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Hawa et al., (2014) 

 

Farooq et al., (2015) meneliti tentang “Influence of Product Packaging on 

Consumer Purchase Intention”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah packaging design, packaging graphic, packaging color, packaging 

material. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kemasan produk 

pada niat pembelian di negara Pakistan. 
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Gambar 2.23 

Influence of Product Packaging on Consumer Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Farooq et al.,(2015)  

 

Rana et al., (2015) meneliti tentang “Factors Affecting Purchase Intention 

of Customers to Shop at Hypermarkets”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah product quality, brand image, socioeconomics, social 

influence.Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki berapa banyak dampak 

yang mempengaruhi faktor terhadap niat pembelian pelanggan untuk berbelanja di 

Hypermarket di negara Malaysia. 
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Gambar 2.24 

Factors Affecting Purchase Intention of Customers to Shop at Hypermarkets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rana et al., (2015)  

 

Zarei & Kazemi (2014) meneliti tentang judul “The Impact of Positive Word 

of Mouth on Store Brand Purchase Intention With Mediated Effect of Store Image 

and Perceived Risk Towards SBs”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah PWOM, store image perception, SB perceived risk, SB purchase intention. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  menyelidiki berapa banyak dampak yang 

mempengaruhi faktor terhadap niat pembelian produk private label di negara Iran. 
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Gambar 2.25 

The Impact of Positive Word of Mouth on Store Brand Purchase Intention With 

Mediated Effect of Store Image and Perceived Risk Towards SBs 

 

 

 

 

 

Sumber : Zarei & Kazemi (2014) 

 

Eze et al., (2012) meneliti tentang “Analyzing the Intention to Purchase 

Proton Automobiles”. Variabel yang digunakan sebagai variabel independen 

dalam penelitian ini adalah country of origin, product knowledge, product quality, 

price, brand image, advertising dan purchase intention sebagai variable dependen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji faktor country of origin, product 

knowledge, product quality, price, brand image, advertising dan purchase 

intention untuk kendaraan Proton di Malaysia. 
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Gambar 2.26 

Analyzing the Intention to Purchase Proton Automobiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Eze et al., (2012) 

 

Noor et al., (2013) meneliti tentang “Malaysian Consumers Attitude towards 

Mobile Advertising, the Rople of Permission and Its Impact on Purchase 

Intention”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah attitude towards 

mobile advertising, subjective norms, perceived behavioral control sebagai 

variable independen, permission sebagai mediasi dan purchase intention sebagai 

dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sikap konsumen 

terhadap mobile iklan dan niat mereka untuk membeli produk dan jasa yang 

diiklankan di negara Malaysia. 
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Gambar 2.27 

Malaysian Consumers Attitude towards Mobile Advertising, the Rople of 

Permission and Its Impact on Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Noor et al., (2013) 

 

Leeraphong & Mardjo (2013) meneliti tentang “Trust and Risk in Purchase 

Intention thought Online Social Network”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Perceived Risk, Trust, Subjective Norm, Past Online 

Shopping Experience terhadap Purchase Intention. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengeksplorasi model penelitian mengenai kepercayaan dan risiko yang 

mempengaruhi keputusan pembelian online melalui jaringan social online pada 

Facebook di negara Thailand. 
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Gambar 2.28 

Trust and Risk in Purchase Intention thought Online Social Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Leeraphong & Mardjo (2013) 

  

Aliyar & Mutambala (2015) meneliti tentang “Consumers Online Purchase 

Intention in Cosmetic Products”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah trust, perceived risk, shopping enjoyment, site design terhadap purchase 

intention. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kepercayaan laki-laki dan 

perempuan dalam berbelanja kosmestik secara online di negara Swedia. 
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Gambar 2.29 

Consumers Online Purchase Intention in Cosmetic Products 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Aliyar & Mutambala (2015) 

  

