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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Chew et al., (2012) di lingkungan kampus UNTAR, 

Malaysia ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor pengaruh sosial, 

keuntungan relatif, kompatibilitas dan harga terhadap minat pembelian 

smartphone pada konsumen muda di Malaysia. Data yang didapatkan dari 

kuesioner diuji dengan menggunakan program SPSS.   

Gambar 2.1 

Model penelitian pengaruh harga dan pengaruh sosial terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Chew et al., (2012) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tsiotsou (2005) untuk meneliti 

persepsi kualitas yang dirasakan dan kepuasan pelanggan terhadap niat dalam 

melakukan pembelian. Penelitian ini juga meneliti pengaruh dari variabel nilai 

produk dan keterlibatan produk. Data didapatkan dengan cara menyebarkan 

kuesioner pada mahasiswa dari beberapa universitas di kota Athena, Yunani.  
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Gambar 2.2 

Model penelitian pengaruh kualitas terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Tsiotsou (2005) 

 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tariq et al., (2013) tentang minat 

pembelian produk oleh konsumen di Lahore, Pakistan. Penelitian ini meneliti 

mengenai variabel persepsi konsumen tentang product quality, product 

knowledge, product involvement dan brand image terhadap variabel dependen 

yaitu purchase intention. 

Gambar 2.3 

Model penelitian pengaruh kualitas dan merek terhadap minat pembelian 

 

Sumber: Tariq dan Nawaz (2013) 

 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lim et al., (2013) bertujuan untuk 

mengetahui keputusan pembelian generasi Y di Malaysia pada produk smartphone 

dan hubungannya dengan kepedulian merek, kenyamanan, harga, fitur produk dan 
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kepedulian pengaruh sosial. Kumpulan data dikumpulkan melalui kuesioner, dan 

metode random sampling non-probabilitas digunakan untuk menganalisa data. 

Sampel dikumpulkan dari mahasiswa di Asia Pacific University of Technology 

and Innovation (APU) dan Technology Park Malaysia College (TPM), Klang 

Valley, Malaysia.  

Gambar 2.4 

Model penelitian pengaruh merek, pengaruh sosial, harga dan fitur produk 

terhadap minat pembelian 

 

 
Sumber: Lim et al., (2013) 

 

Penelitian dari Moon et al., (2011) ini didasarkan dan menguji tiga 

hipotesis yaitu (1) niat untuk membeli produk yang dipersonalisasi akan 

terpengaruh oleh individualisme, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, 

dan dimensi maskulinitas dari budaya nasional; (2) konsumen akan lebih 

cenderung untuk membeli produk personalisasi pencarian daripada produk 

pengalaman; dan (3) niat untuk membeli produk yang dipersonalisasi tidak akan 

dipengaruhi oleh harga premium hingga tingkat tertentu.  
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Gambar 2.5 

Model penelitian pengaruh harga terhadap minat pembelian 

 

 
Sumber: Moon et al., (2011) 

Penelitian Mirabi et al., (2015) ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat pembelian pelanggan pada produk Bono. 

Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah pengaruh antara packaging, 

brand name, price, advertising dan product quality sebagai variabel independen 

terhadap purchase intention sebagai variabel dependen.  

Gambar 2.6 

Model penelitian pengaruh kualitas, harga dan merek terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Mirabi et al., (2015) 
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Lin (2007) dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh brand 

image, product knowledge terhadap purchase intention dengan diskon harga 

sebagai mediating variable. Penelitian dilakukan pada konsumen dan pelanggan 

pusat perbelanjaan di Taiwan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diuji 

dengan menggunakan program SPSS. 

Gambar 2.7 

Model penelitian pengaruh merek dan harga terhadap minat pembelian 

 

 

Sumber: Lin (2007) 

 

Penelitian Tanzila et al., (2015) bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

merek, fitur produk, harga dan pengaruh sosial pada perilaku konsumen dalam 

membeli smartphone di kalangan mahasiswa di Pakistan. Sampel diambil dengan 

metode probabilistic convenience sample, yang terdiri dari mahasiswa sekolah  

bisnis di Sahiwal, Pakistan.  
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Gambar 2.8 

Model penelitian pengaruh merek. fitur, harga dan pengaruh sosial terhadap minat 

pembelian 

 
Sumber: Tanzila et al., (2015) 

