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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, 

kelompok dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler, 2007). 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen : 

a. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan merupakan faktor perilaku pembelian dimana 

keseluruhannya yang kompleks dan didalamnya terkandung 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan 

kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota 

masyarakat. Faktor kebudayaan itu diantaranya : 

1) Kultur merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku 

seseorang. Melalui keluarga dan institusi utama lainnya, seorang 

anak yang tumbuh di Amerika Serikat terpapar oleh nilai – nilai 

berikut : pencapaian dan keberhasilan, aktivitas, efisiensi, dan 

kepraktisan, proses, kenyamanan materi, individualisme, kebebasan, 

kenyamanan eksternal, humanitarianisme, dan jiwa muda. 

2) Subkultur yang lebih menampakan identifikasi dan sosialisasi khusus 

bagi para anggotanya seperti kebangsaan, agama, kelompok ras, dan 

wilayah geografis. 
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3) Kelas sosial, divisi yang relatife homogen dan bertahan lama dalam 

sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota 

yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial tidak 

hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti 

pekerjaan, pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, 

rekreasi, dan lain – lainnya.  

b. Faktor Sosial  

Faktor sosial merupakan faktor yang dilihat dari apa yang baik 

dan buruk yang sudah dianut oleh suatu masyarakat. Dimana faktor 

tersebut mempengaruhi tanggapan konsumen, oleh sebab itu pemasar 

harus benar – benar meperhitungkannya untuk strategi pemasaran. 

Faktor sosial yang dimaksud itu diantaranya : 

1) Kelompok referensi dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat 

memberikan pengaruh secara langsung terhadap sikap atau perilaku 

orang tersebut. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

disebut kelompok keanggotaan. Beberapa dari kelompok ini 

merupakan kelompok primer, dengan siapa seseorang berinteraksi 

dengan apa adanya secara terus menerus dan tidak resmi, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Masyarakat juga menjadi 

kelompok sekunder, seperti agama, profesional, dan kelompok 

persatuan perdagangan, yang cenderung lebih resmi dan memerlukan 

interaksi yang kurang berkelanjutan.   

2) Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan 

kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Keluarga 
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dibedakan menjadi dua bagian. Pertama keluarga orientasi terdiri 

dari orang tua, dan saudara kandung seseorang yang dapat 

memberikan orientasi agama,politik, dan ekonomi serta ambisi 

pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, keluarga prokreasi yang terdiri 

dari pasangan dan jumlah anak yang dimilikin seseorang. 

3) Peran dan status sosial, orang berpartisipasi dalam banyak kelompok 

keluarga, klub, organisasi. Kelompok sering menjadi sumber 

informasi penting dan membantu mendefinisikan norma perilaku. 

Kita dapat mendefinisikan posisi seseorang dalam tiap kelompok 

dimana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. Peran 

terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang, 

setiap peran menyandang Status.  

c. Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi yang berada dalam diri pembeli. Faktor pribadi tersebut 

diantaranya : 

1) Usia dan tahap daur hidup, Orang membeli barang dan jasa yang 

berbeda – beda sepanjang hidupnya yang dimana setiap kegiatan 

konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga.  

2) Pekerjaan dan Keadaan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi 

pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli 

pakaian yang mahal, perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan 

di klub khusus, dan membeli mobil mewah. Selain itu, biasanya 

pemilihan produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi 
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seseorang seperti besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah 

tabungan, utang dan sikap terhadap belanja atau menabung. 

3) Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin 

dalam kegiatan, minat dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi 

“seseorang secara utuh” dengan lingkungannya. Pemasar meneliti 

hubungan antara produk mereka dan kelompok gaya hidup. 

Misalnya, pembuat komputer mungkin menemukan bahwa sebagian 

besar pembeli komputer berorientasi pada pencapaian dan kemudian 

mengarahkan mereknya secara lebih jelas pada gaya hidup si 

pencapai.    

