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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suki (2013) bertujuan untuk 

menguji hubungan terstruktur antara product features, brand name, product price 

dan social influence. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah product 

features, brand name, product price dan social influence. Data dalam penelitian 

ini didapat dari hasil menyebarkan kuesioner sebanyak 320 lembar. Sampel dalam 

penelitian ini adalah pelajar universitas yang belajar di perguruan tinggi Federal 

Territiry of Labuan, Malaysia.  

Gambar 2.1 

Model Penelitian Hubungan Terstruktur antara Product Features, Brand 

Name, Product Price, dan Social Influence. 

 
Sumber : Suki (2013). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ting et al. (2011) untuk 

menginvestivigasi pengaruh convenience, social needs dan social influence 

terhadap ketergantungan mahasiswa pada smartphone dan mempengaruhi 
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perilaku pembelian pada masa yang akan datang di Malaysia. Sampel pada 

penelitian ini adalah 358 mahasiswa di Malaysia. Sampel ditentukan dengan 

teknik random dan  judgemental sampling. 

Gambar 2.2 

Model Penelitian Ketergantungan pada Smartphone dan Dampak pada Perilaku 

Pembelian. 

Sumber : Ting et al. (2011) 

Qun et al. (2012), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian smartphone. Metode penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dengan 

menggunakan teknik convenience sampling. Kuesioner yang di sebarkan 

sebanyak 400 lembar. Faktor-faktor yang diuji adalah price, compatibility, relative 

advantage dan social influence pada  purchase intention.  
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Gambar 2.3 

Model Penelitian Menelusuri Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Pembelian 

Smartphone: Studi pada Young Adult di Universiti Tunku Abdul Rahman, Perak 

Campus, Malaysia 

 

Sumber : Qun et al. (2012) 

Thokchom (2012), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat pembelian konsumen Bangkok terhadap smartphone. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perceived ease of use, 

perceived usefulness, brand image, product knowledge, dan price terhadap 

purchase intention. Untuk mendapatkan data yang di perlukan, peneliti 

menyebarkan kuesioner sebanyak 400 lembar dengan metode quota sampling dan 

convinience sampling. Kuesioner disebarkan di empat lokasi yaitu DTAC outlet di 

Siam Paragon, True outlet di Siam Paragon, MBK Shopping Centre dan AIS 

outlet di The Mall dengan jumlah 100 lembar kuesioner perlokasi. 
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Gambar 2.4 

Model Penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Pembelian Konsumen 

Bangkok Terhadap Smartphone 

 

Sumber : Thokchom (2012) 

Ibrahim et al. (2013), melakukan penelitian tentang pengadukan anteseden 

niat membeli smartphone di kalangan anak abg di Perlis. Varibel yang digunakan 

dalam peneitian ini adalah relative advantage, price, compatibility, social 

influence dan purchase intention. Menurut Department of Statistic Malaysia 

(2011) populasi di Perlis yang berumur antara 19 dan 24 tahun sebanyak 27.600 

orang maka, ukuran sampelnya adalah 379 (Krejcie & Morgan, 1970). Untuk 

mendapatkan data peneliti menyebarkan kuesioner secara acak di Perlis. 
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Gambar 2.5 

Model Penelitian Pengadukan Anteseden Niat Membeli Smartphone di Kalangan 

Anak ABG di Perlis 

Sumber : Ibrahim et al. (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hung et al. (2011) tentang anteseden niat 

pembelian barang mewah menggunakan varibel-variabel luxury  brand 

perception, social influence, trait of vanity dan purchase intention. Sampel pada 

penelitian ini adalah masyarakat Taiwan yang berada di universitas atau di pusat 

perbelanjaan di daerah Taipei dan area metropolitan Kaohsiung. Metode 

penelitian yang digunakan adalah survei yang disebarkan sebanyak 1750 lembar.    
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Gambar 2.6 

Model Penelitian Anteseden Niat Pembelian Merek Mewah 

 

