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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep Bahrom dan Idris 

(2013) yang mengenai adanya hubungan antara socio-cultural factors, product 

attributes dan attitudes terhadap purchase intention. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang celebrity 

endorser lokal pada niat beli pakaian. Dalam dukungan pemasaran, dimana semua 

kegiatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan keinginan yang 

dimaksudkan untuk menyebabkan niat pembelian maksimum antara generasi Y di 

Malaysia. Selain itu, 300 kuesioner yang disebarkan di sekitar Klang Valley 

Malyasia untuk mengumpulkan sampel yang lebih luas, namun hanya 100 

kuesioner yang diterima dari responden. 

Gambar 2.1  

Penelitian Determinant influencing Malaysian Generation Y’s Purchase Intention 

Towards Local Celebrity Endorsed Apparels 

 

 

   

 

  

 

 

       

 

 

Sumber: Bahrom dan Idris (2013) 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tan dan Teoh (2013), untuk menguji 

minat beli (purchase intention) konsumen terhadap produk bermerek  di Malaysia 

pada tahun 2013, menyebutkan bahwa ada dua variabel independen berupa social 
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status dan celebrity endorsement yang mempengaruhi variabel dependen berupa 

purchase intention. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang kuliah di 

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Kampar Campus. Banyaknya target 

populasi berkisaran sebanyak 15.000. Peneliti menggunakan random sampling 

untuk menentukan respondennya. Sebanyak 450 kuesioner yang dibagikan kepada 

distributor, online survey dan email. Sebanyak 425 responden yang berpartisipasi 

dalam pengisian kuesioner ini. Tetapi, sebanyak 40 responden tidak 

menyelesaikan pengisian kuesioner sehingga hanya sebanyak 385 kuesioner yang 

dapat dipakai oleh peneliti. 

Gambar 2.2 

Penelitian Perceived Purchase Intention of Undergraduates Towards Luxury 

Brand 

 

                 
H1 

         

  

           

            

 
H2 

Sumber: Tan dan Teoh (2013) 

 

 Penelitian yang mengenai persepsi konsumen tentang branding dan 

purchase intention yang dilalukan oleh Tariq dan Nawaz di Pakistan (2013). 

Variabel independen dari penelitian ini adalah brand image, product quality, 

product knowledge, product involvement, product attributes dan brand loyalty 

terhadap variabel dependen yaitu purchase intention. Data dikumpulkan dari 

pemuda yang terpelajar (orang-orang yang telah berhasil mencapai yang lebih 

tinggi tingkat universitas/pendidikan). Peneliti menggunakan simple random 

sampling untuk memilih sample dari 500 responden. Kuesioner yang dibagikan 
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kepada responden sebanyak 500 tetapi hanya 366 yang kembali dan sebanyak 362 

kuesioner yang dapat dipakai. Data dikodekan dan masuk dalam SPSS. 

Gambar 2.3  

Penelitian Customer Perceptions about Branding and Purchase Intention: A 

Study of FMCG in an Emerging Market 

  

        

       

     
 

 

              

     
 

      

                      

  
 

 

             

    
 

   
 

             

  

 
 

 

Sumber: Tariq dan Nawaz (2013) 

 Penelitian mengenai minat pembeli (purchase intention) juga dilakukan 

oleh Zafar dan Rafique (2012). Kedua peneliti meneliti minat pembeli konsumen 

Pakistan. Variabel independen dari peneliti ini adalah physical attractiveness, 

source creadibility, dan celebrity/brand congruency terhadap variabel dependen 

yaitu customer attitudes dan purchase intention. Data telah dikumpulkan dari 103 

responden dalam bentuk kuesioner. Analisis faktor, ANOVA, analisis regresi dan 

cronbach alpha dijalankan di SPSS untuk memverifikasi model yang dibuat. 
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Gambar 2.4 
Penelitian Impact of Celebrity Advertisement on 

Customers’ Brand Perception and Purchase Intention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Zafar dan Rafique (2012) 

Penelitian mengenai pengaruh celebrity credibility dimension terhadap  

purchase intetion yang dilakukan oleh Khan di India (2012). Penelitian tersebut 

meneliti pengaruh hubungan antara variabel independen berupa attractiveness, 

trustworthiness, dan expertise terhadapa variabel dependen berupa purchase 

intention. Responden yang dipilih adalah mahasiswa dari program studi 

manajemen di Aligarh Muslim University. Dari hasil survei yang didaptkan, 

sebanyak 193 responden yang dinyatakan valid untuk proses analisisnya. Untuk 

hasil yang lebih memastikan, SPSS, AMOS dan LISERAL digunakan peneliti 

untuk menganalisis data yang didapatkan.  

Gambar 2.5 

Penelitian the Effect of Indian Celebrity Credibilty 

Dimensions on Purchase Intention of Indian Consumers 

    

     
 

                                      

    

       

 

   

Sumber: Khan (2012) 
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2.2    Definisi Variabel Dependen 

 

 Kotler (2000) dalam proses pembelian, niat beli konsumen ini berkaitan 

erat dengan motif yang dimilikinya untuk memakai ataupun membeli produk 

tertentu. Motif pembelian ini berbeda-beda untuk setiap konsumen. Konsumen 

akan memilih produk yang mengandung atribut-atribut yang diyakininya relevan 

dengan yang dibutuhkannya. 