4) Kepribadian dan Konsep diri, setiap orang mempunyai karakteristik 

pribadi yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang 

dimaksudkan dengan kepribadian, adalah sekumpulan sifat 

psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif 

konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk 

perilaku pembelian). Kita sering menggambarkannya sebagai sifat 

seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa hormat, 

kemampuan bersosialisasi, pertahanan dan kemampuan beradaptasi.   

d. Faktor Psikologis 

Pada suatu saat tertentu seseorang mempunyai banyak kebutuhan 

baik yang bersifat biogenetik dan biologis. Kebutuhan ini timbul dari 

suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, haus, dan 

sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang bersifat psikologis adalah 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu seperti 
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kebutuhan yang diakui, harga diri, atau kebutuhan untuk diterima oleh 

lingkungannya. Psikologis itu sendiri dalam perilaku konsumen 

merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen 

yang dilihat dari unsur dalam diri konsumen yang dapat membentuk 

perilaku konsumen, diantaranya : 

1) Motivasi, kita semua mempunyai banyak kebutuhan pada waktu 

tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik; kebutuhan itu timbul 

dari keadaan tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, atau 

rasa tidak nyaman. Kebutuhan lain bersifat psikogenik; kebutuhan 

yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan akan 

pengakuan, penghargaan, atau rasa memiliki. Kebutuhan menjadi 

motif ketika kebutuhan itu meningkat sampai tingkat intensitas yang 

cukup sehingga mendorong kita bertindak. Motivasi mempunyai dua 

arah, kita memilih satu tujuan diatas tujuan lainnya dan intensitas 

energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan.   

2) Persepsi, seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan 

tindakan. Bagaimana tindakan seseorang yang termotivasi akan 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi 

adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan 

masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berati. 

Poin utamanya adalah persepsi tidak hanya tergantung pada 

rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap 

bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita.  
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3) Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. Banyak ahli pemasaran yang yakin bahwa 

pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan penguatan. Teori 

pembelajaran mengajarkan kepada para pemasar bahwa mereka 

dapat membangun permintaan atas suatu produk dengan mengaitkan 

pada pendorongnya yang kuat, menggunakan isyarat yang 

memberikan motivasi, dan memberikan penguatan positif karena 

pada dasarnya konsumen akan melakukan generalisasi terhadap 

suatu merek.  

4) Keyakinan dan Sikap, melalui bertindak dan belajar, orang 

mendapatkan keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. keyakinan dapat 

diartikan sebagai gambaran pemikiran seseorang tentang gambaran 

sesuatu. Keyakinan orang tentang produk atau merek akan 

mempengaruhi minat beli konsumen. Selain keyakinan, sikap 

merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Sikap adalah evaluasi, 

perasaan emosi, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan 

atau tidak menguntungkan dan bertahan lama pada seseorang 

terhadap suatu objek atau gagasan tertentu. 

2. Purchase Intention (Minat Beli) 

Menurut Kottler & Keller (2009), minat beli adalah perilaku 

konsumen yang muncul sebagai responden terhadap objek yang 
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menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Adapun 

minat membeli itu muncul melalui berbagai rangkaian proses, antara lain: 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, eveluasi informasi, dan 

akhirnya akan timbul sebuah minat beli yang ada pada diri konsumen. 

Tujuan dari sebuah perusahaan menciptakan dan memasarkan 

produk salah satunya adalah menarik minat beli konsumen, karena 

pembelian biasanya diawali dari ketertarikan atau minat beli akan suatu 

produk. Berbagai cara dilakukan oleh penjual ataupun produsen untuk 

menarik minat beli konsumen guna meningkatkan penjualan dan meraih 

keuntungan yang maksimal. Memahami kebutuhan dan keinginan 

pelanggan bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan mudah oleh penjual 

atau produsen, oleh karena itu penjual perlu memahami berbagai faktor 

yang menjadi daya tarik konsumen dalam pembelian. 