Liat & Wuan (2014) meneliti tentang ”Factors Influencing Consumers 

Online Purchase Intention”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

trust, perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, subjective 

norm terhadap purchase intention. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli secara online konsumen di kalangan 

mahasiswa di Malaysia. 
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Gambar 2.30 

Factors Influencing Consumers Online Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Liat & Wuan (2014) 

 

2.2 Definisi Purchase Intentions 

Purchase intention didefinisikan kemungkinan konsumen akan 

merencanakan atau bersedia untuk membeli produk atau jasa tertentu di masa 

depan (Wu et al, 2011). Menurut Schiffman & Kanuk (2007), purchase intention  

dapat menilai konsumen ketika membeli produk, semakin tinggi niat beli, semakin 

tinggi persentase konsumen untuk membeli produk.  

Purchase intention adalah titik kunci penting bagi konsumen untuk 

mempertimbangkan dan mengevaluasi produk tertentu (Keller, 2010). Ghosh 

(2011) menyatakan bahwa niat beli adalah penggunaan alat yang efektif dalam 
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memprediksi proses pembelian. Setelah konsumen memutuskan untuk membeli 

produk di toko tertentu, mereka akan didorong oleh dorongan internal dan 

eksternal selama proses pembelian. Perilaku mereka akan didorong oleh motivasi 

fisiologis yang merangsang respon mereka yang membawa mereka ke toko ritel 

untuk memenuhi kebutuhan mereka (Kim & Jin, 2001). 

Shmadasani (2010) mengatakan purchase intention adalah kemungkinan 

konsumen membeli sesuatu atau tingkat dimana dia merekomendasikan suatu 

produk. Halim & Hamed (2005) menyatakan bahwa purchase intention 

merupakan probabilitas pembelian yang berkaitan dengan kategori niat dalam 

bentuk persentase dimana individu-individu sebenarnya akan membeli produk. Di 

dalam evaluasi alternatif, seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan 

mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar merek maupun minat. 

 

2.3 Hubungan Antara Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Perceived Quality dengan Purchase Intentions 

Saleem et al., (2015) mengatakan bahwa pelanggan perceived quality suatu 

produk akan mengandalkan seluruh rangkaian dasar serta dimensi luar untuk 

menarik niat membeli. Perilaku setiap konsumen akan berbeda, konsumen akan 

mencari, menggunakan, membeli dan mengevaluasi produk yang mereka pikir 

kan menjamin kebutuhan mereka. Dalam penelitian ini ditemukan adanya 

hubungan variabel perceived quality berpengaruh signifikan positif terhadap 

purchase intention. Hal ini sejalan dengan penelitian Tih & Lee (2013) 

mengatakan persepsi kualitas memainkan peran penting dalam pengambilan 
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keputusan konsumen. semakin tinggi kualitas yang dirasakan oleh konsumen, 

semakin tinggi niat mereka untuk membeli. Niat beli berarti kemungkinan dan 

probabilitas kesediaan konsumen untuk membeli produk. Penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan positif antara perceived quality dan purchase intention. 

Penelitian-penelitian lain nya yang menemukan hubungan yang sama antara 

perceived quality dan purchase intention adalah Kittilertpaisan & 

Chanchitpreecha (2013), Naing & Chaipoopirutana (2014), Hawa et al., (2014). 

 

2.3.2 Hubungan Antara Perceived Risk dengan Purchase Intentions 

Lee et al., (2009) mengatakan bahwa perceived risk adalah konsekuensi 

negatif yang konsumen ingin hindari ketika membeli ingin membeli suatu produk. 

Singkatnya, persepsi risiko diidentifikasi sebagai faktor kunci yang 

mempengaruhi niat pembelian untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka. 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara perceived risk dan 

purchase intention. 