Sumber : Hung et al. (2011) 

 

2.2 Definisi Variable Dependen 

2.2.1 Keputusan Pembelian (Purchase Decisions) 

Purchase decision adalah suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa yang 

ditawarkan. Keputusan pembelian secara simbolis dapat dilihat dari segi 

emosional tanggapan, kenikmatan indrawi, atau pertimbangan estetika (Engel et 

al., 1993). Model consumer behavior menunjukkan bahwa perilaku pembelian 

konsumen pada umumnya melalui 5 tahap, sebelum dan sesudah melakukan 

pembelian, yaitu needs recognition, information search, evaluation of 

Susana Oktapiani, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision pada Smartphone, 2014 
UIB Repository®, 2015



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

alternatives, purchase decision dan post-purchase behavior (Kotler dan Keller, 

2006).  

Menurut Sproles dan Kendall (1986), model pembuatan keputusan oleh 

kostumer adalah orientasi mental yang mengkarakteristikkan pendekatan 

kostumer untuk menentukan pilihan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kosumen dalam membuat keputusan: Risk aversion dan innovativeness. Risk 

aversion adalah sebuah pengukuran tentang sebanyak apa kebutuhan konsumen 

yang dipastikan dan memastikan apa yang mereka beli (Donthu dan Gilliland, 

1996). 

Tiga model komprehensif yang utama dalam keputusan pembelian yang 

diusulkan Nicosia (1966), Engel et al. (1968), Howard dan Sheth (1969). Usaha 

ini untuk mendapatkan pernyataan psikologis terhadap konsumen secara individu 

dari sisi dimana mereka menjadi sadar akan kemungkinan untuk memuaskan 

kebutuhan material dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk untuk 

dievalusi. 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan antara Product Features dan Purchase Intention 

Fitur-fitur produk adalah hal-hal yang berhubungan dengan atribut produk 

yang dapat membantu untuk meningkatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap 

kebutuhan dan keinginan untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan 

produk (Kotler dan Armstrong, 2007). Lay-Yee et al. (2013) menyatakan bahwa 

product features adalah hal utama yang dipertimbangkan oleh konsumen 

smartphone. 
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Kegunaan suatu produk mempengaruhi pilihan konsumen terhadap ponsel 

(Mack dan Sharples, 2009). Abbott et al. (2009) menjelaskan atribut-atribut  

produk sebagai proses sensorik dari produk adalah cognitive features dan casual 

properties termasuk design, technology engineering processes dari suatu produk 

yang mana secara keseluruhan membentuk penilaian konsumen terhadap suatu 

produk. Fitur-fitur pada smartphone akan mempengaruhi niat membeli konsumen 

karena fitur-fitur yang bagus akan meningkatkan niat membeli konsumen. 

2.3.2 Hubungan antara Brand Name dan Purchase Intention 

Merk adalah suatu kombinasi dari elemen-elemen yang mengidentifikasi 

sebuah produk dibuat oleh suatu perusahaan dan membedakan produk tersebut 

dari produk yang dibuat oleh perusahaan pesaing (Vrontis dan Papasolomou, 

2007). Pemasar mencurahkan waktu dan sumber-sumber daya yang ada untuk 

mengembangkan brand name yang baik karena hal ini menyampaikan asosiasi 

elicit dan gambaran, dan membangun brand equity perusahaan pada konsumen 

(Aaker, 1996; Lerman dan Garbarino, 2002).  

Merek adalah sebuah nama yang eksklusif yang menunjukkan produk pada 

pasar. Istilah hukum untuk merk adalah merk dagang. Semakin banyak 

perusahaan yang sadar bahwa aset yang tak ternilai adalah brand name yang 

berhubungan dengan produk atau jasa (Cornelis, 2010). Suki (2013) menyatakan 

bahwa brand name sangat mempengaruhi peningkatan permintaan smartphone. 

