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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian Nejati dan Moghaddam (2013) bertujuan untuk meneliti 

keinginan berperilaku konsumen untuk makan di restoran fast casual di Iran. 

Keinginan berperilaku konsumen untuk makan di restoran fast casual dipengaruhi 

oleh nilai hedonis, nilai fungsional dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh nilai hedonis dan nilai fungsional dan merupakan mediasi 

parsial. 

Gambar 2.1 

Model dampak nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap kepuasan dan 

keinginan berperilaku untuk makan di restoran fast casual di Iran 

Sumber: Nejati dan Moghaddam (2013) 

 

Penelitian Ryu, Han dan Jang (2010) bertujuan untuk meneliti keinginan 

berperilaku konsumen di restoran fast casual di Iran. Keinginan berperilaku 

konsumen untuk merekomendasikan dan kembali makan di masa depan 
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dipengaruhi oleh nilai hedonis, nilai fungsional dan kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh nilai hedonis dan nilai fungsional dan 

merupakan mediasi parsial. 

Gambar 2.2 

Model dampak hubungan antara nilai hedonis dan nilai fungsional, kepuasan, dan 

keinginan berperilaku dalam industri  

restoran fast casual 

Sumber: Ryu, Han dan Jang (2010) 

 

Penelitian Bakirtas, Bakirtas dan Cetin (2015) bertujuan untuk meneliti 

keinginan berperilaku pada toko baju di Turki. Keinginan berperilaku dipengaruhi 

nilai hedonis dan nilai fungsional tetapi tidak dipengaruhi oleh kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh nilai hedonis dan nilai 

fungsional. 

Gambar 2.3 

Model dampak nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap kepuasan dan 

keinginan berperilaku pembeli di toko baju di Turki 

Sumber: Bakirtas, Bakirtas dan Cetin (2015) 
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Penelitian Nejati dan Moghaddam (2012) bertujuan untuk meneliti 

keinginan berperilaku konsumen muda pada restoran fast casual di Iran. 

Keinginan berperilaku konsumen muda secara langsung dipengaruhi oleh nilai 

hedonis dan nilai fungsional. Jenis kelamin sebagai moderator tidak memiliki 

pengaruh terhadap keinginan berperilaku konsumen muda pada restoran fast 

casual. 

Gambar 2.4 

Model dampak perbedaan jenis kelamin dalam nilai hedonis, nilai fungsional dan 

keinginan berperilaku konsumen muda dari Iran 

 

 

 

 

 

Sumber: Nejati dan Moghaddam (2012) 

 

Penelitian Hanzaee dan Rezaeyeh (2012) bertujuan untuk meneliti keinginan 

berperilaku konsumen untuk makan di restoran cepat saji di Iran. Nilai hedonis 

ditemukan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap keinginan berperilaku, 

sedangkan nilai fungsional dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan berperilaku. Nilai hedonis dan nilai fungsional berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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Gambar 2.5 

Model investigasi efek nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap kepuasan 

konsumen dan keinginan berperilaku 

 Sumber: Hanzaee dan Rezaeyeh (2012) 

 

Penelitian Ha dan Jang (2010) bertujuan untuk meneliti keinginan 

berperilaku konsumen pada restoran Korea di Amerika. Pada studi ini, variabel-

variabel seperti nilai hedonis, nilai fungsional, kepuasan konsumen dan familiarity 

menjadi landasan penentuan keinginan berperilaku konsumen untuk 

merekomendasi atau mengunjungi kembali restoran. 

Ha dan Jang (2010) meneliti tentang keinginan berperilaku konsumen pada 

restoran Korea di Amerika. Keinginan berperilaku sangat dipengaruhi oleh nilai 

hedonis, nilai fungsional dan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen 

dipengaruhi secara signifikan oleh nilai hedonis dan nilai fungsional dan 

merupakan mediasi parsial. Familiarity sebagai moderator hanya berpengaruh 

signifikan pada hubungan nilai hedonis terhadap keinginan berperilaku. 
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Gambar 2.6 

Model dampak persepsi nilai, kepuasan dan keinginan berperilaku: peran dari 

keakraban di restoran Korea 

Sumber: Ha dan Jang (2010) 

 

Penelitian Kazakeviciute dan Banyte (2012) bertujuan untuk meneliti nilai 

hedonis dan faktor-faktornya yang mempengaruhi keinginan berperilaku di 

Lithuania. Keinginan berperilaku dipengaruhi oleh kepuasan dan nilai hedonis. 