Jin & Osman (2014) mengatakan perceived risk merupakan ketidakpastian 

yang dihadapi konsumen pada saat mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi 

dalam memutuskan membeli sesuatu. Besarnya persepsi konsumen mengenai 

resiko mempengaruhi besarnya kepercayaan mereka terhadap niat membeli 

sehingga ketika memproses informasi, konsumen sering menganggap bahwa ada 

resiko yang tinggi walaupun resiko tersebut sebenarnya rendah. Pada penelitian 

ini ditemukan hubungan positif antara perceived risk dan purchase intention. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Sam & Tahir (2009) mengatakan para 

konsumen harus mengambil keputusan mengenai produk dan jasa apa yang akan 

dibeli dan dimana membelinya. Karena keputusan tersebut sering tidak pasti, 

konsumen merasa adanya tingkat risiko tertentu dalam mengambil keputusan 

pembelian. Harus ditekankan bahwa para konsumen dipengaruhi oleh berbagai 

risiko pada purchase intention. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan 

positif antara perceived risk dan purchase intention. Penelitian-penelitian lain nya 

yang menemukan hubungan yang sama antara perceived risk dan purchase 

intention adalah Aliyar & Mutambala (2015), Liat & Wuan (2014). 

Zarei & Kazemi (2014) mengatakan perceived risk dapat didefinisikan 

sebagai risiko yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap suatu produk yang 

berkaitan dengan segala ketidakpastian dan segala konsekuensinya terhadap niat 

membeli konsumen. Semakin mampu konsumen mengantisipasi ketidakpastian 

dan konsekuensi produk tersebut maka akan semakin rendah persepsi risiko 

produk tersebut di mata konsumen. Sebaliknya, jika konsumen tidak dapat 

mengantisipasi ketidakpastian dan konsekuensi produk maka akan semakin tinggi 

persepsi risiko produk tersebut di mata konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan 

tidak berpengaruh signifikan antara perceived risk dan purchase intention.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Tih & Lee (2013) mengatakan perceived 

risk didefinisikan suatu perasaan oleh konsumen bahwa keputusan yang dibuatnya 

akan menghasilkan konsekuensi dimana ia tak dapat mengantisipasinya dengan 

suatu pikiran yang pasti ketika melakukan niat pembelian. Tih & Lee (2013) 

menyatakan ketika konsumen menghadapi situasi pembelian, konsumen 
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merasakan ada tingkat risiko ketika konsumen melakukan pemilihan produk atau 

merek tertentu dan bagaimana untuk membelinya. Dalam penelitian ini ditemukan 

tidak berpengaruh signifikan antara perceived risk dan purchase intention. 

 

2.3.3 Hubungan Antara Perceived Value dengan Purchase Intentions 

Tih & Lee (2013) mengatakan bahwa perceived value mengatakan manfaat 

produk dapat dikomunikasikan kepada konsumen untuk menimbulkan persepsi 

nilai yang baik pada saat berbelanja. Sehingga semakin banyak informasi yang 

diberikan, konsumen akan semakin melihat produk sebagai sesuatu yang memiliki 

nilai dan layak untuk dibeli. Semakin tinggi persepsi nilai semakin tinggi niat 

membeli. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara 

perceived value dan purchase intention. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kwok et al., (2015) mengatakan perceived 

value telah mendapat konstruksi yang stabil untuk memprediksi niat membeli. 

Perceived value juga digunakan untuk meningkatkan kesediaan konsumen untuk 

membeli dan mengurangi niat konsumen untuk mencari alternatif.  Perceived 

value merupakan faktor penting dalam proses keputusan pembelian konsumen, 

dan konsumen akan membeli produk dengan perceived value yang tinggi. Dalam 

penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara perceived value dan 

purchase intention. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Chen (2012) mengatakan penilaian 

konsumen secara keseluruhan terhadap niat membeli suatu produk berdasarkan 

persepsi dari apa yang diterima dan apa yang diberikan. Dua konsep penting 
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ditetapkan berdasarkan perceived value. Pertama, perceived value merupakan 

hasil dari persepsi pra-pembelian konsumen, evaluasi selama transaksi, dan 

penilaian pasca pembelian. Kedua, perceived value melibatkan perbedaan antara 

manfaat yang diterima dan pengorbanan yang diberikan. Dalam penelitian ini 

ditemukan adanya hubungan positif antara perceived value dan purchase 

intention. Penelitian-penelitian lain nya yang menemukan hubungan yang sama 

antara perceived value dan purchase intention adalah Shaharudin et al., (2010), 

Hawa et al., (2014). 

