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 BAB II 
 KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
 
2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang perilaku pembelian konsumen di masa yang akan datang 

telah banyak dilakukan baik yang dilakukan secara offline atau melalui outlet 

(lihat Qun et al. 2012; Jalilvand & Samiei, 2012; Phau & Teah, 2008; Bian & 

Moutinho, 2011; Tariq et al. 2013; Roach 2009; Ibrahim et al. 2013; Chow et al. 

2012) maupun secara online (lihat Yu, Lin, & Chen, 2013; Hossein, Seyede, & 

Faeze, 2011; Lu & Su, 2009; Liu & Shiue, 2014; Lai & Chang, 2010). Model 

penelitian keinginan membeli konsumen juga sudah banyak dikembangkan untuk 

produk fesyen (Phau & Teah, 2008; Bian & Moutinho, 2011; Tariq et al. 2013), 

otomotif (Jalilvand & Samiei, 2012), telepon pintar (Qun et al. 2012; Suki, 2013; 

Chow et al. 2012; Roach, 2009; Ibrahim et al. 2013), elektronik (Leelakulthanit, 

2014) dan bahan sayur-sayuran (Huong, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Qun et al. (2012) mengkaji tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi remaja Malaysia dalam membeli telepon pintar. 

Keinginan remaja Malaysia dalam membeli telepon pintar dipengaruhi oleh harga, 

kompatibilitas, pengaruh sosial, dan manfaat relatif (lihat Gambar 2.1). 

Gambar 2.1 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Membeli Telepon 

Pintar 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suki (2013) mengenai permintaan 

siswi terhadap telepon pintar (smartphone). Berdasarkan 320 kuesioner 

mahasiswa yang dibagikan di Federal Territory of Labuan, Malaysia permintaan 

telepon pintar (smartphone) dipengaruhi oleh fitur produk (product features), 

merk (brand name), harga (price), dan pengaruh sosial (social influences). (Lihat 

Gambar 2.2) 

Gambar 2.2 
Permintaan Mahasiswa terhadap Telepon Pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Suki (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chow et al. (2012) mengkaji tentang 

permintaan anak muda terhadap telepon pintar. Berdasarkan 300 kuesioner yang 

dibagikan kepada anak muda di Malaysia dapat disimpulkan bahwa permintaan 

akan telepon pintar dipengaruhi oleh fitur produk (product features), citra merk 

(brand name), harga (price) dan pengaruh sosial (social influences). (Lihat 

Gambar 2.3) 
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Gambar 2.3 
Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Telepon Pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Chow et al. (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Roach (2009) mengkaji tentang bagaimana 

minat konsumen dalam menggunakan telepon genggam dipengaruhi oleh manfaat 

relatif (relative advantage), kompatibilitas (compatibility), kompleksitas 

(complexity), dan keterlibatan produk. Berdasarkan data dari 254 responden di 

Australia diungkapkanlah bahwa keputusan pembelian konsumen dipengaruhi 

oleh manfaat relatif (relative advantage), kompatibilitas (compatibility), 

kompleksitas (complexity) dan keterlibatan produk (product involvement). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al. (2013) meneliti tentang minat 

beli konsumen dalam pembelian telepon pintar yang dipengaruhi oleh manfaat 

relatif (relative advantage), harga (price), kompatibilitas (compatibility), dan 

pengaruh sosial (social influences). Berdasarkan data dari 379 responden di Perlis 

diungkapkanlah bawah minat beli konsumen dipengaruhi oleh manfaat relatif 
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(relative advantage), harga (price), kompatibilitas (compatibility) dan pengaruh 

sosial (social influences). 

Jalilvand dan Samiei (2012) meneliti keputusan pembelian otomotif 

konsumen di masa yang akan datang. Penelitian yang melibatkan 341 konsumen 

di Iran mengungkapkan bahwa keinginan membeli dipengaruhi secara langsung 

oleh eWOM (electronic world of mouth) dan citra merek (brand image). (Lihat 

Gambar 2.4) 

Gambar 2.4 
Pengaruh e-WOM dan Citra Merk terhadap Keinginan Membeli 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Jalilvand dan Samiei (2012) 