Menurut Lay-Yee et al. (2013), brand name penting dan berpengaruh signifikan 

positif terhadap pembelian smartphone karena konsumen lebih percaya merk yang 

kuat dan dikenal secara internasional. 
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Merk memiliki dampak yang besar terhadap niat konsumen untuk membeli 

smartphone. Merk adalah nama eksklusif yang mengindikasikan produk pada 

pasar. Konsumen suka memilih produk yang mereknya diterima oleh masyarakat 

luas, karena merk menggambarkan keunikan suatu produk (Khasawneh dan 

Hasouneh, 2010). Chi, Yeh dan Huang (2008) dalam studinya tentang pengaruh 

brand image terhadap customer purchase intention menunjukkan bahwa brand 

image secara signifikan dan positif berhubungan dengan purchase intention. 

Sebuat studi di United State menemukan bahwa brand name sangat 

dipengaruhi perceived quality dan perceived value dari suatu merk seperti 

keinginan konsumer untuk membeli (Dodds et al. 1991). Sebab semakin baik 

brand name maka semakin tinggi niat konsumen untuk membeli produk dengan 

merek tersebut begitu juga sebaliknya, semakin buruk brand name maka semakin 

rendak niat membeli konsumen. 

2.3.3 Hubungan antara Product Price dan Purchase Intention 

Harga produk adalah jumlah uang yang diharapkan, dibutuhkan, atau yang 

diberikan untuk membayar suatu produk. Menurut Swani dan Yoo (2010), ada 

dua tipe harga produk, yaitu : 

1. High-price product adalah merek pasar dimana image dilihat sebagai faktor 

kunci. 

2. Low-price product adalah produk bermerek yang cenderung dibeli karena 

nilai kegunaannya, dengan ketergantungan konsumen pada nilai yang 

dipahami terhadap harga. Biasanya konsumen mencari produk dengan 

merek harga rendah atau produk pengganti untuk mendapatkan nilai terbaik. 

Susana Oktapiani, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision pada Smartphone, 2014 
UIB Repository®, 2015



15 
 

  Universitas Internasional Batam 

Pemilik smartphone menggunakan saluran-saluran seperti kupon ponsel, 

aplikasi-aplikasi, kode QR, pesan teks, link ke video informasi, dan iklan pameran 

ponsel untuk membandingkan harga pada retailer dan meneliti produk yang ada 

pada smartphone mereka (Moosylvania, 2013). Menurut Qun et al. (2012), price 

berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. 

Lay-Yee et al. (2013) menyatakan bahwa price kurang mempengaruhi 

konsumen dalam membeli smartphone. Harga smartphone tidak terlalu penting 

bagi pengguna dan merupakan hal terakhir untuk dipertimbangkan. Hal ini 

menujukkan bahwa, jika perusahaan smartphone bisa menyediakan smartphone 

dengan product feature yang bagus maka, konsumen akan tetap membeli 

meskipun harga smartphone tinggi. 

Harga adalah faktor kunci dalam menstimulasi konsumen untuk melakukan 

pembelian (Kotler dan Keller, 2006). Broekhuizen dan Alsem (2002), 

menunjukkan bahwa kostumer sering bersedia membayar premi untuk produk 

yang disesuaikan karena yang mereka butuhkan adalah produk yang bagus. 

Biasanya, konsumen mencari produk dengan harga yang rendah dan kualitas yang 

baik. Terkadang konsumen rela mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli 

produk dengan harga tinggi.Karena itu harga produk mempengaruhi niat membeli 

konsumen. 

2.3.4 Hubungan antara Social Influence dan Purchase Intention 

 Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

berhubungan melalui darah, perkawinan, atau adopsi dan tinggal bersama (Engel 
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et al., 1995). Keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi individu karena 

anggota-anggota keluarga masuk kedalam suatu subsistem sosialisai. Suki (2013) 

menyatakan bahwa social influence sangat mempengaruhi peningkatan 

permintaan smartphone. 

