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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang minat konsumen dalam pembelian barang palsu telah 

banyak dilakukan di Negara Asia. Faktor yang mempengaruhi niat membeli akan 

barang palsu dikemukakan oleh beberapa teori, yakni teori yang berbasis dari 

Theory Perceived Behavioural (TPB); Theory of Reasoned Action (TRA) maupun 

dari Theory Development. Peneliti yang mengkaji minat konsumen terhadap 

barang palsu menemukan bahwa terdapat pengaruh dari sikap yang 

mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung dalam minat 

konsumen (Hidayat & Diwasasri, 2013; Fernandes, 2012; Riquelme & Abbas, 

2012; Phau et al., 2009; Budiman, 2012; de Matos et al., 2007; Chaudary et al., 

2014; Hanzaee & jalalian, 2014; Rizwan et al., 2014; Carpenter & Edwards, 2013;  

Maldonado, 2005; Shaari & Halim, 2006; Wang et al., 2005; Ang et al., 2001). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Diwasasri (2013) mengkaji 

tentang faktor sosial dan faktor personal mempengaruhi sikap dan minat 

konsumen Indonesia dalam membeli tas bermerek palsu (Counterfeits Product). 

Penelitian dari Hidayat dan Diwasasri berbasis dari Theory Perceived Behavioural 

(TPB) yang dikembangkan melalui variabel (lihat Gambar 2.1) sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Personal terhadap Barang Palsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hidayat dan Diwasasri (2013). 

Penelitian yang dilakukan Fernandes (2012) mengkaji tentang faktor 

yang mempengaruhi permintaan terhadap barang palsu. Penelitian yang 

melibatkan 320 responden mahasiswa UAE di Dubai mengungkapkan bahwa 

keinginan konsumen terhadap permintaan barang palsu di pengaruhi oleh sikap 

yang berbasis dari Theory Perceived Behavioural (TPB) yang dikembangkan 

melalui beberapa variabel (lihat Gambar 2.2) sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 
Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Konsumen terhadap Barang Palsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fernandes (2012). 

Penelitian yang dilakukan Riquelme dan Abbas (2012) mengkaji tentang 

faktor yang mempengaruhi keinginan konsumen Arab terhadap pembelian barang 

palsu. Penelitian yang melibatkan 401 responden Kuwait mengungkapkan bahwa 

keinginan konsumen arab terhadap barang palsu dipengaruhi oleh sikap yang 

berbasis dari Theory Perceived Behavioural (TPB) yang dikembangkan melalui 

beberapa variabel (lihat Gambar 2.3) sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 
Faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen akan Barang Palsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Riquelme dan Abbas (2012). 

Penelitian yang dilakukan Phau, Sequeira, Dix (2009) mengkaji tentang 

keinginan konsumen untuk membeli barang palsu di Australia. Penelitian yang 

melibatkan 202 mahasiswa mengungkapkan bahwa minat konsumen dipengaruhi 

oleh sikap yang berbasis dari Theory Perceived Behavioural (TPB) yang 

dikembangkan melalui variabel faktor personal (lihat Gambar 2.4) sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.4 
Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Ketaatan hukum dan Niat Membeli 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Phau et al (2009). 

Penelitian yang dilakukan Budiman (2012) tentang sikap konsumen 

untuk membeli tas palsu di Yogyakarta. penelitian yang melibatkan 200 

responden wanita mengungkapkan bahwa minat konsumen terhadap barang palsu 

dipengaruhi oleh sikap yang berbasis dari Theory Reasoned Action (TRA) yang 

dikembangkan melalui variabel (lihat Gambar 2.5) antara lain: 

Gambar 2.5 
Model Penelitian dari Sikap Konsumen terhadap Keinginan untuk Membeli 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Budiman (2013). 
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Penelitian yang dilakukan oleh de Matos; Ituassu; Rossi (2007) meneliti 

sikap konsumen Brazil berpengaruh secara tidak langsung terhadap keinginan 

perilaku konsumen (lihat Gambar 2.6). penelitian yang melibatkan 400 responden 

di Brazil mengungkapkan bahwa keinginan membeli barang palsu dipengaruhi 

oleh perilaku konsumen. model yang diajukan dari penelitian Matos; Ituassu dan 

Rossi berbasis dari Theory of Reasoned Action (TRA) hanya saja dikembangkan 

dari variabel norma subyektif. 