Phau dan Teah (2008) melakukan penelitian tentang keinginan konsumen 

Singapura dalam membeli barang mewah palsu. Berdasarkan respon dari 300 

mahasiswa, diungkapkan bahwa keputusan pembelian di masa yang akan datang 

dipengaruhi secara langsung oleh sikap (attitude) konsumen terhadap barang 

mewah palsu. Sedangkan sikap konsumen sangat bergantung pada kesadaran 

merk (brand conscious), gratifikasi pribadi (personal gratification), kesadaran 

nilai (value consciousness), inferensi kualitas harga (price quality inference),  

eWOM 
among 

Customer 

Brand 
Image 

Purchase 
Intention 

Devi, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Konsumen Dalam Telepon Pintar di Kota Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015



12 
 

 
 

pengaruh sosial (social influence), dan rasa gengsi terhadap merk (brand 

prestige). (Lihat Gambar 2.5). 

Gambar 2.5 
Sikap terhadap Pemalsuan Barang Mewah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Phau dan Teah (2008) 

Yu, Lin, dan Chen (2013) juga meneliti tentang minat beli konsumen 

terhadap produk mewah yaitu tas via internet atau secara online. Berdasarkan 

kuesioner yang disebarkan kepada konsumen melalui email sebanyak 383 

responden, diungkapkan bahwa keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

citra merk (brand image), negara asal (country of origin), dan harmoni diri (self 

congruity). (Lihat Gambar 2.6) 
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 Gambar 2.6 
Bagaimana Citra Merk, Negara Asal, dan Harmoni Diri Mempengaruhi Minat 

Beli Pengguna Internet 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Yu, Lin, dan Chen (2013) 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Leelakulthanit (2014) mengenai faktor yang 

mempengaruhi permintaan untuk mengadopsi Lampu LED di Thailand. 

Berdasarkan data dari 555 responden dapat diungkapkan bahwa minat konsumen 

untuk mengadopsi Lampu LED tersebut dipengaruhi oleh harga (price), kualitas 

(quality), penghematan energi (energy saving), ketahanan (durability), 

kepercayaan (trust in performance), kompatibilitas (compatibility), merk (brand), 

ketersediaan (availability), tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility), kesadaran lingkungan (environmental conscious), kesejahteraan 

sosial (social well being), dan efektivitas yang dirasakan dari sikap lingkungan 

(perceived effectiveness of environmental behaviour). 

Bian dan Moutinho (2011) juga meneliti minat beli konsumen terhadap 

produk palsu. Pada studi ini diungkapkan bahwa keinginan konsumen Inggris 

dalam membeli produk palsu dipengaruhi oleh citra merek (brand image), 
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keterlibatan produk (product involvement), dan pengetahuan terhadap produk 

(product knowledge). (Lihat Gambar 2.7) 

Gambar 2.7 
Peran dari Citra Merk, Keterlibatan Produk, dan Pengetahuan terhadap Pembelian 

Barang Mewah Palsu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bian dan Moutinho (2011) 

Tariq et al. (2013) mengkaji tentang minat pembelian barang mewah oleh 

konsumen di Pakistan. Penelitian ini melibatkan 362 anak muda yang memiliki 

pendidikan yang tinggi. Pada studi ini diungkapkan bahwa minat pembelian 

dipengaruhi oleh citra merk (brand image), kualitas produk (product quality), 

keterlibatan produk (product involvement), atribut produk (product attributes), 

dan loyalitas merk (brand loyalty). (Lihat Gambar 2.8) 
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Gambar 2.8 
Persepsi Konsumen tentang Merk dan Minat Beli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tariq et al. (2013) 

Studi yang dilakukan oleh Liu dan Shiue (2014) mengkaji tentang sikap 

keinginan konsumen dalam mengomsumsi permainan di facebook. di masa yang 

akan datang. Kuesioner yang dibagikan kepada 194 responden melalui online 

mengungkapkan bahwa keinginan konsumen untuk mengomsumsi permainan di 

facebook dipengaruhi oleh persepsi harga (price perception) (Lihat Gambar 2.9). 
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Gambar 2.9 
Pengaruh Sikap Pemain Game Facebook terhadap Minat Beli 

 

 

 

 
 

 

Sumber : Liu dan Shiue (2014) 

