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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian saat ini merujuk pada penelitian sebelum nya yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelum nya. Akan tetapi pada penelitian kali ini akan 

berfokus kepada kasus: Pengaruh Kualitas Produk, Informasi Lisan, dan 

Citra Merek Terhadap Niat Beli iPhone di Surabaya. Berikut ini akan 

diuraikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini : 

1) Misbah Khalid dan Saleem Ur Rahman (2015) 

Penelitian ini dilakukan oleh Misbah Khalid dan Saleem Ur rahman pada 

tahun 2015 dengan judul “Word of Mouth, Perceived Risk and Emotions, 

Explaining Consumers’ Counterfeit Products Purchase Intention in a Developing 

Country: Implications for Local and International Original Brands”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat beli konsumen terhadap produk palsu.Variabel yaitu Informasi 

Lisan, Resiko yang dianggap, dan Emosi dipelajari sebagai penentu niat 

pembelian konsumen dan ditemukan memiliki hubungan positif dengan niat 

pembelian Penelitian tersebut menggunakan metode non-probability teknik 

convenience sampling. Sampel yang digunakan untuk di uji dalam penelitian ini 

adalah di Islamabad, Labore, dan Kota Peshawar Pakistan. Selama masa  

penelitian  berlangsung sebanyak 500 responden yang di distribusikan, dan total 

hanya 214 yang diselesaikan dan diambil dari responden. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko yang dianggap, informasi 

lisan, dan emosi berpengaruh positif dalam mempengaruhi niat beli konsumen 

produk palsu. Hasilnya penting bagi sektor bisnis serta kebijakan untuk 

pemusnahan perdagangan, penjualan, promosi dan pembelian produk palsu di 

Negara berkembang. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada 

variabel bebas yaitu informasi lisan, instrumen penelitian yang menggunakan 

kuesioner. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak 

pada pengambilan sampel, jumlah responden, alat analisis, teknik sampling, objek 

penelitian, dan lokasi penelitian. 

Model penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

   

  

  

Sumber :Word of Mouth, Perceived Risk and Emotions,Explaining Consumers’ Counterfeit 

Products Purchase Intention in a Developing Country: Implications for Local and 

International Original Brands. Misbah Khalid danSaleem Ur Rahman 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian Misbah Khalid dan Saleem Ur Rahman, (2015) 

 

 

2) Muhammad Irfan Tariq, Muhammad Rafay Nawaz, Muhammad 

Mussarat Nawas, Hashim Awais Butt.(2013) 

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang meneliti 

tentang Customer Perceptions about Branding and Purchase intention oleh 

Muhammad Irfan Tariq, Muhammad Rafay Nawaz, Muhammad Musarrat Nawas, 

Word of mouth 

 

Perceived risk 

 

Emotions 

 

 

Purchase 

intention  
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Hashim Awais Butt. Penelitian tersebut mengenai studi lapangan dari 362 

individu, yang dilakukan untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi niat 

pembelian antara konsumen FMCG iPakistan. Variabel yaitu citra merek, kualitas 

produk, pengetahuan produk, keterlibatan produk, atribut produk dan loyalitas 

merek dipelajari sebagai penentu niat pembelian konsumen dan ditemukan 

memiliki hubungan positif dengan niat pembelian. Implikasi bagi hasil ini bagi 

pemasar dibahas di bagian akhir dan rekomendasi yang diusulkan juga. Niat beli 

adalah janji tersirat diri seseorang untuk membeli produk lagi setiap kali 

seseorang membuat perjalanan berikutnya kepasar (Muhammad Irfan Tariq et al, 

2013). Ini memiliki kepentingan besar karena10 perusahaan ingin meningkatkan 

penjualan produk tertentu untuk tujuan untuk memaksimalkan keuntungan 

mereka. Niat beli menggambarkan kesan retensi pelanggan. Ada fungsi-fungsi 

tertentu dari merek yang memiliki pengaruh yang kuat pada niat pembelian citra 

pelanggan yaitu citra merek, kualitas produk, pengetahuan produk, keterlibatan 

produk, atribut produk dan loyalitas merek. Penelitian ini menunjukkan perilaku 

pembelian pelanggan tentang bagaimana masyarakat umum tertarik untuk 

melakukan pembelian produk bermerek dan juga mengungkapkan aspek-aspek 

penting yang sangat diperlukan untuk menangkap niat beli pelanggan. Penelitian 

ini membantu untuk mengkategorikan bahwa di antara aspek-aspek ini yang 

faktor yang berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian pelanggan. 
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Model penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : “Customer Perceptions about Branding and Purchase intention” 

Muhammad Irfan Tariq, Muhammad Rafay Nawaz, Muhammad MusarratNawas, 

HashimAwais Butt 

 

Gambar 2.2 

Model Penelitian Muhammad Irfan Tariq et al., (2013) 
 

 

3. Mohammad Reza Jalilvand dan Neda Samiei (2011) 

Penelitian ini meneliti tentang  “The Effect Of Electronic Word Of Mouth On 

Brand Image And Purchase Intention”. Variabel yang digunakan adalah 

electronic word of mouth (WOM) , citra merek dan niat pembelian. Penelitian 

dilakukan di Iran dan objeknya adalah industri auto mobile Peneliti menggunakan 

pengukuran skala likert tujuh poin dan metode pengumpulan menggunakan 

kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah SEM dengan analisis deskriptif. 