Gambar 2.6 
Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Keinginan Perilaku akan Pembelian 

Barang Palsu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: de Matos et al (2007). 

Penelitian Chaudary, Ahmed, Gill, Rizwan (2014) meneliti tentang sikap 

dan keinginan terhadap sepatu bajakan di Pakistan. Penelitian yang melibatkan  
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180 responden mengungkapkan bahwa sikap yang mempengaruhi minat 

konsumen dipengaruhi oleh variabel Value Consciousness, Social Status, Previous 

Experience, Low Price, Easy Access (lihat Gambar 2.7) sebagai berikut: 

Gambar 2.7 
Model Penelitian dari Minat Konsumen terhadap Barang Palsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Chaudary, Ahmed, Gill, Rizwan (2014). 

Penelitian Hanzaee dan Jalalian (2012) meneliti tentang sikap dari 

keinginan konsumen akan barang palsu di Iran. Penelitian yang melibatkan 398 

responden mahasiswa yang dibagikan kepada universitas islam mengungkapkan 

bahwa keinginan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor (lihat Gambar 2.8) 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.8 
Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Barang Palsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hanzaee dan Jalalian (2012). 

Penelitian Rizwan, Ali, Anjum, Naseer (2014) meneliti tentang 

keinginan konsumen terhadap barang palsu di Pakistan (lihat pada Gambar 2.9). 

Penelitian yang melibatkan 150 responden mengungkapkan bahwa keinginan 

konsumen terhadap barang palsu dalam penelitian ini dipengaruhi oleh sikap; 

harga rendah; pengalaman dan faktor sosial. 

Gambar 2.9 
Model Penelitian dari Keinginan Konsumen terhadap Barang Palsu 

 

 

 

 

Sumber: Rizwan, Ali, Anjum, Naseer (2014). 

Price Quality 
Inference 

Perceived Risk 

Integrity 

Personal 
Gratification 

Risk Averenesess 

Attitude 

Subjective Norm 

Behavioural 
Intention 

Attitude 

Past Experience 

Social Influence 

Low Price Intention to 
Purchase 

Counterfeit 

Sumarni, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Konsumen Membeli Tas Palsu (Studi Pada Konsumen di Kota Batam), 2015 
UIB Repository(c)2015



 

16 
 

 

Penelitian Carpenter dan Edwards (2013) mengkaji tentang sikap 

konsumen terhadap barang fesyen. Penelitian yang melibatkan 205 responden 

yang dibagikan di United States mengungkapkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi sikap terhadap barang palsu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(lihat Gambar 2.10) sebagai berikut: 

Gambar 2.10 
Faktor dari Value Consciusness, Social Costs, Anti-Big Business mempengaruhi 

keinginan konsumen terhadap barang palsu 
 

 

 

 

 

Sumber: Carpenter (2013). 

Penelitian Maldonado (2005) mengkaji tentang faktor sikap yang 

mempengaruhi minat konsumen terhadap barang palsu di South texas. Penelitian 

yang melibatkan 211 responden mengungkapkan bahwa sikap yang 

mempengaruhi minat konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor (lihat Gambar 

2.11) sebagi berikut: 
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Gambar 2.11 
Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Barang palsu dan Niat Pembelian 

Konsumen 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maldonado (2005) 

Penelitian Shaari dan Halim (2006) meneliti tentang keinginan 

konsumen akan pembelian barang palsu (VCD) di Malaysia. Keinginan akan 

barang palsu dalam penelitian Shaari dan Halim dipengaruhi oleh Sikap (Attitudes 

towards Piracy); Nilai kesadaran (Value Consciousness); Faktor sosial (Social 

Influence); Produk atribut. 
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Gambar 2.12 
Model Penelitian dari Keinginan Konsumen akan Pembelian VCD Bajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Shaari dan Halim (2006). 