Lu dan Su (2009) meneliti tentang minat konsumen yang dipengaruhi 

layanan mobile commerce secara online di Taiwan. Penelitian yang melibatkan 

369 konsumen mengungkapkan bahwa minat beli konsumen dalam menggunakan 

MMS untuk melakukan belanja secara online dipengaruhi oleh mobile skilfulness, 

kegelisahan (anxiety), kesenangan (enjoyment), kemudahan akses (ease of access), 

kegunaan (usefulness), dan kompatibilitas (compatibility). (Lihat Gambar 2.10) 

Gambar 2.10 
Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli di Mobile Shopping 
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Penelitian yang dilakukan oleh Huong (2012) meneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat beli konsumen untuk sayur-sayuran yang aman di 

Vietnam. Berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 412 responden dinyatakan bahwa 

minat beli konsumen dipengaruhi oleh kepercayaan (trust), persepsi harga (price 

perception), dan penampilan (appearance). (Lihat Gambar 2.11) 

Gambar 2.11 
Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Huong (2012) 

Hossein, Seyede, dan Faeze (2011) meneliti tentang minat beli yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor dengan menggunakan model konseptual di Iran. 

Berdasarkan data sebanyak 217 responden diungkapkan bahwa minat beli 

dipengaruhi oleh kesenangan yang dirasakan (perceived enjoyment), kepercayaan 

(trust), manfaat yang dirasakan (perceived usefulness), reputasi perusahaan (firm 

reputation), pengaruh sosial (social influences) dan resiko yang dirasakan 

(perceived risk). (Lihat Gambar 2.12) 
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Gambar 2.12 
Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen secara Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hossein, Seyede, dan Faeze (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sum dan Liao (2009) mengkaji tentang 

hubungan kausal antara minat beli yang dipengaruhi oleh karakteristik produk 

(product characteristics), kompatibilitas produk (product compatibility), citra 

merk (brand image), harga (price), dan word of mouth. Berdasarkan sampel 

responden di Taiwan dinyatakan bahwa minat beli konsol video game dipengaruhi 

oleh world of mouth, citra merk (brand image), kompatibilitas produk (product 

compatibility), dan harga (price). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lai dan Chang (2011) yaitu mengenai minat 

membaca yang dipengaruhi oleh sikap konsumen di Taiwan. Berdasarkan data 

dari 326 responden di Taiwan diungkapkan bahwa minat konsumen dipengaruhi 

oleh kenyamanan (convenience), kompatibilitas (compatibility) dan media 

richness terhadap penggunaan e-book sebagai alat baca. (Lihat Gambar 2.13) 
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Gambar 2.13 
Sikap Konsumen untuk Mengonsumsi E-Book sebagai Alat Baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lai dan Chang (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wu (2011) yaitu mengenai minat 

untuk mengadopsi suatu produk (intention to adopt) dan atribut yang dirasakan 

(perceived attributes) dari produk tersebut. Berdasarkan data dari 255 responden 

di Taiwan dapat diungkapkan bahwa minat konsumen untuk mengadopsi suatu 

produk dipengaruhi oleh komponen dari atribut yang dirasakan (perceived 

attributes) seperti manfaat relatif (relative advantage), kompatibilitas 

(compatibility), dan kompleksitas (complexity) dengan variabel consumer 

innovativeness sebagai moderating. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jabri dan Sohail (2012) yaitu mengenai 

minat untuk mengadopsi mobile banking. Berdasarkan data dari 330 responden di 

Saudi Arabia dapat diungkapkan bahwa manfaat relatif (relative advantage), 

kompatibilitas (compatibility), observasi (observability) dan resiko yang dirasakan 

(perceived risk) mempunyai pengaruh terhadap minat untuk mengadopsi mobile 

Perceived 
Ease of 

U

Compatibility 

Intention 
To Use 

Perceived 
Usefulness 

Convenience 

Media 
Richness 

Devi, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Konsumen Dalam Telepon Pintar di Kota Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015



20 
 

 
 

banking, sedangkan trialability dan kompleksitas (complexity) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap minat untuk mengadopsi mobile banking. (Lihat Gambar 2.14) 

Gambar 2.14 
Minat untuk Mengadopsi Mobile Banking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jabri dan Sohail (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Thammawimutti dan Chaipoopirutana 

mengkaji tentang hubungan minat pembelian dengan ekuitas merk (brand equity) 

dan atribut produk (product attributes) pada produk kamera digital merk Sony. 