Gambar 2.7 

Model hubungan persepsi nilai hedonis dan keinginan berperilaku 

 

Sumber: Kazakeviciute dan Banyte (2012) 
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Penelitian Hanzaee dan Khonsari (2011) bertujuan untuk meneliti keinginan 

berperilaku pada konsumen yang makan di restoran fast casual di Iran. Keinginan 

berperilaku dipengaruhi oleh nilai hedonis, nilai fungsional dan kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen dan pembelian kembali konsumen dipengaruhi 

oleh nilai hedonis dan nilai fungsional, kepuasan konsumen merupaka mediasi 

parsial. 

Gambar 2.8 

Model peran nilai hedonis dan nilai fungsional pada kepuasan konsumen dan 

keinginan berperilaku 

Sumber: Hanzaee dan Khonsari (2011) 

 

Penelitian Coll, Saumell, Garcia dan Giner (2014) bertujuan untuk meneliti 

kepuasan, kepercayaan dan keinginan berperilaku penumpang kapal pesiar di 

Spanyol. Keinginan berperilaku dipengaruhi signifikan oleh kepercayaan dan 

kepuasan. 

Gambar 2.9 

Model peran kepercayaan pada keinginan berperilaku penumpang kapal pesiar 

 

Sumber: Coll, Saumell, Garcia dan Giner (2014) 
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Penelitian Haryono, Suharyono, Fauzi dan Suyadi (2015) bertujuan untuk 

meneliti faktor yang mendukung word of mouth pada industri penerbangan di 

Indonesia. Word of mouth dipengaruhi secara signifikan oleh kepercayaan dan 

keinginan membeli kembali dipengaruhi oleh kepuasan konsumen. 

Gambar 2.10 

Model efek kualitas servis pada kepuasan konsumen, kesenangan konsumen, 

kepercayaan, keinginan membeli kembali dan word of mouth 

Sumber: Haryono, Suharyono, Fauzi dan Suyadi (2015) 

 

Penelitian Matzler, Krauter dan Bidmon (2006) bertujuan untuk meneliti 

loyalitas konsumen (loyalitas pembelian dan loyalitas sikap) dalam grup produk 

handphone, kacamata hitam, sepatu lari dan celana jeans. Loyalitas konsumen 

dipengaruhi secara signifikan oleh nilai hedonis, nilai fungsional dan kepercayaan 

merk, dimediasi parsial kepercayaan merk. 

Gambar 2.11 

Model nilai, kepercayaan merk, loyalitas merk : analisa variable moderating 

Sumber: Matzler, Krauter dan Bidmon (2006) 
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Penelitian Dastan dan Gecti (2014) bertujuan untuk meneliti kepercayaan 

merk pada industri smartphone di Turki. Kepercayaan merk dipengaruhi secara 

signifikan oleh nilai hedonis dan nilai fungsional.  

Gambar 2.12 

Model hubungan antara nilai hedonis, nilai fungsional, brand affect dan brand 

trust pada industri smartphone 

Sumber: Dastan dan Gecti (2014) 

 

Penelitian Chinomona dan Dubihlela (2014) bertujuan untuk meneliti 

pengaruh kepuasan konsumen pada kepercayaan konsumen, loyalitas dan 

keinginan untuk membeli kembali pada konteks retailing di Afrika Selatan. 

Kepercayaan konsumen ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap 

keinginan untuk membeli kembali. 

Gambar 2.13 

Model hubungan kepuasan konsumen terhadap kepercayaan konsumen, loyalitas 

dan keinginan untuk membeli kembali pada merk toko lokal 

Sumber: Chinomona dan Dubihlela (2014) 
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Penelitian Yang, Kim, Lee dan Choi (2015) bertujuan untuk meneliti 

orientasi berbelanja pada kepercayaan untuk produk HMR dan kepuasan sebagai 

moderator pada keinginan untuk word of mouth pada lulusan S1 di Korea Selatan. 

Hasil penelitian menemukan hubungan signifikan antara orientasi hedonis dan 

orientasi kemudahan pada kepercayaan dan kepercayaan pada keinginan word of 

mouth. Kepuasan konsumen merupakan mediasi parsial. 