Penelitian yang dilakukan Wang; Zhang dan Zang; Ouyang (2005) 

mengkaji tentang keinginan konsumen Cina untuk membeli perangkat lunak atau 

CD palsu. Penelitian yang melibatkan 314 mahasiswa mengungkapkan bahwa 

keinginan membeli akan barang palsu dipengaruhi oleh sikap yang berbasis dari 

theory development hanya saja dikembangkan dari variabel faktor sosial dan 

faktor personal (lihat Gambar 2.13). 
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Gambar 2.13 
Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Konsumen terhadap Barang Palsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wang et al (2005) 

Penelitian Ang et al. (2001) meneliti tentang keinginan konsumen 

terhadap pembelian CD palsu di Singapura. Penelitian terhadap keinginan barang 

palsu dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor personal (lihat pada Gambar 2.14).  
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Gambar 2.14 
Model Penelitian dari Faktor Sosial, Karakteristik Personal dan Demografik 

terhadap Sikap dan Niat Membeli akan Barang Palsu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ang et al (2001). 

Penelitian Phau dan Teah (2009) meneliti tentang sikap konsumen 

terhadap barang palsu yakni musik atau media di Shanghai. Sikap dari keinginan 

terhadap barang palsu dipengaruhi oleh social factors dan personality factors. 

Penelitian Phau, Teah dan Lee (2009) meneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi sikap dari konsumen terhadap barang palsu di Singapura. 

Penelitian yang melibatkan 300 responden mahasiswa yang dibagikan di 

universitas Singapura mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap barang palsu dipengaruhi oleh faktor sosial yang meliputi 

brand consciousness, personal gratification, value consciousness, brand prestige 

dan price quality. 
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2.2 Definisi Sikap 

Menurut Huang et al. (2004), sikap didefinisikan sebagai sikap individu 

untuk merespon situasi terhadap suatu barang dengan cara yang menguntungkan 

atau tidaknya, hal tersebut berpendapat sama dengan peneliti lain yakni Schiffman 

dan Kanuk (1997). Faktor dari sikap seringkali dijadikan sebagai penentu niat 

membeli konsumen terhadap suatu barang, namun faktor sikap tidak bisa terjadi 

secara langsung tanpa adanya faktor yang mempengaruhi sikap terhadap niat 

membeli konsumen terhadap suatu barang (Huang et al., 2004). 

 

2.3 Definisi Niat Membeli 

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), keinginan untuk membeli   

didefinisikan sebagai kecenderungan subyektif yang konsumer rasakan terhadap 

suatu produk. Menurut Howard dan Shay (1988) Keinginan untuk membeli 

didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan pembelian terhadap suatu 

produk atau barang. keinginan untuk membeli ditimbulkan setelah konsumen 

merasa tertarik akan suatu produk dan berkeinginan untuk memakai produk 

tersebut (Howard & Shay, 1988). 

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2001), faktor-faktor yang 

mempengaruhi keinginan untuk membeli berhubungan dengan perasaan dan 

emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa, 

maka seseorang akan memperkuat minat untuk membeli, begitupula dengan 

sebaliknya jika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu barang maka seorang 

individu tidak akan membeli barang tersebut. 
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2.4 Hubungan Antar Variabel 

2.4.1 Hubungan antara Informasi Rentan terhadap Sikap  

Informasi rentan adalah keputusan seseorang untuk membeli barang 

palsu berdasarkan pengalaman atau opini dan pendapat orang lain (Ang et al., 

2001; Wang et al., 2005; Phau & Teah, 2009). Berdasarkan hasil penelitian dari 

(Hidayat & Diwasasri, 2013; Wang et al., 2005; Thurasamy et al., 2002; de Matos 

et al., 2007) menunjukkan bahwa informasi rentan berpengaruh negatif terhadap 

sikap. 