Berdasarkan hasil data dari 400 responden di Bangkok dapat diungkapkan bahwa 

minat pembelian konsumen dipengaruhi oleh ekuitas merk (brand equity) dan 

atribut produk (product attributes). 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

2.2.1 Minat Pembelian 

Minat beli diartikan sebagai rencana awal untuk membeli suatu produk 

ataupun jasa di masa yang akan datang, rencana ini tidak selalu mengarah ke 

implementasi karena dipengaruhi oleh kemampuan untuk melaksanakan nya 

(Warshaw & Davis, 1985 dalam Qun et al. 2012). Pikiran konsumen akan 

mengaktualisasikan minat beli nya (Blackwell, Miniard, & Engel, 2001 dalam 

Qun et al. 2012). Anoraga (2000) menyatakan bahwa minat pembelian merupakan 

suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

konsumen tersebut melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan atau yang 

dibutuhkan konsumen tersebut.  

Para ahli perilaku menganggap pembelian produk konsumsi sebagai suatu 

proses pemecahan persoalan atau proses pemenuhan kebutuhan. Konsumen 

melewati serangkaian tahapan untuk bisa menciptakan produk mana yang ingin 

dibeli (Engel, Kollat & Blackwell, 1982) yaitu identifikasi kebutuhan, 

pengumpulan informasi, evaluasi alternatif solusi, pemilihan solusi yang tepat, 

dan evaluasi keputusan setelah membeli.  

Pemasar selalu berminat terhadap minat pembelian, karena minat pembelian 

bisa membantu nya dalam mensegmen pasar dan mendukung pengambilan 

keputusan seperti dimana produk seharusnya dipasarkan (Sewall,1978; Silk & 

Urban, 1978 dalam Ibrahim et al. 2013). 

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang 

membentuk suatu persepsi. Meskipun merupakan pembelian yang belum tentu 
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akan dilakukan pada masa mendatang namun pengukuran terhadap minat 

pembelian umumnya dilakukan guna memaksimumkan prediksi terhadap 

pembelian aktual itu sendiri (Kinnear & Taylor, 1995). Hal itu akan berlanjut 

hingga konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang dibeli, sehingga 

konsumen akan tetap setia untuk menggunakan produk tersebut, bahkan lebih jauh 

lagi, konsumen akan merekomendasikan produk tersebut pada oranglain untuk 

ikut mengkonsumsi produk tersebut (Soderlund & Ohman, 2003). 

 

2.3 Hubungan antar Variabel  

2.3.1 Hubungan Harga terhadap Minat Beli 

Harga merupakan salah satu komponen yang paling penting di suatu pasar 

(Qun et al. 2012). Harga adalah sejumlah uang yang di kenakan biaya untuk suatu 

produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang konsumen tukarkan sebagai 

keuntungan untuk memiliki suatu produk atau jasa (Kotler and Armstrong, 2010).  

Menurut Pepadri (2002) harga adalah sejumlah uang yang ditentukan perusahaan 

sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang 

diadakan perusahaan untuk memuaskan keinginan konsumen dan merupakan 

salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan 

kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan harganya (Sweeney et al. 

2001). Harga dan promosi khusus telah digunakan untuk menarik konsumen pada 

perusahaan retail dan pada umumnya akan meningkatkan tingkat perdagangan 

toko (Grewal, Monroe, & Krishnan, 1998). Jika harga yang ditetapkan oleh 
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perusahaan tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen, maka pemilihan suatu 

produk tertentu akan dijatuhkan pada produk tersebut (Basu, Swastha, & Irawan, 

2001). Minat pembelian juga akan berkurang apabila harga sebenarnya pada suatu 

produk lebih tinggi daripada harga yang seharusnya (Dodds W.B. 1991 dalam 

Qun et al. 2012). 

Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang pengaruh 

persepsi harga terhadap minat beli antara lain Qun et al. (2012); Liu dan Shiue 

(2009); Huong (2012); Sum dan Liao (2009). Para peneliti tersebut 

mengungkapkan adanya pengaruh positif persepsi harga terhadap minat beli. 

2.3.2 Hubungan Kompatibilitas terhadap Minat Beli 

Kompatibilitas berarti bagaimana cara konsumen mengadopsi pilihan 

produk ke dalam pilihan gaya hidup seseorang (Ibrahim et al. 2013). 