Gambar 2.14 

Model hubungan orientasi berbelanja lulusan S1 pada keinginan word of mouth 

dengan mediasi kepercayaan dan moderator kepuasan pada      produk HMR 

 

Sumber: Yang, Kim, Lee dan Choi (2015) 

  

Penelitian Fang, Chiu dan Wang (2011) bertujuan untuk meneliti keadilan 

dan kepercayaan pada keinginan membeli kembali pada konteks online shopping 

di Taiwan. Hasil penelitian menemukan hubungan signifikan antara kepercayaan 

dan kepuasan terhadap keinginan membeli kembali. 
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Gambar 2.15 

Model hubungan kepuasan konsumen terhadap kepercayaan konsumen, loyalitas 

dan keinginan untuk membeli kembali pada merk toko lokal 

 

 
Sumber: Fang, Chiu dan Wang (2011) 

 

 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Keinginan berperilaku (behavioral intention) didefinisikan sebagai 

pernyataan kemungkinan untuk kembali ke restoran dan merekomendasikan 

kepada keluarga, teman dan orang lain pada masa mendatang (Ryu, Han & Jang, 

2010). Nejatti dan Moghaddam (2013) dan Nejatti dan Moghaddam (2012) juga 

mengasosiasikan keinginan berperilaku dengan pembelian atau kunjungan 

kembali dan keinginan untuk membeli. 

Keinginan berperilaku adalah keinginan konsumen untuk 

merekomendasikan toko ke orang lain dan mengunjungi kembali toko (Bakirtas, 

Bakirtas & Cetin, 2015). Sedangkan Hanzaee dan Rezaeyeh (2012) 

mendefinisikan keinginan berperilaku sebagai tingkat perencanaan seseorang 

secara sadar untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku pada masa depan. 

Ha dan Jang (2010) menfokuskan penelitian pada keinginan berperilaku 

sebagai keinginan untuk mengunjungi kembali, word of mouth dan kesediaan 
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untuk merekomendasi. Kazakeviciute dan Banyte (2012) juga mendefinisikan 

keinginan berperilaku sebagai keinginan untuk pembelian kembali dan 

merekomendasi pada orang lain di masa depan. Akan tetapi, Hanzaee dan 

Khonsari (2011) mendefinisikan keinginan berperilaku sebagai loyalitas 

konsumen yang akan menghasilkan kunjungan kembali dan pembelian kembali.  

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Kepuasan Konsumen terhadap Keinginan Berperilaku 

Kepuasan konsumen (customer satisfaction) didefinisikan sebagai sebuah 

penilaian fitur produk, layanan, produk atau jasa itu sendiri yang menyediakan 

sebuah tingkat konsumsi terkait kepuasan yang menyenangkan, kekurangan atau 

kelebihan pemenuhan (Ryu, Han & Jang, 2010). Sedangkan Hanzaee dan 

Rezaeyeh (2012) mendefinisikan kepuasan kosnumen sebagai respon pemenuhan 

yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengalaman konsumen. 

Kepuasan tercipta di dalam pikiran konsumen melalui persepsi positif nilai suatu 

produk atau jasa (Ha&Jang, 2010). 

Berdasarkan penelitian Ryu, Han dan Jang (2010), kepuasan konsumen 

mempengaruhi secara signifikan positif terhadap keinginan berperilaku, dimana 

menaikkan tingkat kepuasan konsumen penting untuk menambah keinginan untuk 

merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran. Nejatti dan Moghaddam 

(2013) juga membuktikan bahwa keinginan berperilaku dipengaruhi secara 

signifikan positif oleh kepuasan konsumen, semakin tinggi nilai kepuasan makan 

semakin tinggi keinginan untuk makan di restoran. 
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Hanzaee dan Rezaeyeh (2012) menemukan bahwa dengan menaikkan 

tingkat kepuasan konsumen restoran cepat saji penting untuk menaikkan 

keinginan konsumen untuk merekomendasi dan mengunjungi kembali restoran 

cepat saji. Akan tetapi Bakirtas, Bakirtas dan Cetin (2015) menemukan bahwa 

kepuasan konsumen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keinginan 

berperilaku. 

Ha dan Jang (2010) menemukan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh 

signifikan positif terhadap keinginan berperilaku untuk mengunjungi kembali 

restoran. Kepuasan konsumen juga ditemukan memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap keinginan berperilaku pada penelitian Hanzaee dan Khonsari 

(2011), Coll, Saumell, Garcia dan Giner (2014), Haryono, Suharyono, Fauzi dan 

Suyadi (2015) dan Fang, Chiu dan Wang (2011). 

 

2.3.2 Hubungan Kepercayaan terhadap Keinginan Berperilaku 

Kepercayaan (trust) didefinisikan sebagai bagian penting dari persepsi 

pemenuhan kualitas untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara penyedia 

dan pelanggan dari waktu ke waktu (Coll, Saumell, Garcia & Giner, 2014). 

Menurut Chinomona dan Dubihlela (2014), kepercayaan adalah ketika seorang 

pelanggan sangat percaya pada produk atau servis tertentu, sebuah tingkat 

keyakinan bahwa pihak lain dapat melakukan seperti ekspektasi. 