2.4.2 Hubungan antara Normatif Rentan terhadap Sikap 

Normatif rentan adalah keputusan seseorang untuk membeli barang 

palsu berdasarkan ekspektasi dan harapan apa yang akan mengesankan orang lain 

(Ang et al., 2001; Penz & Stottinger, 2005; Phau & Teah, 2009). Berdasarkan 

hasil penelitian dari (Hidayat & Diwasasri, 2013; Wang et al., 2005; Thurasamy 

et al., 2002; de Matos et al., 2007) menunjukkan bahwa normatif rentan 

berpengaruh negatif terhadap sikap. 

2.4.3 Hubungan antara Nilai Kesadaran Terhadap Sikap 

Menurut Ang et al. (2001), Nilai kesadaran didefinisikan sebagai tingkat 

persepsi seseorang terhadap nilai dan kualitas yang didapatkan sesuai dari 

pengeluaran seseorang. Salah satu elemen seseorang memakai barang palsu 

adalah harga. Menurut Albers dan Miller (1999) seseorang melepaskan etika 

ketika harga dari suatu barang cukup rendah. Beberapa peneliti berpendapat 

bahwa seseorang yang bersedia untuk menggunakan barang palsu adalah 
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seseorang yang mempunyai jiwa kesadaran akan penghasilan yang didapatkan 

minimum (Ang et al., 2001; Wang et al., 2005; Bloch et al., 1993). Menurut 

penelitian dari Phau dan Teah (2009) dari hasil penelitian responden  

mengungkapkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat nilai kesadaran 

seseorang dengan kecenderungan mereka akan membeli barang palsu. Ang et al. 

(2001) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara nilai kesadaran 

dengan sikap terhadap barang palsu. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian 

dari Hidayat dan Diwasasri (2013); Riquelme dan Abbas (2012); Maldonado 

(2005); Wang et al. (2005) bahwa dari hasil penelitian  responden menunjukkan 

terdapat hubungan positif antara nilai kesadaran dengan sikap. Namun hasil dari 

penelitian Chaudary et al. (2014) menunjukkan nilai kesadaran berdampak 

signifikan negatif terhadap sikap. 

2.4.4  Hubungan antara Integritas terhadap Sikap 

Integritas didefinisikan sebagai tingkat seseorang yang mempunyai etika 

terhadap suatu tindakan yang melanggar hukum (Wang et al., 2005). Menurut 

Steenhaut dan Van Kenhove (2006) Pengaruh dari integritas akan mempengaruhi 

seseorang terhadap suatu tindakan yang tidak beretika (Steenhaut dan Van 

Kenhove, 2006). 

Menurut Cordell et al. (2006) dari hasil penelitian menunjukkan 

seseorang yang mempunyai jiwa integritas memiliki sikap yang sukar terhadap 

barang palsu begitupula dengan keinginan akan membeli barang palsu juga akan 

berkurang. Pendapat tersebut konsisten dengan Ang et al. (2001) dan Wang et al. 

(2005) bahwa seseorang  yang mempunyai sikap integritas yang tinggi maka 
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konsumen akan jarang melihat atau menggunakan barang yang melanggar hukum, 

begitu pula dengan sebaliknya jika konsumen tidak menganggap penting maka 

kemungkinan konsumen akan menggunakan atau melakukan pembelian terhadap 

barang tersebut. Dari hasil penelitian Hidayat dan Diwasasri (2013) dan de Matos 

et al. (2007) menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan negatif antara 

integritas terhadap sikap. Namun berdasarkan hasil dari penelitian Hanzaee dan 

Jallalian (2014) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap sikap akan barang palsu. 