 

2.3.4 Hubungan Antara Perceived Price dengan Purchase Intentions 

Tih & Lee (2013) mengatakan perceived price terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap niat membeli dalam memilih produk. Persepesi konsumen 

termasuk dalam perilaku konsumen, sebelum membeli suatu produk konsumen 

melihat dari segi kualitas produk apakah produk berkualitas baik, dari segi harga 

apakah produk tersebut menawarkan dengan harga yang murah atau terjangkau 

dan dari segi kualitas layanan apakah penjual tersebut melayani konsumen dengan 

baik. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara perceived 

price dan purchase intention. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Moslehpour et al., (2015) mengatakan 

bahwa niat membeli dapat terbentuk jika suatu produk menawarkan harga diskon 

sehingga konsumen akan memberikan persepsi yang positif terhadap harga yang 

ditawarkan dan akan meningkatkan minat beli konsumen. Persepsi konsumen 

salah satunya dari segi harga yang terjangkau dapat mengedepankan niat membeli 
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pada suatu produk yang di ingikan, bahwa persepsi yang baik dari konsumen 

terhadap harga yang ditawarkan dari suatu produk akan memberikan niat membeli 

yang lebih tinggi terhadap produk tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan positif antara perceived price dan purchase intention. 

Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) berpendapat bahwa perceived 

price menunjukkan sensitivitas konsumen terhadap variasi harga. Konsumen 

dengan persepsi harga yang lebih besar digambarkan sebagai kurang bersedia 

untuk membeli produk. Ketika harga produk jelas tinggi, konsumen berpikir 

mereka diperlakukan tidak adil, dan penurunan niat beli. Dalam penelitian ini 

ditemukan tidak berpengaruh signifikan antara perceived price dan purchase 

intention. Hal ini sejalan dengan penelitian Hawa et al. (2014) yang menemukan 

tidak berpengaruh signifikan perceived price dan purchase intention. 

 

2.3.5 Hubungan Antara Advertisement dengan Purchase Intentions 

Siddiqui (2014) mengatakan perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh  

advertisement, yang menjadi pesan penting bagi konsumen. Advertisement 

menjadi daya tarik emosional muncul dari eksperimental sisi konsumsi. Amstrong 

& Kotler (1991) mengatakan bahwa daya tarik emosional adalah untuk 

mengaktifkan emosi baik positif atau negatif dari konsumen yang memotivasi niat 

pembelian. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara 

advertisement dan purchase intention.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian Eze et al., (2012) mendefinisikan iklan 

sebagai daya tarik, Sebuah upaya kreativitas yang mengilhami motif untuk 

pembelian dan mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk atau jasa tertentu.  

Sebuah iklan merupakan kombinasi dari unsur-unsur tertentu yang konten atau 

pesan yang ingin disampaikan, eksekusi atau gaya menyampaikan pesan tertentu 

dan frekuensi atau pengulangan iklan di depan konsumen jika semua elemen ini 

dikelola dengan baik iklan bisa dikatakan menjadi alat yang paling efektif  

menurut Batra et al, (1996). Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan 

positif antara advertisement dan purchase intention. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Noor et al., (2013) mengatakan 

advertisement saat ini banyak digunakan dan membuat kontak dengan konsumen. 