3. Country Of Origin (Negara Asal) 

Country of origin adalah negara asal suatu merek yang merupakan 

elemen penting dalam mempengaruhi minat beli suatu produk. Konsumen 

akan teliti dalam mengevaluasi darimana produk tersebut berasal. Country 

of origin mempengaruhi persepsi dan image di benak konsumen. 

Konsumen cenderung memiliki kesan tertentu terhadap suatu produk yang 

dihasilkan oleh suatu negara. Country of origin diidentikkan dengan label 

― made in‖ yang terdapat pada suatu produk, dimana hal ini merujuk pada 

negara asal atau lokasi dimana produk tersebut dibuat. 

Banyaknya produk asing yang beredar membuat konsumen di negara 

lain melakukan banyak evaluasi terhadap produk asing sebelum 
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memutuskan untuk membeli suatu produk. Kriteria evaluasi konsumen 

tidak hanya mengenai bentuk fisik dan kualitas produk saja. Salah satu 

evaluasi yang seringkali dipertanyakan oleh konsumen ialah tentang 

country of origin (negara asal produk). Country of origin juga memiliki 

peran yang sangatlah penting dalam mempengaruhi dan mngevaluasi suatu 

produk (Yanthi & Jatra, 2015). Calon konsumen sering kali terkena efek 

dari country of origin, mereka memiliki persepsi bahwa perusahaan atau 

merek tertentu berasosiasi dengan negara tertentu (Kotler & Keller, 2009).   

4. Brand Image (Citra Merek) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) merek merupakan nama, 

istilah, tanda, symbol/lambang, desain, warna, gerak atau kombinasi 

atribut-atribut produk yang diharapkan dapat memberikan identitas dan 

differensiasi terhadap produk pesaing. Menurut Lin dan Lin (2007) dalam 

penelitian Roslina (2009) brand image membuat konsumen dapat 

mengenal suatu produk mengevaluasi kualitas, serta dapat menyebabkan 

resiko pembelian yang rendah. Brand image memberikan suatu garansi 

kepada konsumen tentang produk yang digunakan. Merek yang terkenal 

umumnya akan lebih disukai oleh konsumen ketika melakukan suatu 

pembelian meskipun harga yang ditawarkan cukup tinggi. 

Brand image akan menjadi suatu kekuatan perusahaan untuk 

menarik minat beli konsumen, produk dengan brand image yang positif 

akan memiliki nilai lebih dimata konsumen sehingga bisa menarik minat 

mereka untuk mencoba suatu produk. Brand image yang baik akan 

menimbulkan nilai-nilai emosional konsumen, oleh sebab itu perusahaan 
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perlu untuk meningkatkan brand image mereka. Nilai emosional ini akan 

memicu terjadinya persepsi yang positif akan suatu produk. Menurut 

Maunaza (2012), melalui brand image yang baik secara emosional juga 

akan membentuk kepuasan dalam diri individu yang menghasilkan kesan 

kualitas pada suatu merek yang akhirnya menciptakan pembelian berulang.  

5. Perceived Quality (Persepsi Kualitas) 

Perceived quality menurut Aaker (2008) dapat didefinisikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Menurut Bruhn (dalam Grebitus, dkk., 2007) dalam 

penelitiannya menemukan beberapa kriteria kualitas produk yang 

mempengaruhi seorang konsumen untuk membeli produk yang didasarkan 

pada isyarat intrinsik dan ekstrinsik dari produk. 

Persepsi kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan 

terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan sauatu produk berkaitan 

dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Persepsi pelanggan akan 

melibatkan apa yang penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan 

memiliki kepentingan yang diukur secara relative yang berbeda-beda 

terhadap produk. Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa 

membahas persepsi kualitas meliputi keterlibatan dan kepentingan 

pelanggan.  
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6. Daya Tarik Desain Produk  

Daya tarik desain produk menurut Kottler (2009) desain merupakan 

keunggulan produk yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk 

yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Daya tarik 

desain produk dianggap sebagai penampilan sebuah produk yang mampu 

menarik perhatian konsumen. Secara umum suatu desain itu harus praktis, 

ekonomis, aman sesuai dengan kondisi psikologis manusia, maka suatu 

desain perlu untuk memperhatikan kenyamanan, kepraktisan, keselamatan/ 

keamanan, kemudahan dalam penggunaan kemudahan dalam 

pemeliharaan dan kemudahan didalam perbaikan.  