Ekspektasi konsumen terhadap perilaku pembelian di masa yang akan 

datang dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya, dimana mereka sangat 

bergantung pada smartphone karena motif utama (Kuhlmeier dan Knight, 2005). 

Pengguna smartphone sangat khawatir apakah teman-temannya menyukai merk 

smartphone yang mereka gunakan dan akan membeli smartphone apabila hal 

tersebut dapat membantu mereka agar cocok dengan suatu kelompok sosial. Qun 

et al. (2012) menyatakan bahwa social influence berpengaruh signifikan positif 

terhadap purchase intention. 

Social influence adalah hubungan antara satu individu yang dapat 

menyebabkan individu lainnya untuk mengubah perasaan, sikap, dan tingkah laku 

secara sengaja maupun tidak sengaja (Rashotte, 2007). Berdasarkan penelitian 

Ting et al. (2011) social influence secara signifikan positif mempengaruhi 

perilaku pembelian.  

 Schiffman et al. (2009) menyatakan bahwa pengaruh kelas sosial, budaya, 

dan sub budaya, walaupun kurang nyata, hal ini merupakan faktor input penting 

yang menginternalisasikan dan mempengaruhi bagaimana konsumer 

mengevaluasi dan mengadopsi produk. Social influence mempengaruhi niat 

pembelian konsumen terhadap smartphone. Niat untuk membeli suatu merk 
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didasari oleh sikap konsumer terhadap suatu merk sama seperti pengaruh dari 

norma-norma sosial dan harapan-harapan dari orang lain (Jamil dan Wong, 2010). 

Social influence mempengaruhi niat pembelian konsumen terhadap 

smartphone. Menurut Auter (2007) teman dan anggota keluarga dapat dilihat 

sebagai pengaruh sosial yang dianggap penting bagi konsumer dalam 

mempromosikan dan mendorong ketergantungan yang lebih besar lagi terhadap 

smartphone. Niat membeli konsumen dapat dipengaruhi oleh keluarga, teman dan 

suatu kelompok sosial. Hal ini dapat terjadi karena setiap individu adalah makhluk 

sosial yang selalu membutuhkan orang lain, agar dapat menyesuaikan diri maka 

konsumen selalu menyesuaikan dirinya dengan orang lain agar cocok. 

2.3.5 Hubungan antara Personality dan Purchase Intention 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti berikut : 

1. Umur dan Tahap Daur Hidup 

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama masa hidupnya. 

Selera akan makanan, pakaian, perabot dan rekreasi sering kali berhubungan 

dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap 

yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Pemasar 

seringkali menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap daur hidup dan 

mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaran untuk setiap tahap. 

2. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas 
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rata-rata akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat 

melakukan spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan 

tertentu. 

3. Situasi Ekonomi 

Situasi ekonomi sekarang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar 

produk yang peka terhadap pendapatan mengamati kecenderungan dalam 

pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat minat. Bila indikator ekonomi 

menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang 

ulang, memposisikan kembali dan mengubah harga produknya. 

4. Gaya Hidup 

Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas (pekerjaan, 

hobi, berbelanja, olahraga, kegiatan sosial), minat (makanan, mode, keluarga, 

rekreasi) dan opini yang lebih dari sekedar kelas sosial dan kepribadian seseorang, 

gaya hidup menampilkan pola bereaksi dan berinteraksi seseorang secara 

keseluruhan di dunia. 

5. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian setiap orang jelas mempengaruhi tingkah laku membelinya. 

Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan 

respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya 

sendiri. Kepribadian biasanya diuraikan dalam arti sifat-sifat seperti rasa percaya 

diri, dominasi, kemudahan bergaul, otonomi, mempertahankan diri, kemampuan 

menyesuaikan diri, dan keagresifan. Kepribadian dapat bermanfaat untuk 

menganalisis tingkah laku konsumen untuk pemilihan produk atau merek tertentu. 
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Sebuah penelitian dilakukan oleh Scarborough Research (Texting, 2008), 

yang bertujuan untuk menguji tipe-tipe kepribadian manakah yang suka memiliki 

smartphone dan fungsi-fungsi manakah yang paling penting bagi konsumen. 