Berdasarkan penelitian Coll, Saumell, Garcia dan Giner (2014), 

kepercayaan berpengaruh signifikan positif terhadap keinginan berperilaku, 

dimana kepercayaan penting untuk menjelaskan keinginan berperilaku dan 
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pengaruh yang kuat pada keinginan untuk merekomendasi dan membeli kembali. 

Pada penelitian Haryono, Suharyono, Fauzi dan Suyadi (2015), kepercayaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap keinginan untuk membeli kembali dan 

word of mouth. 

Matzler, Krauter dan Bidmon (2006) menemukan bahwa kepercayaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas pembelian yang 

dikonseptualisasi sebagai keinginan berperilaku untuk pembelian berulang. 

Semakin tinggi tingkat kepercayaan maka semakin tinggi juga tingkat keinginan 

untuk pembelian kembali (Chinomona & Dubihlela, 2014). Kepercayaan juga 

berpengaruh signifikan positif terhadap keinginan berperilaku pada penelitian 

Yang, Kim, Lee dan Choi (2015) dan Fang, Chiu dan Wang (2011). 

 

2.3.3 Hubungan Nilai Hedonis dan Nilai Fungsional terhadap Keinginan 

Berperilaku 

Nilai hedonis (hedonic values) didefinisikan sebagai nilai subjektif dan 

personal yang menghasilkan lebih dari bersenang-senang dan bermain-main 

daripada penyelesaian tugas (Ryu, Han & Jang, 2010). Hanzaee dan Rezaeyeh 

(2012) mendefinisikan nilai hedonis sebagai nilai yang diperoleh dari kesenangan 

daripada penyelesaian tugas. Nilai hedonis menggambarkan aspek afektif dan 

emosi yang berhubungan dengan berbelanja, seperti kesenangan dan ketegangan. 

Nilai fungsional (utilitarian values) didefinisikan sebagai nilai fungsional, 

instrumental dan kognitif dimana aktifitas belanja dilakukan secara efisien dan 

tepat waktu untuk mencapai tujuan dengan minimal iritasi (Ryu, Han & Jang, 
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2010). Hanzaee dan Rezaeyeh (2012) mendefinisikan nilai fungsional sebagai 

rasional, lebih berorientasi pada tugas dan dapat dianggap sebagai pekerjaan. Nilai 

fungsional menggambarkan aspek ekonomis dan efisiansi yang berhubungan 

dengan berbelanja (Ha dan Jang, 2010). 

Berdasarkan penelitian Ryu, Han dan Jang (2010), keinginan berperilaku 

dipengaruhi secara signifikan positif oleh nilai hedonis dan nilai fungsional, oleh 

karena itu restoran perlu menambah persepsi nilai hedonis dan nilai fungsional 

pada pelanggan untuk mensugesti keinginan berperilaku seperti keinginan untuk 

mengunjungi kembali dan keinginan untuk memberikan rekomendasi positif pada 

orang lain. Nejatti dan Moghaddam (2013) juga menemukan bahwa nilai hedonis 

dan nilai fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap keinginan 

berperilaku, sesuai dengan penelitian sebelumnya Nejatti dan Moghaddam (2012). 

Pada penelitian Bakirtas, Bakirtas dan Cetin (2015), nilai hedonis dan nilai 

fungsional mempengaruhi keinginan berperilaku secara signifikan positif. 

Sedangkan menurut Hanzaee dan Rezaeyeh (2012), nilai hedonis tidak memiliki 

hubungan signifikan terhadap keinginan berperilaku tetapi nilai fungsional 

berpengaruh signifikan positif terhadap keinginan berperilaku. Menurut penelitian 

Ha dan Jang (2010), Kazakeviciute dan Banyte (2012) dan Hanzaee dan Khonsari 

(2011) nilai hedonis dan nilai fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap 

keinginan berperilaku. 
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2.3.4 Hubungan Nilai Hedonis dan Nilai Fungsional terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Berdasarkan penelitian Ryu, Han dan Jang (2010), nilai hedonis dan nilai 

fungsional mempengaruhi kepuasan konsumen secara signifikan positif, maka 

restoran perlu menambah persepsi nilai hedonis dan nilai fungsional pada 

pelanggan untuk menaikkan tingkat kepuasan konsumen yang akan 

mempengaruhi keinginan berperilaku. Penelitian Nejatti dan Moghaddam (2013) 

juga menunjukkan hubungan signfikan positif antara nilai hedonis dan nilai 

fungsional terhadap kepuasan konsumen. 