Desain produk mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan 

dalam menciptakan dan mengembangkan sebuah produk atau untuk 

menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Tujuan 

dari desain produk itu sendiri adalah : 

a. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai 

nilai jual yang tinggi. 

b. Untuk menghasilkan produk yang trend pada masanya. 

c. Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan 

baku dan biaya–biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk 

tersebut.   
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian – penelitian 

terdahulu, adapun beberapa penelitian terdahulu, antara lain: 

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Penelitian Alat Analisis Hasil 

1 Pengaruh Country of 

origin, Brand image, 

dan Perceived 

quality terhadap 

Minat beli sepeda 

motor Honda Beat 

di Kota Denpasar 

(Kadek Pratita 

Yanthi dkk, 2015)  

Analisis regresi 

linier berganda 

(SPSS) 

1. Country of origin 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat 

beli sepeda motor Honda 

Beat di Kota Denpasar. 

2. Brand image berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap minat beli sepeda 

motor Honda Beat di Kota 

Denpasar. 

3. Perceived quality 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat 

beli sepeda motor Honda 

Beat di Kota Denpasar. 

2 Peran Brand image 

sebagai Mediator 

antara Country of 

origin terhadap 

Purchase intention 

(Studi pada produk 

Laptop Sony Vaio di 

Kota Denpasar). 

(Cokorda Agung 

Nata Arimbawa, 

2015) 

Metode analisis 

PLS (Partial 

Least Square) 

1. Country of origin 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Brand image dan 

Purchase intention pada 

produk Laptop Sony Vaio. 

2. Brand image sebagai 

Mediasi memiliki 

pengaruh yang lebih 

lemah daripada pengaruh 

langsung Country of 

origin terhadap Purchase 

intention. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Brand Image 

Dalam Memediasi 

Country Of Origin 

Terhadap Purchase 

Intention (I Made 

Weli Moksaoka, 

2016)  

 

 

Analisis Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Country of origin secara 

signifikan berpengaruh 

positif terhadap Brand 

image. 

2. Country of origin secara 

signifikan berpengaruh 

positif terhadap Purchase 

intention. 
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No Judul Penelitian Alat Analisis Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brand image secara 

signifikan berpengaruh 

positif terhadap Purchase 

intention dan Brand image 

mampu memediasi secara 

penuh pengaruh Country 

of origin dengan Purchase 

intention. 

4. Analisis Pengaruh 

Daya Tarik Desain 

Produk, Daya Tarik 

Promosi, Dan 

Persepsi Kualitas 

Terhadap Citra 

Merek Serta 

Dampaknya 

Terhadap Minat 

Pembelian 

Konsumen (Nita 

Meiliani, Augusty 

Tae Ferdinand, 

2015) 

Structural 

Equation Model 

(SEM) 

1. Daya tarik desain produk 

berpengaruh positif 

terhadap citra merek 

(brand image). 

2. Daya tarik promosi 

berpengaruh positif 

terhadap citra merek 

(brand image). 

3. Persepsi kualitas 

berpengaruh positif 

terhadap citra merek 

(brand image). 

4. Citra merek berpengaruh 

positif terhadap minat beli. 

5. Daya tarik desain produk 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

konsumen.  

6. Persepsi kualitas 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli. 

5. 

 

Country Of Origin 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap Persepsi 

Kualitas Dan Minat 

Beli (Jovinta S. 

Dinata et al., 2015)  

Analisis Jalur 1. Country of origin 

berpengaruh signifikan 

terhadap Persepsi Kualitas. 