Advertisements dapat berkomunikasi secara fungsional dan emosional, yang 

didalamnya dapat mempengaruhi niat membeli seperti yang terlihat dari 

periklanan televisi dengan tingkat exposure iklan memberikan image tersendiri 

bagi konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara 

advertisement dan purchase intention.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Ansar (2013) mengatakan advertisement 

adalah segala bentuk promosi gagasan, barang dan jasa oleh sponsor tertentu yang 

harus dibayar. Tujuan umum iklan adalah untuk menginformasikan atau dan 

mengingatkan pembeli mengenai keberadaan suatu produk atau jasa yang pada 

akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan. Ansar (2013) memaparkan 

periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen untuk membeli 

terhadap suatu merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin 
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tidak akan dipilihnya. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif 

antara advertisement dan purchase intention. 

Kong et al., (2013) mengatakan sebuah iklan yang ditampilkan mampu 

menciptakan kepercayaan positif terhadap niat membeli. Periklanan diarahkan 

pada tahap-tahap kesiapan pembeli untuk membeli produk, yaitu mengubah dari 

tidak tahu menjadi memahami, mengambil sikap, lalu membeli. Untuk itu 

tentunya iklan patut disajikan secara menarik, mudah didengar, dilihat dan 

dimengerti, juga terpercaya, informatif serta dirasakan bermanfaat. Jika suatu 

iklan dirasakan hanya sekedar memberikan janji-janji kosong belaka, maka 

konsumen akan segera mengabaikan pesan-pesan yang terkandung pada iklan 

tersebut, dan produk yang ditawarkan akan memiliki respon yang jelek untuk 

mempengaruhi niat membeli konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan tidak 

berpengaruh signifikan antara advertisement dan purchase intention. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Hawa et al. (2014) yang menemukan tidak berpengaruh 

signifikan advertisement dan purchase intention. 

 

2.3.6 Hubungan Antara Store Image dengan Purchase Intention 

Chien et al., (2014) mengatakan store image adalah persepsi konsumen 

secara keseluruhan terhadap toko. Store image terdiri dari banyak atribut-toko 

terkait dan mencakup baik atribut fisik toko dan atribut psikologis konsumen. 

Konsumen mungkin merasa bahwa mereka mengambil risiko ketika niat membeli 

merek pribadi, konsumen percaya bahwa merek ini memiliki kualitas yang lebih 

rendah dan karena itu dijual untuk harga yang lebih rendah. Ketika pelanggan 
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merasa bahwa toko memiliki citra toko yang tinggi, mereka juga merasakan 

bahwa merek pribadi dari toko yang berkualitas tinggi. Dalam penelitian ini 

ditemukan adanya hubungan positif antara store image dan purchase intention. 

Zarei & Kazemi (2014) Mengatakan bahwa store image merupakan 

perpaduan perasaan konsumen secara fungsional dan emosional. Atribut-atribut 

ini memiliki elemen yang semuanya berpengaruh terhadap suasana toko yang 

ingin diciptakan oleh konsumen. Dalam pemasaran, kesadaran dan citra sebuah 

perusahaan dan reputasi jasa mempengaruhi keputusan  niat konsumen untuk 

membeli. Dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan antara 

store image dan purchase intention. Hal ini sejalan dengan penelitian Hawa et al. 

(2014) yang menemukan tidak berpengaruh signifikan store image dan purchase 

intention. 

 

2.3.7 Hubungan Antara Packaging dengan Purchase Intention 

Hawa et al., (2014) mengatakan packaging dianggap paling menarik, dan 

informasi yang positif mempengaruhi keputusan pembelian mereka dalam rangka 

untuk meningkatkan kemungkinan untuk produk yang akan diterima. Penggunaan 

kemasan dan label untuk memikat konsumen dan untuk berkomunikasi manfaat 

produk secara langsung di rak merupakan faktor keunggulan kompetitif dalam 

makanan sektor industri. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif 

antara packaging dan purchase intention. 
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Farooq et al., (2015) mengatakan pada subjek packaging produk dapat 

menjadi pendorong pengambilan keputusan konsumen, karena memungkinkan 

konsumen untuk menarik kesimpulan tentang produk mengenai atribut atau dalam 

hal bahan makanan dan minuman rasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

kemasan melakukan peran penting dalam komunikasi pemasaran dan dapat 

diperlakukan sebagai salah satu yang paling Faktor-faktor penting yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan positif antara packaging dan purchase intention. 