Penelitian ini fokus pada faktor-faktor kepribadian “Big Five” (Digman, 1990), 

yaitu : 

a. Agreeableness 

McElroy (2007) menyatakan bahwa orang yang mendapatkan skor tinggi 

pada agreeableness adalah orang yang simpati, koperatif, dan pemaaf. Mereka 

menolong orang tanpa pamrih. Orang yang mendapatkan skor rendah pada 

agreeableness suka menggunakan ponselnya untuk memainkan suatu permainan 

(Phillips et al, 2006). 

b. Conscientiousness 

Tanda seseorang termasuk dalam tipe ini adalah dia dapat menguasai 

dirinya, self-control, selalu berprestasi, suka memerintah, dan tekun (Costa et al, 

1991). Orang Conscientious suka merencanakan, mengatur, dan melaksanakan 

tugas. Mereka memiliki keinginan yang kuat, berhati-hati, dan dapat diandalkan 

(McElroy et al. 2007). Orang Conscientious lebih berhati-hati dalam 

mempertimbangkan penggunaan teknologi agar kerja lebih efisien dan kinerja 

yang berlevel tinggi pada tempat kerja (Barrick dan Mount, 1991). 

c. Extraversion 

Extraverts dapat dideskripsikan sebagai orang yang sosialis, suka berteman 

dan ambisius. Mereka selalu optimis dan suka mencari peluang dan bersenang-

senang (McElroy, et al. 2007). High extraversion adalah orang yang jiwa 
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sosialnya tinggi, aktif, supel, dan memiliki nilai yang tinggi dalam hubungan 

interpersonal (Watson dan Clark, 1997).Orang yang memiliki kepribadian 

extraverted selalu memiliki kinerja bagus pada pekerjaan yang menyangkut sosial, 

seperti manajemen dan penjualan (Barrick dan Mount 1991). Ehrenberg et al. 

(2008), menemukan bahwa orang-orang yang memiliki kepribadian extraverted 

suka berkirim-kirim pesan. 

d. Neuroticism 

Orang-orang neurotic cenderung suka cemas, sadar diri, dan paranoid 

(Devaraj et al. 2008). Orang yang high neurotic cenderung penakut, sedih, 

pemalu, curigaan, dan sulit mengatasi stress (McElroy et al. 2007). Orang dengan 

kepribadian neurotic melihat perkembangan teknologi canggih di tempat kerja 

sebagai ancaman dan menbuat stress, dan umumnya suka berfikir negatif tentang 

teknologi ketika mempertimbangkan tentang teknologi canggih (Devaraj et al. 

2008).Ehrenberg (2008) menemukan bahwa orang neurotic suka menghabiskan 

waktu mereka untuk mengirim pesan dan melaporkan perilaku kecanduan ponsel 

yang kuat. 

e. Openness to Experience 

Orang yang high openness memiliki pemikiran yang fleksibel dan bertoleran 

terhadap ide-ide baru. Mereka aktif mencari pengalaman yang bervariasi dan 

pertukaran nilai (McCrae dan Costa, 1997). Orang yang high openness memiliki 

sikap yang positif dan suka mempelajari teknologi yang berhubungan dengan 

pekerjaannya karena hal ini merupakan kecenderungan mereka untuk bekerja 
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lebih baik. Mereka kurang mengancam dibandingkan teknologi baru yang ingin 

diterapkan (Devaraj et al. 2008) 

Konsumer cenderung membeli produk atau merk yang cocok dengan 

kepribadian mereka. Konsumen secara pribadi cenderung untuk menidentifikasi 

diri mereka dengan merk tertentu atau menggunakan suatu merk sebagai suatu 

ekspresi diri (Kim, 2000). Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-

beda dan kepribadian dapat mempengaruhi kebutuhan konsumen.Suatu produk 

belum tentu dapat diterima oleh seluruh konsumen sebab kebutuhan konsumen 

dipengaruhi oleh kepribadian konsumen tersebut. 