Kompatibilitas (compatibility) dari suatu produk adalah cara perusahaan untuk 

mengetahui cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan apa yang 

mampu diberikan produk itu sendiri (Qun et al. 2012). Kompatibilitas yaitu sejauh 

mana suatu inovasi diterima dan dirasakan cocok dengan nilai, pengalaman dan 

kebutuhan konsumen (Ho dan Wu, 2011) 

Kompatibilitas (compatibility) juga merupakan hal yang penting yang 

berhubungan dengan permintaan serta minat beli konsumen (Gatignon & 

Robertson, 1991 dalam Qun et al. 2012)). Kompatibilitas dari suatu produk dapat 

menurunkan laba perusahaan apabila produk yang dijual tidak sesuai dengan 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen.  
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Beberapa peneliti terdahulu yang mendukung pengaruh kompatibilitas 

(compatibility) terhadap minat beli antara lain Qun et al. (2012); Lu dan Su 

(2009); Roach (2009); Jabri dan Sohail (2012); Lai dan Chang (2011) dan 

Leelakulthanit (2014). Para peneliti tersebut mengungkapkan adanya pengaruh 

positif kompatibilitas (compatibility) terhadap minat beli konsumen. 

2.3.3 Hubungan Pengaruh Sosial terhadap Minat Beli 

Pengaruh sosial berarti pengaruh dari seseorang ke orang lain untuk 

membuat perubahan terhadap perasaan, sikap, dan pemikiran secara sengaja 

maupun tidak sengaja (Rashotte, 2007 dalam Suki, 2013). Pengaruh Sosial berarti 

perubahan pikiran, sikap dan perasaan seseorang atau individu yang merupakan 

hasil dari interaksi dengan oranglain. Teman atau keluarga adalah salah satu 

pengaruh sosial (Suki, 2013).  

Ada penelitian yang mengungkapkan hubungan antara komunikasi virtual, 

yang merupakan sumber penting dari pengaruh sosial dengan minat beli (Bickart 

& Schindler, 2001 dalam Qun et al. 2012). Seseorang dapat dengan mudah di 

pengaruhi oleh sosial, terutama bagi mereka yang berada di komunitas dengan 

pikiran, sikap, dan rasa yang sama (Rashotte, 2007 dalam Suki, 2013). Pengguna 

telepon pintar peduli ketika teman mereka menyukai telepon pintar yang mereka 

gunakan dan akan membeli telepon pintar apabila dapat menyesuaikan diri dengan 

kelompok sosial nya (Suki, 2013). 

Beberapa peneliti terdahulu yang mendukung pengaruh pengaruh sosial 

terhadap minat beli antara lain Qun et al. (2012); Phau dan Teah (2008); Suki 

(2013); Hossein, Seyede, Faeze (2011); Ibrahim et al. (2013) dan Chow et al. 
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(2012). Para peneliti tersebut mengungkapkan adanya pengaruh positif pengaruh 

sosial terhadap minat beli konsumen. 

2.3.4 Hubungan Citra Merk terhadap Minat Beli  

Merk adalah nama eksklusif yang menunjukkan suatu produk di pasar (Suki, 

2013). American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai sebuah 

nama dan/atau simbol seperti logo, trademark, atau desain kemasan – yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasikan produk atau jasa dari satu produsen atau 

satu kelompok produsen dan untuk membedakan produk atau jasa itu dari 

produsen pesaing. Arslan and Altuna (2010) mendefinisikan citra merk sebagai 

perasaan positif atau negatif tentang suatu merk ketika merk tersebut melintas di 

pikiran konsumen atau ketika konsumen mengingatnya. 