2.4.5 Hubungan antara Pencarian Sensasi terhadap Sikap 

Pencarian Sensasi didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki jiwa 

berkeinginan untuk mencoba hal-hal yang baru (Wee et al., 1995). Konsumen 

yang mempunyai jiwa untuk mencoba barang baru atau suka mencari sensasi baru 

akan sangat tertarik pada pembelian produk yang beresiko rendah. Oleh karena itu 

biaya rendah dari produk palsu sangat cocok untuk memuaskan rasa ingin tahu 

dan memenuhi kebutuhan untuk eksperimen dari konsumen yang bersifat Novelty 

seeking (Wee et al., 1995). Penelitian Hidayat dan Diwasasri (2013) dan Wang et 

al. (2005) dari hasil penelitian terhadap responden menunjukkan adanya 

hubungan positif antara pencarian sensasi terhadap sikap seseorang akan barang 

palsu. 

2.4.6 Hubungan antara Informasi Rentan terhadap Niat Membeli 

Hasil Penelitian dari Hidayat dan Diwasasri (2013); Rizwan et al. (2014) 

dan Fernandes (2012) menunjukkan informasi rentan berpengaruh signifikan 

positif terhadap niat membeli. 
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2.4.7 Hubungan antara Normatif Rentan terhadap Niat Membeli 

Hasil Penelitian dari Hidayat dan Diwasasri (2013); Rizwan et al. (2014) 

dan Fernandes (2012) menunjukkan normatif rentan berpengaruh signifikan 

positif terhadap niat membeli. 

2.4.8 Hubungan antara Nilai Kesadaran terhadap Niat Membeli 

Hasil Penelitian dari Hidayat dan Diwasasri (2013); Carpenter dan 

Edwards (2013); Fernandes (2012); Shaari dan Halim (2006) menunjukkan nilai 

kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap niat membeli. 

2.4.9 Hubungan antara Integritas terhadap Niat Membeli 

Hasil Penelitian dari Phau et al. (2009) menunjukkan integritas 

berpengaruh signifikan positif terhadap niat membeli konsumen akan barang 

palsu. Sedangkan penelitian dari Hidayat dan Diwasasri (2013) menunjukkan 

integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli konsumen akan 

barang palsu. 

2.4.10 Hubungan antara Pencarian Sensasi terhadap Niat Membeli 

Hasil Penelitian dari Hidayat dan Diwasasri (2013) menunjukkan bahwa 

pencarian sensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap niat membeli konsumen 

akan barang palsu. 

2.4.11  Hubungan antara Sikap Ketaatan Hukum Terhadap Niat Membeli 

Ketaatan hukum didefinisikan sebagai sikap dari nilai seseorang 

terhadap ketaatan hukum yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak 

melakukan tindakan yang melanggar hukum (Steenhaut & Van Kenhove, 2006), 

yang artinya seseorang yang memiliki sikap kemoralan hukum yang tinggi akan 
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mempengaruhi sesorang untuk melihat dan menggunakan barang palsu. Menurut 

Ang et al. (2001); Wang et al. (2005) sikap dari ketaatan hukum menjelaskan 

bagaimana sikap moral seseorang terhadap keaatan hukum, jika seseorang 

menganggap hukum itu penting maka ia akan tidak berkeinginan untuk membeli 

barang palsu sebaliknya dengan jika seseorang mempunyai etika yang rendah atau 

tidak menggangap hukum itu penting maka ia akan tidak merasa bersalah 

menggunakan barang palsu yang artinya ia akan berkeinginan untuk membeli 

barang palsu (Ang et al., 2001). Menurut hasil penelitian dari Budiman (2012) 

menunjukkan adanya signifikan positif dari sikap ketaatan hukum terhadap niat 

membeli barang palsu yang artinya ketaatan hukum meyebabkan kuatnya 

responden berkeinginan untuk membeli barang palsu. 

2.4.12 Hubungan antara Sikap Terhadap Niat Membeli 

Menurut Huang et al. (2004) Sikap didefinisikan sebagai sikap individu 

untuk merespon situasi terhadap suatu barang dengan cara yang menguntungkan 

atau tidaknya. Berdasarkan teori dari TPB, niat beli adalah penentu baik terhadap 

perilaku pembelian, dimana niat pembelian pada umumnya ditentukan oleh sikap 

(Phau & Teah, 2009). Beberapa peneliti (Phau & Teah, 2009; de Matos et al., 

2005; Huang et al., 2004) menemukan bahwa sikap memainkan peran yang 

penting terhadap keinginan konsumen untuk membeli. Faktor dari sikap seringkali 

dijadikan sebagai prediksi dari keinginan dan perilaku konsumen terhadap suatu 

barang. 