Ansar (2013) mengatakan packaging didefinisikan sebagai teknologi dan 

seni mempersiapkan komoditas untuk pengiriman yang terjaga kondisinya, 

penyimpanan dan penjualan. Kemasan dapat dilihat sebagai bagian integral dari 

produk dan merupakan titik kontak pertama dengan merek terutama produk 

konsumen. Suatu desain kemasan harus memastikan bahwa respon konsumen 

adalah menguntungkan karena konsumen tampaknya melihat kemasan terlebih 

dahulu untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan identitas sosial sebelum ia 

membeli. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara 

kemasan dan niat untuk membeli. 

Idoko et al., (2013) mengatakan packaging menjadi alat yang efektif untuk 

menarik niat beli konsumen. Packaging dapat menarik perhatian konsumen 

terhadap suatu produk dan dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang 

produk tertentu. Apabila konsumen tertarik terhadap produk, ada banyak 

kemungkinan bahwa ia dapat membeli produk tersebut. Packaging adalah gambar 

unik dari produk yang membantu konsumen untuk mengidentifikasi produk di 
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ratusan merek lain. Packaging memiliki dampak positif dan negatif pada produk  

baik itu dapat meningkatkan citra produk atau dapat menjadi penyebab kegagalan 

penjualan suatu produk. Idoko et al. (2013) menjelaskan dalam penelitian ini 

bahwa ketika konsumen akan membeli produk sebagian besar keputusan dibuat di 

tempat. Dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan antara 

packaging dan purchase intention. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kong et al., (2013) mengatakan bahwa 

packaging adalah sumber daya untuk membangun identitas merek untuk 

mendapatkan jumlah pelanggan untuk membeli produk yang lebih berlabel. 

Packaging akan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, tetapi juga 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dan faktor lainnya. Packaging yang 

merupakan salah satu teknik yang paling berharga bagi pemasar untuk menangkap 

pelanggan, packaging dan elemen dapat berdampak pada keputusan pembelian 

konsumen. Kemasan yang baik dan bagus dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. Dalam penelitian ini ditemukan tidak berpengaruh signifikan antara 

packaging dan purchase intention. 

 

2.3.8 Hubungan Antara Trust dengan Purchase Intention 

Sam & Tahir (2009) mengatakan  apabila terjadi hubungan pembeli dengan 

penjual, maka yang harus diperhatikan adalah kepercayaan kepada tenaga penjual 

karena kepercayaan itu adalah cerminan dari keandalan tenaga penjual dan 

menjadi tanggung jawab penjual karena telah mendapatkan suatu kepercayaan 

yang baik dari konsumen. Trust dari konsumen merupakan aspek vital bagi sebuah 
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badan usaha untuk mempertahankan eksistensi agar bisa memenangkan 

persaingan dengan menjaga konsumen yang ada dan menarik perhatian konsumen 

lain. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif antara trust dan 

purchase intention.  

Liat & Wuan (2014) mengatakan trust memainkan peran penting dalam niat 

membeli secara online. Trust mengacu pada persepsi konsumen terhadap perilaku 

pengecer online berdasarkan kemampuan mereka, kebaikan dan kejujuran. Selain 

itu, keamanan, keandalan dan privasi yang bersaksi sebagai dimensi utama 

kepercayaan online. Dalam lingkungan E-Commerce, sebagian besar konsumen 

menganggap bahwa perusahaan besar lebih dapat diandalkan dan mampu 

mempengaruhi perasaan kepercayaan mereka dan niat pembelian via online. Suatu 

pedagang online harus fokus pada memiliki hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan mereka dengan memberikan kepercayaan dan nilai transparansi. 