Minat adalah selera masing- masing orang yang menjadi dasar pemilihan 

sesuatu, minat membeli menunjukkan pada kecenderungan untuk lebih menyukai 

produk dengan merek tertentu (Kotler dan Keller, 2009). 

Beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen menurut Kotler 

dan Keller (2009) yaitu : 

a. Sikap orang lain, minat beli itu banyak dipengaruhi oleh teman, 

tetangga, atau siapa saja yang dipercayainya serta sejauh mana sikap 

orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan 

bergantung sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai 

konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang 

lain. 

b. Faktor situasional yang tidak terduga yaitu faktor ini nantinya akan 

dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. 

Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah 

percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu barang atau tidak. 

Beberapa faktor ini terdiri dari; harga, pendapatan dan manfaat produk 

yang diharapkan. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Social Cultural Factors terhadap Purchase Intention 

 Pada penelitian sebelumnya, sosiologis dan budaya faktor juga  

diperlakukan sebagai faktor penting yang mempengaruhi niat beli remaja. Faktor 

sosial-budaya meliputi tiga kategori; kelas sosial, budaya dan subkultur 

(Schiffman 2008). Kelas sosial mengacu pada fakta bahwa semua anggota sosial 

dibagi menjadi kelompok-kelompok sosial yang berbeda (kelas sosial), yang 

masing-masing memiliki model perilaku yang sama, nilai-nilai dan kepentingan.  

Sebuah subkultur melibatkan orang dalam kelompok kecil yang memiliki 

preferensi yang berbeda dalam hal pakaian, musik atau kepentingan lain dan 

memiliki sistem nilai mereka sendiri berdasarkan kehidupan bersama pengalaman 

dan situasi (Schiffman et al., 2008). Social cultural factors sangat berpengaruh 

signifikan terhadap purchase intention menurut penelitian Bahrom dan Idris 

(2013), karena penelitian yang mereka lakukan membuktikan adanya niat 

pembelian terhadap konsumen remaja yang di pengaruhi faktor budaya di 

sekitarnya. 

 

2.3.2 Pengaruh Product Attributes terhadap Purchase Intention 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrom dan Idris (2013) memberikan 

hasil bahwa product attributes tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention. Tetapi penelitian lain yang di lakukan oleh Chang (2012) menyatakan 

adanya hasil bahwa product attributes berpengaruh signifikan terhadap purchase 

intention di Changsa, Cina. Dalam studi ini, product attributes dibagi menjadi dua 

konsep: atribut yang terkait (product-related attributes) yang meliputi harga, 
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merek, dan kualitas dan atribut-selebriti yang terkait (celebrity-related attributes), 

yang meliputi beberapa karakteristik dari selebriti, dua di antaranya yang di teliti 

dalam penelitian ini adalah; kepercayaan (trustworthiness) dan daya tarik 

(attractiveness). 

 

2.3.3 Pengaruh Attitudes terhadap Purchase Intention 

 Sikap (attitudes) adalah fungsi dari konsekuensi persepsi orang 

mengasosiasikan dengan perilaku (Chiou, 1998). Wilkie (1994) juga 

mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan belajar untuk menanggapi suatu 

objek, cara baik menguntungkan atau tidak  menguntungkan. Attitudes sangat 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention menurut penelitian Bahrom 

dan Idris (2013), karena penelitian yang mereka lakukan membuktikan adanya 

niat pembelian terhadap konsumen remaja yang dipengaruhi faktor sikap di 

sekitarnya. 

 

2.3.4 Pengaruh Physical Attractiveness terhadap Purchase Intention 

Daya tarik sebagian besar terkait dengan atribut fisik, seperti keakraban, 

kesamaan dan disukai, yang semuanya penting dalam penilaian awal individu dari 

orang lain. (Ohanian, 1990). Kesamaan mengacu pada kemiripan antara penerima 

dan sumber pesan sedangkan keakraban mengacu pada kenalan dari sumber 

melalui eksposur. Sementara berbicara tentang kesamaan, disebutkan bahwa 

konsumen lebih cenderung dipengaruhi oleh pesan datang dari seseorang yang 

mereka merasa memiliki kesamaan dengannya. Daya tarik termasuk sejumlah 

Apryanti, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen di Batam Pada Produk Kosmetik Etude House,2015 
UIB Repository(c)2015 



16 

 

 

atribut seperti keterampilan intelektual, sifat kepribadian, gaya hidup atau 

kecakapan atletik bahwa konsumen mungkin melihat dalam celebrity endorser, 

dan dengan demikian tidak sederhana mengacu pada daya tarik fisik. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Khan (2012) telat terbukti bahwa daya tarik seorang 

artis akan mempengaruhi minat beli pada konsumen karena adanya daya tarik 

yang dimiliki oleh celebrity endorser yang mampu memukau konsumen untuk 

membeli, daya tarik tersebut berupa cara penyampaian, tutur kata, penampilan, 

kecantikan dan lain-lain yang terdapat pada diri endorser tersebut. 