Penciptaan suatu citra merk merupakan salah satu strategi pemasaran yang 

penting, sebab citra merk dapat menciptakan hubungan sentimen antara konsumen 

dan merk yang berupa kepercayaan dan rasa suka (Nicolino, 2004). Semakin kuat 

suatu citra merk, semakin tinggi minat beli konsumen (Lin, Wang, Chiou, & 

Chung, 2007 dalam Yu, Lin & Chen, 2013). Pengguna telepon pintar lebih 

memilih membeli merk yang dikenal luas yang bisa menonjolkan simbol status 

yang unik yang menampilkan informasi secara cepat dengan tingkat kejengkelan 

yang minimal dan interkasi layar sentuh yang bersih (Suki, 2013). Chia dan Hao 

(2013) mengungkapkan bahwa mitos merk muncul sebelum keputusan pembelian 

konsumen, yang berarti bahwa jumlah pembelian telepon pintar bergantung pada 

merk itu sendiri.  
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Beberapa peneliti terdahulu yang telah meneliti tentang pengaruh citra merk 

terhadap minat beli yaitu Jalilvan dan Samiel (2012); Suki (2013); Yu, Lin dan 

Chen (2013); Sum dan Liao (2009); Tariq et al. (2013): Chow et al. (2012). Para 

peneliti tersebut mengungkapkan adanya pengaruh positif citra merk terhadap 

minat beli.  

2.3.5 Hubungan Produk Atribut terhadap Minat Beli 

Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan 

diberikan. Kotler dan Armstrong (2008) mengungkapkan bahwa manfaat yang 

ditawarkan oleh atribut produk dalam bentuk : kualitas, fitur, dan desain. oleh 

karena itu, didalam penelitian ini komponen atribut produk yang dipakai 

disesuaikan dengan teori menurut Kotler dan Armstrong.  

Atribut dari suatu produk sebenarnya yaitu refleksi dari imej suatu 

perusahaan yang mengandung fitur dari suatu produk (Tariq et al. 2013). Atribut 

produk merupakan karakteristik yang menjadi persepsi bagi konsumen terhadap 

produk tersebut, sehingga apabila karakter yang melekat pada produk tersebut 

diterima dengan baik oleh konsumen, maka atribut produk tersebut diharapkan 

dapat menarik minat konsumen untuk memutuskan membeli produk-produk 

tersebut. 

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pengaruh atribut produk 

terhadap minat beli antara lain Bian dan Moutinho (2011); Tariq et al. (2013). 

Para peneliti tersebut mengungkapkan adanya pengaruh positif atribut produk 

terhadap minat beli konsumen. 
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2.3.6 Hubungan Manfaat Relatif terhadap Minat Beli 

Manfaat relatif berarti sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik 

daripada produk yang menggantikan, atau produk yang bersaing (Tidd, 2010 

dalam Qun et al. 2012). Hal ini biasanya diukur dari segi ekonomi seperti 

profitabilitas ekonomi, prestis sosial, atau manfaat lainnya. (Tidd, 2010; Rogers, 

1995 dalam Qun et al. 2012). 

Manfaat relatif mengacu pada keuntungan dari mengadopsi teknologi baru 

dibandingkan harga. Jika suatu produk sangat mahal dibandingkan dengan produk 

merk lain, maka potensial pembeli dalam membeli produk tersebut akan rendah 

(Sypher, 1997 dalam Qun et al. 2012). Pelanggan akan merasa takut, 

ketidakpastian dan juga keraguan tentang apakah teknologi tersebut dapat 

memberikan manfaat sesuai dengan yang dijanjikan dan kemampuan untuk 

mewujudkan manfaat (Mohr, Sengupta, & Slater dalam Qun et al. 2012).  

Beberapa peneliti terdahulu yang mendukung pengaruh manfaat relatif 

terhadap minat beli antara lain Roach (2009); Jabri dan Sohail (2012). Para 

peneliti tersebut mengungkapkan adanya pengaruh positif antara manfaat relatif  

dan minat beli. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari berbagai macam hasil penelitian, penulis mengungkapkan model 

penelitian yang diteliti yaitu : 
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Gambar 2.15 
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pembelian Konsumen dalam 

Telepon Pintar di Kota Batam 
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Sumber : Qun et al. (2012) dan Suki (2013) 

 Berikut ini merupakan hipotesis yang dikembangkan oleh penulis yaitu : 

H1: Harga berpengaruh signifikan positif terhadap Minat Beli. 

H2: Kompatibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Minat Beli. 

H3: Pengaruh Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap Minat Beli. 

H4: Citra Merk berpengaruh signifikan positif terhadap Minat Beli. 

H5: Produk Atribut berpengaruh signifikan positif terhadap Minat Beli. 

H6: Manfaat Relatif berpengaruh signifikan positif terhadap Minat Beli. 
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