Dengan kata lain, konsumen akan cenderung untuk terlibat dalam perilaku 

pembelian online jika mereka merasakan pedagang online dapat dipercaya dan 

percaya diri terhadap proses transaksi online. Dalam penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan positif antara trust dan purchase intention. 

Menurut Leeraphong & Mardjo (2013) salah satu hal pertama ketika 

konsumen akan mengunjungi suatu situs adalah untuk memastikan bahwa situs 

tersebut dapat dipercaya dan diandalkan untuk mengembangkan kepercayaan 

yang diperlukan untuk konsumen untuk melanjutkan kunjungan ke situs tersebut.  

Reputasi bisnis e-commerce dapat mempengaruhi konsumen  dalam mempercayai 

mereka sebagai penjual. E-commerce suatu bisnis harus fokus pada membangun 
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reputasi yang baik karena meningkatkan kepercayaan. Sebuah reputasi yang baik 

dapat dibangun dari menawarkan dukungan pelanggan,  Konsumen ketika percaya 

pada sebuah situs online, yang memberdayakan mereka untuk mengambil risiko 

tertentu. Kepercayaan  menjadi faktor yang berpengaruh pada niat konsumen 

secara online pembelian. Menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk 

membangun kepercayaan karena hubungan langsung mengaku niat pembelian 

secara online dan pembelian aktual. Dengan demikian, menciptakan kepercayaan 

yang kompleks karena fakta bahwa transaksi lebih terpisah dan anonim yang 

dapat mempengaruhi niat beli konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan adanya 

hubungan positif antara trust dan purchase intention. 

 

2.3.9 Hubungan Antara Perceived Economic Situation dengan Purchase 

Intention 

Chaiotakis et al., (2010) menyatakan bahwa cara berpikir niat pembelian 

berpangaruh terhadap perceived economic situation. Pada saat konsumen 

mengalami perekonomian yang baik, mereka akan membeli produk yang lebih 

baik, sebalik nya apabila konsumen mengalami perekonomian yang buruk, 

mereka akan membeli produk lain. Rana et al., (2015) mengatakan socio 

economic adalah masalah penting bagi pelanggan untuk membuat keputusan 

pembelian. Salah satu faktor penting dari socio economic adalah penghasilan 

individu itu membagi orang ke dalam status sosial dengan memperkirakan jumlah 

dan sumber pendapatan mereka. Konsumen yang memiliki pendapatan sedikit, 

cenderung membeli dari toko dengan harga yang rendah dan membeli sedikit dari 
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supermarket karena sumber daya mereka terbatas. Pelanggan membuat keputusan 

berdasarkan karakteristik pribadi mereka seperti usia, pekerjaan dan keadaan 

ekonomi. Faktor-faktor tersebut memiliki dampak langsung pada perilaku 

pelanggan. Dengan demikian, socio economic dari pembeli mempengaruhi 

keputusan pembelian. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan positif 

antara socio economic dan purchase intention. 

Yao & Wang (2012) mengatakan karakteristik socio economic tidak hanya 

secara langsung mempengaruhi niat beli, tetapi juga membentuk sikap konsumen 

dan penerimaan, dan dengan demikian secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

niat beli. Perencanaan socio economic terdiri usia, pendidikan, tingkat pendapatan 

dan karakteristik sosial-ekonomi lain yang memiliki dampak langsung pada sikap 

dan niat membeli konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan 

positif antara socio economic dan purchase intention. 