Pada penelitian Bakirtas, Bakirtas dan Cetin (2015), nilai hedonis dan nilai 

fungsional juga berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan konsumen. 

Menurut penelitian Ha dan Jang (2010), Kazakeviciute dan Banyte (2012) dan 

Hanzaee dan Khonsari (2011) nilai hedonis dan nilai fungsional berpengaruh 

signifikan positif terhadap kepuasan konsumen. 

 

2.3.5 Hubungan Nilai Hedonis dan Nilai Fungsional terhadap Kepercayaan 

Berdasarkan penelitian Matzler, Krauter dan Bidmon (2006), nilai hedonis 

dan nilai fungsional mempengaruhi secara signifikan positif terhadap 

kepercayaan. Pada penelitian Dastan dan Gecti (2014) juga ditemukan bahwa 

kepercayaan dipengaruhi secara signifikan positif oleh nilai hedonis dan nilai 

fungsional. Yang, Kim, Lee dan Choi (2015) juga menemukan hubungan 

signifikan positif nilai orientasi hedonis dan nilai orientasi kemudahan atau 

fungsional terhadap kepercayaan. 
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2.3.6 Hubungan Nilai Hedonis dan Nilai Fungsional terhadap Keinginan 

Berperilaku melalui Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan penelitian Ryu, Han dan Jang (2010), kepuasan konsumen 

merupakan mediasi parsial antara nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap 

keinginan berperilaku, maka nilai hedonis dan nilai fungsional dapat secara 

langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan konsumen mempengaruhi 

keinginan berperilaku. Pada penelitian Nejatti dan Moghaddam (2013), kepuasan 

konsumen juga merupakan mediasi parsial antara nilai hedonis dan nilai 

fungsional terhadap keinginan berperilaku dimana apabila nilai hedonis dan nilai 

fungsional menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi maka akan menghasilkan 

keinginan untuk makan di restoran yang tinggi. 

Pada penelitian Ha dan Jang (2010) dan Hanzaee dan Khonsari (2011) 

kepuasan konsumen merupakan mediasi parsial antara nilai hedonis dan nilai 

fungsional terhadap keinginan berperilaku. Sedangkan pada penelitian Bakirtas, 

Bakirtas dan Cetin (2015) ditemukan bahwa kepuasan konsumen bukan 

merupakan mediasi antara nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap keinginan 

berperilaku. 

 

2.3.7 Hubungan Nilai Hedonis dan Nilai Fungsional terhadap Keinginan 

Berperilaku melalui Kepercayaan 

Berdasarkan penelitian Matzler, Krauter dan Bidmon (2006), kepercayaan 

merupakan mediasi parsial antara nilai hedonis dan nilai fungsional terhadap 

loyalitas pembelian yang dikonseptualisasi sebagai keinginan berperilaku untuk 
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pembelian berulang, maka nilai hedonis dan nilai fungsional dapat secara 

langsung maupun tidak langsung melalui kepercayaan mempengaruhi keinginan 

berperilaku untuk pembelian berulang. Pada penelitian Yang, Kim, Lee dan Choi 

(2015) juga menemukan bahwa kepercayaan merupakan mediasi parsial antara 

nilai orientasi hedonis dan nilai orientasi kemudahan atau fungsional terhadap 

keinginan untuk word of mouth. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.16 

Model Analisis Pengaruh Nilai Hedonis dan Nilai Fungsional Terhadap Keinginan 

Berperilaku (Studi pada Pengunjung Restoran Cepat Saji di Batam) 

 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh positif antara nilai hedonis terhadap kepuasan 

konsumen 

H2:  Terdapat pengaruh positif antara nilai fungsional terhadap kepuasan 

konsumen 

H3: Terdapat pengaruh positif antara nilai hedonis terhadap kepercayaan 

H4: Terdapat pengaruh positif antara nilai fungsional terhadap kepercayaan 
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H5: Terdapat pengaruh positif antara nilai hedonis terhadap keinginan 

berperilaku 

H6: Terdapat pengaruh positif antara nilai fungsional terhadap keinginan 

berperilaku 

H7: Terdapat pengaruh positif antara kepuasan konsumen terhadap keinginan 

berperilaku 

H8: Terdapat pengaruh positif antara kepercayaan terhadap keinginan 

berperilaku 

H9: Kepuasan konsumen memediasi nilai hedonis terhadap keinginan 

berperilaku 

H10: Kepuasan konsumen memediasi nilai fungsional terhadap keinginan 

berperilaku 

H11: Kepercayaan memediasi nilai hedonis terhadap keinginan berperilaku 

H12: Kepercayaan memediasi nilai fungsional terhadap keinginan berperilaku 
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