Penelitian Naing dan Chaipoopirutana (2014) ini mengkaji hubungan 

antara variabel independen persepsi kualitas, citra produk, aspirasi konsumen, 

nilai emosional, ketidakpastian konsumen, sikap terhadap produk terhadap 

variabel dependen niat pembelian pada ponsel pintar. Dalam penelitian ini survei 

dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner di beberapa pusat perbelanjaan 

yang berbeda di Yangon, Myanmar. Korelasi Pearson diterapkan untuk 

menganalisis data.  
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Gambar 2.9 

 Model penelitian pengaruh kualitas dan merek terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Naing dan Chaipoopirutana (2014) 

 

Shaharudin et al. (2011) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kualitas produk berdasarkan delapan dimensi kualitas produk dan 

hubungannya terhadap perilaku pembelian dari konsumen. Untuk penelitian ini, 

responden diambil dari pengendara dan pemilik kendaraan sepeda motor merek 

Modenas yang merupakan merek sepeda motor nasional Malaysia di wilayah 

negara bagian Kedah, Malaysia. Data kemudian diolah dengan menggunakan 

software SPSS versi 17.  

Gambar 2.10 

Model penelitian pengaruh kualitas terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Shaharudin et al. (2011) 
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Tujuan dari penelitian Chi, Yeh dan Yang (2009) ini adalah untuk 

mengeksplorasi hubungan antara kesadaran merek, persepsi kualitas, loyalitas 

merek dan niat pembelian konsumen. Sampel dikumpulkan dari pengguna telepon 

seluler yang tinggal di Chiyi, Taiwan. Kuesioner disebarkan untuk mendapatkan 

data, kemudian data dianalisis dengan menggunakan program SPSS.  

Gambar 2.11 

Model penelitian pengaruh kualitas dan merek terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Chi, Yeh dan Yang (2009) 

Tujuan dari penelitian Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) ini 

adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang persepsi konsumen (persepsi 

kualitas, persepsi harga dan persepsi nilai) pada niat pembelian di Thailand. Data 

yang diperoleh dari responden kemudian dianalisis dengan korelasi dan analisis 

regresi ganda kemudian data dianalisis dengan menggunakan program SPSS.  
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Gambar 2.12 

Model penelitian pengaruh harga dan kualitas pada minat pembelian 

 
Sumber: Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) 

Tan (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh harga, kualitas produk, persepsi teknologi, resiko fungsi, resiko sosial, 

pemahaman merek dan reputasi terhadap minat pembelian produk smartphone di 

Portugal. Data yang diperoleh dari responden dianalisis dengan korelasi dan 

analisis regresi ganda kemudian data dianalisis dengan menggunakan program 

SPSS.  

Gambar 2.13 

Model penelitian pengaruh sosial terhadap minat pembelian 

 
Sumber: Tan (2014) 

Coelho et al., (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, persepsi teknologi, resiko fungsi, 

resiko sosial, pemahaman merek dan reputasi terhadap minat pembelian produk 
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smartphone di Portugal. Data yang diperoleh dari responden dianalisis dengan 

korelasi dan analisis regresi ganda kemudian data dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS.  

Gambar 2.14 

Model penelitian pengaruh harga dan merek pada minat pembelian 

 
Sumber:  Coelho et al., (2013) 

 

Shah et al., (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh core brand 

image, brand attitude, brand attachment terhadap minat pembelian produk 

kebutuhan pria di Pakistan. Data yang diperoleh dari responden kemudian 

dianalisis dengan korelasi dan analisis regresi berganda dengan menggunakan 

program SPSS.  
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Gambar 2.15 

Model penelitian pengaruh citra merek pada minat pembelian  

 
Sumber: Shah et al., (2012) 

 

2.2 Defenisi Variabel Dependen 

 

Purchase intention atau minat beli adalah tahap kecenderungan responden 

untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Terdapat 

perbedaan antara pembelian aktual dan minat pembelian. Bila pembelian aktual 

adalah pembelian yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka minat 

pembelian adalah niat untuk melakukan pembelian pada kesempatan mendatang. 

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau 

mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan 

tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Shah et al., (2012). 

Minat beli konsumen merupakan kegiatan kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan tersebut (Tanzila et al., 2015). Artinya bahwa minat beli konsumen 

merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen 
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perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian 

yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan 

tersebut. Lin (2007) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

pembelian berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa 

senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat 

minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat pembelian.  