 

2.3.10 Hubungan Antara Product Knowledge dengan Purchase Intention 

Sakthirama & Venkatram (2012) mengatakan product knowledge juga 

mempengaruhi purchase intention. Konsumen dengan pengetahuan produk yang 

lebih tinggi akan memiliki memori lebih baik, analisis dan kemampuan logika 

dibandingkan dengan pengetahuan produk yang lebih rendah. Akibatnya 

konsumen berpikir bahwa memiliki pengetahuan produk yang lebih tinggi 

cenderung mengandalkan isyarat intrinsik untuk membuat penilaian terhadap 

kualitas produk.  Konsumen dengan product knowledge yang tinggi akan 

mengevaluasi produk berdasarkan kualitasnya karena konsumen percaya diri 
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dengan pengetahuan produk mereka. Dengan demikian konsumen akan menjadi 

sadar akan nilai produk akibatnya mengembangkan niat membeli. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa berpengaruh signifikan antara product knowledge 

dan purchase intention. 

Eze et al., (2012) mengatakan product knowledge adalah persepsi konsumen 

terhadap produk tertentu, termasuk pengalaman sebelum menggunakan produk 

tersebut. Ketika melakukan pembelian, konsumen sering mangandalkan memori 

pribadi atau pengalaman untuk membuat keputusan. Product knowledge akan 

mempengaruhi niat beli seseorang terhadap suatu produk dan juga akan 

mempengaruhi keputusan pembeliannya. Product knowledge yang dimiliki oleh 

konsumen akan meningkatkan niat membeli konsumen. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa berpengaruh signifikan antara product knowledge dan purchase 

intention.  

Lin (2007) mengatakan product knowledge memainkan peran penting dalam 

penelitian niat membeli. Product knowledge didasarkan pada kenangan atau 

dikenal pengetahuan dari konsumen. pengetahuan produk tergantung pada 

kesadaran konsumen atau pemahaman tentang produk, atau kepercayaan 

konsumen tentang di dalamnya. Product knowledge tidak hanya bergantung pada 

pengolahan informasi kepada konsumen, akan tetapi ketika konsumen memilih 

produk dia biasanya bergantung pada pengetahuan produknya untuk mengevaluasi 

itu dan product knowledge juga akan mempengaruhinya prosedur pencarian 

informasi dan sikap. Selain itu, tingkat dalam pengetahuan produk akan 

menentukan keputusan pembelian konsumen, dan secara tidak langsung 
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mempengaruhi niat beli nya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa berpengaruh 

signifikan antara product knowledge dan purchase intention. 

 

 2.4  Model Penelitian Dan Perumusan Hipotesis  

Penelitian ini diambil dari penelitian Chaniotakis et al., (2010). Dengan 

menambahkan product knowledge sebagai variable pengganti familiarity. Brucks 

(2008) menyatakan bahwa pengetahuan produk didasarkan pada memories atau 

produk yang dikenal oleh konsumen. Alba dan Hutchinson (2011) menunjukkan 

bahwa product knowledge merupakan bagian dari familiarity.  Dalam penelitian 

ini. Model yang digunakan penelitian ini dapat dilihat pada berikut ini: 

 

Gambar 2.31 

Model Analisis pengaruh Intrinsic & Extrinsic Produk Serta Perilaku Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Private Label 
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Berdasarkan penjelasan dan model penelitian di atas, maka hipotesis yang ingin 

diuji dan dikembangkan didalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1:  Perceived quality berpengaruh terhadap purchase intention. 

H2:  Perceived risk berpengaruh terhadap purchase intention. 

H3:  Perceived value berpengaruh terhadap purchase intention. 

H4:  Perceived price berpengaruh terhadap purchase intention. 

H5:  Advertisement berpengaruh terhadap purchase intention. 

H6:  Store image berpengaruh terhadap purchase intention. 

H7:  Packaging berpengaruh terhadap purchase intention. 

H8:  Trust berpengaruh terhadap purchase intention. 

H9: Perceived economic situation berpengaruh terhadap  purchase intention.  

H10:  Product knowledge berpengaruh terhadap purchase intention. 
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