2. Country of origin 

berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli. 

3. Persepsi Kualitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Beli. 

6. Effect Of Product 

Knowledge And 

Brand Image To 

Purchase Intention 

With HP Laptop 

Brand Price 

Discounts As 

Output regresi 

linier berganda 

dengan 

moderasi 

1. Brand Image berpengaruh 

terhadap Purchase 

Intention laptop merek HP 

di Surabaya.  

2. Product Knowledge 

berpengaruh terhadap 

Purchase Intention laptop 
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No Judul Penelitian Alat Analisis Hasil 

Variables 

Moderated in 

Surabaya (Yoseph 

Baniader Mendrofa, 

2012) 

merek HP di Surabaya  

3. Brand Image dan Product 

Knowledge berpengaruh 

terhadapPurchase 

Intention dengan Price 

Discount sebagai variable 

Moderating laptop merek 

HP di Surabaya 

7. 

 

Retailer Perceived 

Quality and 

Purchase Intention 

(Das et al., 2014) 

Were examined 

with a 

sophisticated 

multivariate 

statistical tool 

named 

structural 

equation 

modeling 

(SEM). 

Pengecer Kualitas yang 

dirasakan memiliki dampak 

positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas dan 

keberlanjutan pengecer dan 

niat pembelian. Namun, 

pengecer tidak memiliki 

kontrol langsung terhadap 

niat pembelian konsumen dan 

komitmen (loyalitas). Tapi 

penelitian kami menunjukkan 

niat beli dan loyalitas dapat 

dikontrol secara tidak 

langsung melalui pengecer 

kualitas yang dirasakan. 

Beberapa kegiatan pemasaran 

seperti iklan, harga, dan tata 

letak toko membangun ritel 

persepsi kualitas. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

1. Pengaruh Country Of Origin terhadap Minat Beli 

Country of origin merupakan elemen yang penting dalam minat beli 

suatu produk. Konsumen akan teliti dalam mengevaluasi dari mana produk 

tersebut berasal. Country of origin mempengaruhi pesepsi dan image di 

benak konsumen. Konsumen cenderung memiliki kesan tertentu terhadap 

suatu produk yang di dihasilkan di suatu negara. Label “made in” menjadi 

sifat (atribut) yang penting bagi konsumen dalam proses penilaian produk. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wang and Yang (2008) 

menyatakan bahwa adanya pengaruh country of origin secara positif dan 

signifikan terhadap minat beli. Hal tersebut didukung oleh penelitian Chih 

(2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh country of origin secara 

positif dan signifikan terhadap minat beli. 

Berdasarkan kajian empiris diatas maka disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1  :  Country of origin berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat.  

2. Pengaruh Brand Image terhadap Minat Beli 

Brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu (Pradipta, 2012). Kesan – kesan yang terkait merek 

akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya pengalaman 

konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau dengan semakin 

seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi komunikasi. Sebuah 

merek adalah seperangkat asosiasi yang terangkai dalam berbagai bentuk 

yang bermanfaat. Produsen suatu produk haruslah menjaga agar brand 

image dari produknya tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan brand 

image yang baik akan mempermudah masyarakat dalam mengenali suatu 

produk dan memungkinkan mereka untuk melakukan minat beli terhadap 

produk tersebut sehingga pada akhirnya perusahaan akan memperoleh laba 

yang lebih besar. 
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Pengaruh brand sangatlah berdampak bagi perusahaan, dapat 

diasumsikan bahwa penggunaan citra merek yang baik dapat menimbulkan 

niat membeli yang positif bagi konsumen. Hasil penelitian Haerudin 

(2010) menunjukkan bahwa brand image memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat beli. 

Berdasarkan kajian empiris diatas maka disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H2  :  Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli 

sepeda motor Honda Beat. 