Dengan kata lain, apa yang konsumen pikirkan dan akan membeli dalam 

pikiran mereka mewakili niat pembelian (Tan, 2014). Selain itu, niat beli juga 

dapat menentukan kemungkinan memimpin konsumen untuk tindakan pembelian, 

melalui mengidentifikasi intensitas niat beli, ada kemungkinan tinggi untuk 

membeli produk tertentu saat minat pembelian meningkat (Lin,  2007). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Brand Image Terhadap Purchase Intention 

Citra produk tertentu ditetapkan ke dalam pikiran setiap individu adalah 

brand image dari produk itu; citra merek adalah segala sesuatu terkait dalam 

memori untuk sebuah merek pada benak konsumen (Chew et al., 2012). 

Pengetahuan atau kesadaran merek dan preferensi merek adalah dua variabel yang 

mempengaruhi citra merek yang sangat dan mereka memiliki dampak yang tinggi 

pada citra merek inti dan sangat positif terkait dengan citra merek. Brand image 

juga didefinisikan sebagai set kepercayaan yang dianut tentang merek tertentu 

(Chew et al., 2012), biasanya diselenggarakan dalam beberapa cara yang berarti.  
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Brand image dapat menjelaskan merek bagi konsumen dan memberikan 

kontribusi dalam keputusan pembelian, dan mempengaruhi perilaku pembelian 

pelanggan (Tariq & Nawaz, 2013). Citra merek yang kuat, orang lebih cenderung 

untuk membeli produk itu sehingga memiliki dampak positif yang kuat ke 

perilaku pembelian pelanggan, demikian pula citra merek positif berdampak pada 

keterlibatan produk dari pelanggan. Hal ini jelas bahwa citra merek akan 

membawa kesan positif atau negatif konsumen tentang produk yang akan dibeli. 

Penelitian sebelumnya dari Tariq dan Nawaz (2013) dan Lin (2007) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara brand image dan 

purchase intention. 

2.3.2 Pengaruh Product Quality Terhadap Purchase Intention 

 Mirabi et al., (2015) menjelaskan kualitas produk sebagai sesuatu yang 

menyerupai dengan keunggulan bawaan yang datang dari tingkat produksi dan 

harus dikenali. Mereka menekankan bahwa kualitas produk harus terdiri dari fitur 

terukur bukan preferensi. Kualitas produk adalah keunggulan kompetitif dari 

suatu produk terhadap produk pesaing. Ini mencakup struktur dan desain produk 

yang diproduksi. Kualitas produk yang memenuhi kebutuhan pengguna akhir 

yang mungkin termasuk fitur yang berbeda dan akan meningkatkan kinerja 

produk Mirabi et al., (2015). Tsiotsou (2005) mengatakan bahwa kualitas produk 

adalah sarana untuk memahami dan mengukur kebutuhan konsumen dan 

melaksanakan perubahan yang diperlukan pada tingkat produksi, memastikan 

kebutuhan kualitas produk dengan mendesain ulang produk yang sudah ada.  
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Kualitas produk adalah faktor kunci untuk mengukur niat beli yang 

merupakan proses yang berkesinambungan dan proses perbaikan yang terus 

menerus untuk meningkatkan kinerja produk dan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Kualitas harus ditingkatkan dari waktu ke waktu karena lingkungan 

persaingan yang kompetitif. Ada banyak kompetisi di antara berbagai merek. Ada 

delapan dimensi kinerja yaitu kualitas produk, fitur, keandalan,  kesesuaian, daya 

tahan, dapat diperbaiki, estetika dan persepsi kualitas.  

2.3.3 Pengaruh Price Terhadap Purchase Intention 

 Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk memperoleh suatu 

produk, atau secara umum harga adalah uang yang dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan produk (Lim et al., 2013). Harga 

merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merk yang berkaitan 

dengan keputusan membeli dari konsumen. Ketika memilih diantara merk-merk 

yang ada, konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak absolut tetapi dengan 

membandingkan beberapa standart harga sebagai referensi untuk melakukan 

transaksi pembelian.  

Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin tinggi 

harga maka keputusan pembelian semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah 

keputusan pembelian berubah semakin tinggi (Kotler & Keller, 2008). Maka para 

pengusaha harus jeli dalam menetapkan harga produknya ke pasar agar produk 

tersebut sukses di pasar. Sedangkan nilai itu sendiri didasarkan dari harga yang 

merupakan tolok ukur dari barang dan jasa yang bersangkutan.  

Elvia Kiesuyie, Faktor -  Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Smartphone pada Mahasiswa di Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015



21 

 

Saat menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-

faktor lain seperti lingkungan eksternalnya. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh 

yang kuat pada strategi harga perusahaan. Faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, 

resesi dan tingkat bunga mempengaruhi keputusan penetapan harga karena faktor 

tersebut berpengaruh terhadap biaya produksi produk dan persepsi konsumen 

terhadap nilai dan harga produk (Moon et al., (2011). 

2.3.4 Pengaruh Product Features Terhadap Purchase Intention 

Fitur produk merupakan sebuah fungsi dari item yang mampu memuaskan 

kebutuhan konsumen tertentu dan karenanya dipandang sebagai manfaat dari 

memiliki item. Dalam bisnis, fitur produk adalah salah satu ciri yang membedakan 

dari produk atau layanan yang membantu meningkatkan daya tariknya untuk 

pembeli potensial (Lim et al., (2013). 

Penelitian dari Lim et al., (2013) mengungkapkan bahwa minat dalam fitur 

dan aplikasi yang maju semakin meningkat karena layanan baru yang disediakan 

oleh operator selular seperti internet, media dan hiburan. Sekarang ini  pilihan 

konsumen untuk membeli ponsel pintar dipengaruhi oleh fungsi yang didapatkan 

dari ponsel pintar tersebut. Perangkat telepon dengan berbagai fungsi yang 

berbeda dengan konektivitas nirkabel, program aplikasi yang dapat diinstal, sistem 

manajemen data, program presentasi multi-media, kamera, video berkualitas dan 

berbagai fitur lainnya akan semakin mendorong konsumen dalam membeli produk 

tersebut. Semakin canggih dan maju maka akan semakin tinggi minat pembeli 

dalam memilikinya. 
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Penelitian dari Kim (2003), Lin et al., (2006) menegaskan tentang adanya 

huibungan yang signifikan antara product features dengan minat pembelian.  

2.3.5 Pengaruh Social Influence Terhadap Purchase Intention 

Tanzila et al., (2015) mendefenisikan pengaruh sosial sebagai tindakan, 

reaksi, dan pikiran dari seorang individu dipengaruhi oleh orang-orang atau 

kelompok lain. Pengaruh sosial dapat diwakili oleh tekanan teman sebaya, 

persuasi, pemasaran, penjualan, dan kesesuaian. 

Informasi dari teman dan anggota keluarga dapat memiliki peran penting 

dalam keputusan pembelian oleh konsumen. Menurut penelitian hal ini dapat 

memberikan keuntungan pada pembeli dan penjual pada umumnya (Lim et al., 

2013). 

Dalam penelitian lain yang dilakukan Lim et al., (2013) pada pengguna 

berusia muda terhadap penggunaan ponsel dijelaskan bahwa beberapa kalangan 

masyarakat terpengaruh dari mulut ke mulut tentang hal dan fitur yang menarik 

bagi pengguna dalam membeli produk tertentu dan menunjukkan minat yang 

besar terhadap merek dan fitur khusus yang unik.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan dari berbagai penelitian terdahulu diatas dan juga 

pengamatan terhadap kondisi terkini pengguna smartphone di Batam terutama di 

kalangan mahasiswa yang merupakan salah satu pengguna smartphone yang 

cukup besar, maka penulis mengembangkan sebuah kerangka model penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.16 

Model Penelitian Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian 

Smartphone pada Mahasiswa di Batam  

 
Sumber: Tsiotsou (2005), Lim et al., (2013), Chew et al., (2012), Tariq dan 

Nawaz (2013) dan Tanzila et al., (2015) 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara brand image terhadap purchase 

intention 

H2: Terdapat pengaruh signifikan positif antara product quality terhadap purchase 

intention 

H3:   Terdapat pengaruh signifikan positif antara price terhadap purchase intention 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara product features terhadap 

purchase intention 

H5: Terdapat pengaruh signifikan positif antara social influence terhadap purchase 

intention 
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