Konsep diri suatu individu berhubungan erat dengan kepribadian. Konsep 

diri mempengaruhi pembeli untuk membeli suatu produk dalam suatu kategori 

produk secara spesifik dan dapat mempengaruhi pemilihan merek  dan tempat 

untuk membeli pada saat yang bersamaan (Pride dan Ferrell, 2011).  

Niat pembelian terhadap suatu produk dapat dipengaruhi oleh kepribadian 

konsumen karena apabila produk yang ditawarkan sesuai dengan kepribadian 

konsumen maka, niat membeli konsumen tersebut akan tinggi. Namun, apabila 

produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepribadian konsumen maka, niat 

pembelian konsumen tersebut akan rendah. 

2.3.6 Hubungan antara Purchase Intention dan Purchase Decision 

Purchase intention adalah janji tersirat pada seseorang untuk membeli 

kembali produk kapanpun dia berkunjung kembali ke pasar tersebut (Fandos & 

Flavian, 2006; Halim & Hameed, 2005). Menurut Dodds, Monroe dan Grewal 
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(1991), purchase intention menjadi pertimbangan saat pelanggan memiliki 

kemungkinan yang besar untuk membeli suatu produk atau jasa. 

Purchase intention dapat diklasifikasikan sebagai salah satu komponen dari 

consumer cognitive behavior yang menujukkan bagaimana suatu individu berniat 

untuk membeli suatu merek atau produk secara spesifik. Laroche, Kim dan Zhou 

(1996) menyarankan variabel-variabel seperti customers consideration dalam 

membeli suatu merek dan ekspektasi untuk membeli suatu merek untuk digunakan 

dalam mengukur consumer purchase intention. Faktor-faktor consideration ini 

termasuk customer’s interest, attending, information dan evaluation sebagai 

bagian dari proses determining intention secara keseluruhan. 

Niat pembelian memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini sesuai dengan the theory of planned behaviour oleh Ajzen 

(1991), menyatakan bahwa niat mampu memprediksi terjadinya pembelian.  

Herche dalam Yoestini dan Rahma (2007) menyatakan bahwa minat beli 

konsumen yang tinggi akan mendorong konsumen membeli suatu produk, namun 

sebaliknya, minat beli konsumen yang rendah akan mencegah konsumen untuk 

membeli produk. Niat pembelian oleh konsumen dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli suatu produk memiliki dampak yang besar. Karena tanpa niat yang 

besar kemungkinan konsumen untuk membeli produk akan rendah dan 

sebaliknya, jika konsumen memiliki niat yang besar maka kemungkinan untuk 

membeli produk apapun akan besar juga. 
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2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

Model penelitian ini diadopsi dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Suki (2013), Ibrahim et al. (2013), Ting et al.(2011) yang dilakukan di 

Malaysia. Pada penelitian ini penulis menngunakan variabel-variabel 

product features, brand name, product price, social influence, personality, 

purchase intention dan purchase decision smartphone. Penelitian ini 

dilakukan di Batam dengan sampel masyarakat Batam berbeda dengan 

Sampel pada penelitian sebelumnnya yaitu masyarakat Malaysia. 

Gambar 2.7 

Model Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Purchase Intention pada 

Smartphone Purchase Decision 

 

Sumber : Suki (2013), Ibrahim et al. (2013), Ting et al.(2011). 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1: Product features berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision. 

Susana Oktapiani, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Purchase Decision pada Smartphone, 2014 
UIB Repository®, 2015



24 
 

  Universitas Internasional Batam 

H2: Brand name berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision. 

H3: Product price berpengaruh signifikan negatif terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision. 

H4: Social influence berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision. 

H5: Personality berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention 

dalam smartphone purchase decision. 

H6: Purchase intention berpengaruh signifikan positif terhadap smartphone 

purchase decision. 
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