3. Pengaruh Perceived Quality terhadap Minat Beli 

Perceived quality yang dirasakan oleh konsumen akan berpengaruh 

terhadap kesediaan konsumen tersebut untuk membeli sebuah produk. Ini 

berarti bahwa semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh konsumen, maka 

akan semakin tinggi pula kesediaan konsumen tersebut untuk akhirnya 

membeli. Minat beli dipengaruhi oleh nilai dari produk yang dievaluasi. 

Nilai merupakan perbandingan antara kualitas terhadap pengorbanan 

dalam memperoleh suatu produk. 

Menurut Setyawan (2010) yang mengatakan bahwa persepsi kualitas 

yang baik di mata konsumen akan meningkatkan minat beli karena 

memberikan alasan yang kuat dibenak konsumen untuk memilih merek 

tersebut. Hal ini juga didukung oleh Setyawan  (2010) tentang kaitan 

antara persepsi kualitas produk dengan minat beli. Dalam penelitiannya 

diungkapkan bahwa persepsi kualitas berpengaruh  positif terhadap minat 

beli konsumen. 

Pengaruh Country Of Origin…, Mei Riska Indriana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



23 

 

Berdasarkan kajian empiris diatas maka disusun hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H3  : Perceived quality berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

beli sepeda motor Honda Beat. 

4. Pengaruh Daya tarik desain produk terhadap Minat beli 

Dalam membeli sebuah produk, konsumen tentunya akan 

mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk membeli, 

salah satu hal yang dipertimbangkan adalah penampilan produk atau 

desain produk. Jika penampilan suatu produk mampu menarik minat 

konsumen, maka  konsumen akan lebih mungkin untuk membeli produk 

tersebut, sebaliknya jika desain produk dinilai tidak menarik oleh 

konsumen maka hal itu akan mengurangi dorongan untuk membeli produk 

tersebut. 

Sebuah produk akan memiliki daya tarik desain produk jika produk 

tersebut memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh produk pesaingnya. 

Menurut Kotler (2009) desain sebuah produk merupakan salah satu daya 

tarik dari produk yang dapat menjadi pengenal dan ciri khas yang 

membedakan produk tersebut dengan produk pesaing. 

Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2014) yang meneliti variabel citra 

merek, kualitas produk, daya tarik desain produk, harga produk, dan minat 

beli menyatakan bahwa daya tarik desain produk memiliki pengaruh 

positif terhadap minat beli. 

H4  :  Daya tarik desain produk berpengaruh positif signifikan terhadap 

minat beli sepeda motor Honda Beat. 
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Sumber:  Modifikasi dari Jovita S. Srikandi Kumadji Dinata dan 

Kadarisman Hidayat (2015), serta Yoseph Baniader Mendrofa 

(2012) 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

Keterangan : 

  = Pengaruh masing – masing variabel secara parsial 

 = Pengaruh variabel secara simultan 

H1   = Pengaruh (X1) terhadap Y 

H2   = Pengaruh (X2) terhadap Y 

H3   = Pengaruh (X3) terhadap Y 

H4              = Pengaruh (X4) terhadap Y 

H5          = Pengaruh (X1,X2,X3,X4) terhadap Y 
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D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih 

sementara, hipotesis tersebut baru dapat diuji kebenarannya lewat 

penganalisaan dan penelitian. Hipotesis ini dapat berupa hubungan positif 

maupun negative, tergantung variabel yang diuji. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Country of Origin berpengaruh positif  signifikan terhadap Minat beli 

Sepeda Motor Honda Beat. 

H2 : Brand Image berpengaruh positif signifikan terhadap Minat beli Sepeda 

Motor Honda Beat. 

H3 : Perceived Quality berpengaruh positif signifikan terhadap Minat beli 

Sepeda Motor Honda Beat. 

H4    : Daya tarik desain produk berpengaruh positif signifikan terhadap minat 

beli sepeda motor Honda Beat. 

H5 : Country of origin, Brand image, Perceived Quality dan Daya tarik 

desain produk berpengaruh positif signifikan terhadap Minat beli 

Sepeda Motor Honda Beat. 
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