 

2.3.5 Pengaruh celebrity endorsement terhadap purchase intention 

 McCracken (2003) menjelaskan bahwa, celebrity endorser sebagai pihak 

yang menerima pengakuan publik, kemudian juga dimanfaatkan sebagai 

pengakuan dan asosiasi itu dengan inisiatif promosi, seperti iklan. Sedangkan 

Friedman (2003) menyatakan bahwa selebriti endorser adalah individu yang 

dikenal oleh publik karena prestasinya selain dari kelas produk (class product) 

yang mereka endorse. Oleh karena itu, strategi pemasaran celebrity endorsement  

sudah dipastikan memiliki dampak positif terhadap minat pembelian (purchase 

intention), karena pengaruh selebriti terhadap masyarakat (Schlecht, 2003). 

Menurut Tom (1992), celebrity endorsement telah menjadi salah satu mekanisme 

promosi pemasaran yang paling banyak digunakan, misalnya Chanel mendekati 

Nicole Kidman untuk mendukung parfum Chanel 5 pada tahun 2004/2005.  

Di sisi lain, menurut penelitian dari Park dan Yang (2010), mereka 

menegaskan bahwa kesesuaian selebriti memiliki dampak yang signifikan 
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terhadap minat beli yang dimana merek (brand) produk itu di sponsorship oleh 

selebriti. Hasil lain yang diteliti oleh Chiou (2005). Dalam studi mereka, mereka 

berpendapat bahwa semakin banyak remaja mengkagumi selebriti mereka, maka 

semakin besar niat pembelian pada merek produk yang disponsori selebriti. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Selama beberapa dekade, bisnis bergerak maju terutama dalam industri 

fashion dimana ia memiliki menjadi industri yang paling internasionalisasi dan 

sangat kompetitif di dunia (Thompson, 2012). Pertumbuhan industri yang 

dikarenakan oleh adanya kenaikan online dan manufaktur Asia yang menawarkan 

biaya yang lebih murah dalam hal upah, bahan baku dan banyak lagi. Konsumen 

lebih sadar fashion saat ini daripada sebelumnya karena mereka lebih terpapar 

media (misalnya: televisi, internet, majalah, dan radio), karena merupakan media 

yang tidak hanya menyebarkan berita, tetapi juga bertindak sebagai media bagi 

pemasar untuk memasarkan merek mereka. Pemasar mungkin menggunakan 

banyak cara untuk mengiklankan produk mereka seperti iklan televisi, billboard 

atau menggunakan Fan page Facebook. Bahkan, pemasar lebih suka 

menggunakan selebriti sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan konsumen. 

Selebriti mulai melakukan iklan karena radio dan televisi menjadi 

komersial pada akhir 20-an (Sherman, 2010 ). Akibatnya, dukungan selebriti telah 

menjadi alat yang efektif bagi pemasar dalam menciptakan kesadaran untuk 

produk mereka. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Cheah dan Phau (2005) 

ditemukan bahwa social-cultural factors yang melibatkan keluarga, teman, rekan 
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kerja dan  mitra dapat sangat mempengaruhi individu dalam keputusan pembelian. 

Menurut Till dan Shimp (1995), selebriti yang berkaitan dengan Merek 

(brand) mampu untuk mempengaruhi sikap dan niat untuk membeli sehingga 

ketika selebriti memiliki publisitas yang negatif, hal itu akan mempengaruhi 

merek (brand) yang mereka endorse juga. Celebrity endorserment secara empiris 

sangat signifikan hubungannya dengan minat beli (purchase intention).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Schlecht (2003) dan Daneshvary 

& Schwer (2000). Sebuah studi yang dilakukan oleh Chiou (2005) menegaskan 

bahwa dukungan selebriti (celebrity endorsement) memiliki dampak yang 

signifikan terhadap minat beli produk mewah di kalangan remaja. Dalam 

penggunaanya kaum selebritis diasumsikan lebih kredibel daripada non-selebrity, 

baik dari segi penampilan fisik dan karakter non-fisik selebriti membuat sebuah 

iklan lebih menarik dan disukai oleh konsumen.  
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Dari berbagai pembahasan di atas, maka dikembangkan sebuah model 

penelitian:  

Gambar 2.6 

Model Penelitian: Analisa Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli 

Konsumen di Batam Pada Produk Kosmetik Etude House 

 

   
 

 
  

        
  

        
  

           

    

Sumber : Bahron dan Indris (2013), Tan dan Teoh (2013)  

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara social-cultural factors terhadap 

consumer purchase intention. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan positif antara product attributes terhadap 

consumer purchase intention. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara attitudes terhadap consumer 

purchase intention. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara physical attractiveness terhadap 

consumer purchase intention. 

H5: Terdapat pengaruh signifikan  positif antara celebrity endorserment terhadap 

consumer purchase intention. 
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