Sikap mempunyai korelasi positif antara keinginan perilaku, semakin 

positif keinginan seseorang akan suatu objek, semakin positifnya sikap seseorang 

Sumarni, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keinginan Konsumen Membeli Tas Palsu (Studi Pada Konsumen di Kota Batam), 2015 
UIB Repository(c)2015



 

27 
 

 

terhadap barang palsu (Fishbein &Ajzen, 1975). Yang artinya seseorang yang 

memiliki sikap menyukai terhadap barang palsu maka seseorang akan 

berkeinginan untuk membeli barang palsu (Hidayat & Pao, 2003a). Pendapat 

tersebut juga konsisten dengan penelitian dari beberapa peneliti Phau dan Teah 

(2009); de Matos et al. (2007); Huang et al. (2004). 

Hasil penelitian dari Hidayat dan Diwasasri (2013); Budiman (2012); 

Chaudary et al. (2014); Rizwan et al. (2014); Riquelme dan Abbas (2012) 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif dari faktor sikap terhadap niat 

membeli. Akan tetapi,  penelitian dari Shaari dan Halim (2006) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan signifikan yang mempengaruhi sikap terhadap niat 

beli akan barang palsu. 
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2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ini merupakan replikasi dan gabungan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Hidayat dan Diwasari (2013); Budiman (2013) dan Wang et 

al. (2005). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada waktu penelitian, tempat peneltian, sampel responden dan objek penelitian. 

2.5.1 Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

independen mempengaruhi variabel mediasi dan kemudian mempengaruhi 

variabel dependen (lihat Gambar 2.15) di bawah ini: 

Gambar 2.15 
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keinginan Konsumen Membeli Tas 

Palsu (Studi Pada Konsumen di Kota Batam) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hidayat dan Diwasasri (2013); Budiman (2013) dan Wang et al. (2005). 

2.5.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka perumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Faktor Sosial 
Informasi Rentan 
Normatif Rentan 

Sikap Ketaatan 
Hukum 

Faktor Personal 
Nilai Kesadaran 

Integritas 
Pencarian Sensasi 

Sikap 

Niat 
Membeli 
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H1a : Informasi rentan akan berpengaruh negatif  terhadap sikap 

H1b : Informasi rentan akan berpengaruh positif terhadap niat membeli 

H1c : Sikap memediasi hubungan antara Informasi Rentan dengan Niat 

Membeli 

H2a : Normatif rentan akan berpengaruh negatif terhadap sikap 

H2b : Normatif rentan akan berpengaruh positif terhadap niat membeli 

H2c : Sikap memediasi hubungan antara Normatif rentan dengan Niat Membeli 

H3a : Nilai kesadaran akan berpengaruh positif terhadap sikap 

H3b : Nilai kesadaran akan berpengaruh positif terhadap niat membeli 

H3c : Sikap memediasi hubungan antara Nilai Kesadaran dengan Niat Membeli 

H4a : Integritas akan berpengaruh negatif terhadap sikap 

H4b : Integritas akan berpengaruh positif terhadap niat membeli 

H4c : Sikap memediasi hubungan antara Integritas dengan Niat Membeli 

H5a : Pencarian sensasi akan berpengaruh positif terhadap sikap 

H5b : Pencarian sensasi akan berpengaruh positif terhadap niat membeli 

H5c : Sikap memediasi hubungan antara Pencarian Sensasi dengan Niat 

Membeli  

H6 : Sikap ketaatan hukum akan berpengaruh positif terhadap Niat membeli 

H7 : Sikap akan berpengaruh positif terhadap Niat membeli 
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