Peneliti menggunakan 400 responden akan tetapi hanya dengan menggunakan 341 

responden, telah menghasilkan 85 persen. Dari hasil penelitian,telah menunjukkan 

Brand image 

Product quality 

Product knowledge  

Brand loyalty 

Product involvement 

Product attributes 

Purchase intention 
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bahwa WOM memiliki dampak positif terhadap citra merek, WOM memiliki 

dampak positif yang kuat terhadap niat beli, citra merekmempengaruhi niat beli. 

 

 

 

 

 

Sumber : Mohammad Reza Jalilvand Dan NedaSamiei (2011), “The Effect OfElectronic Word Of 

Mouth On Brand Image And Purchase Intention”. 

 

Gambar 2.3 

Model Penelitian Mohammad Reza Jalilvand dan Neda Samiei (2011) 

 

TABEL 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DENGAN PENELITI TERDAHULU 

 

Peneliti 

Jalivand dan 

Samiei (2011) Khalid and 

Rahman (2015) 

Muhammad Irfan 

Tariq et.al (2013) 

Nabila 

Rahmani 

(2015) 

Variabel 

Bebas 

e-WOM, Citra 

Merek 

Informasi lisan, 

Resiko yang di 

anggap, Emosi 

Citra Merek, 

Kualitas  Produk, 

Pengetahuan 

Produk, Keterlibatan 

Produk, Atribut 

Produk dan 

Loyalitas 

Merek 

Kualitas 

Produk, 

Infornasi Lisan, 

CitraMerek 

Variabel 

Terikat 

Niat Beli Niat beli Niat Pembelian Niat Beli  

Jumlah 

Responden  

341 Responden 214 responden 362 responden 120 responden 

Alat Analisis SEM AMOS Korelasi pearson Simple random 

sampling 

SPSS 

Pengukuran Skala Likert Skala Likert Cross-sectional Skala Likert 

Obyek 

Penelitian 

Industri Mobil  Produk palsu FMCG iPhone 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner  Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

e-WOM Niat  

Beli  

Citra 

Merek 



13 

 

 

 

Lokasi Iran Pakistan  Pakistan Surabaya, 

Indonesia 

Hasil  e-WOM 

memiliki 

hubungan positif 

terhadap Citra 

Merek; e-WOM 

mempunyai 

dampak positif 

terhadap Niat 

Beli; Citra 

Merekberngaruh

terhadapNiatBeli 

Resiko yang 

dianggap, 

informasi lisan, 

dan emosi 

berpengaruh positif 

terhadap niat beli 

Citra Merek, 

Kualitas 

Produk, 

Pengetahuan 

Produk, Keterlibatan 

Produk, Atribut 

Produk dan 

Loyalitas 

Merek berpengaruh 

signifikan terhadap 

Niat Pembelian 

Kualitas 

Produk, 

Informasi 

Lisan, dan Citra 

Merek 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap niat 

beli 

Sumber :Misbah Khalid and Saleem Ur Rahman (2015) ; Mohammad Irfan Tariq et al., 

(2013) ; Mohammad Reza Jalilvanddan Nada Samiei(2011), dan diolah peneliti (2015) 

 

 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori digunakan untuk menganalisis dan sebagai dasar dalam 

melakukan pembahasan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan 

dalam penelitian. Dimana dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang 

digunakan, variabel-variabel tersebut yaitu Kualitas Produk, Informasi Lisan, 

Citra Merek dan Niat Beli. 

 

2.2.1 Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2011) definisi produk adalah semua hal 

yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan. Sedangkan menurut W.J Stanton yang dikutip oleh Paul kus Lilik 

Kristianto (2011) menyatakan produk adalah satu sifat yang komplek, baik dapat 

diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise 

perusahaan dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan atau 
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kebutuhannya. Berbicara mengenai produk, maka kualitas yang perlu diperhatikan 

adalah kualitas produk.Menurut pendapat Kotler dan Amstrong (2011) kualitas 

produk berhubungan dengan kemampuan produk menjalankan fungsinya, 

termasuk keseluruhan produk, kehandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian 

dan perbaikan, dan atribut bernilai lainnya. Jadi, kualitas produk ditunjukkan dari 

keseluruhan karakter dari sebuah produk yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memuaskan kebutuhan. 

Menurut Garvin dalam Dewi Kurniawati, Suharyono, Andriani 

Kusumawati (2014:3) ada delapan dimensi kualitas yang dikembangkan dan dapat 

digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk 

produk manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1) Kinerja (performance), yaitu karakter dari produk inti seperti aspek 

kinerja individu 

2) Daya Tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat digunakan  

3) Keseuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu 

keseuaian suatu produk dengan standar dalam industrinya 

4) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features),yaitu karakteristik 

tambahan untuk menambah nilai produk dari inti 

5) Kehandalan (realibility), yaitu kemungkinan suatu produk tidak akan 

mengalami kerusakan atau gagal di pakai 
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6) Estetika (esthetic), yaitu daya tarik produk terhadap panca indera 

7) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk gserta tanggung jawab perusahaan terhadapnya 

8) Kegunaan (serviceability) meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, mudah di reparasi, penanganan keluhan yang 

memuaskan 

2.2.2 Informasi Lisan 

Informasi Lisan adalah suara dari ide-ide baru yang sampai di telinga kita 

dalam beberapa cara seperti ; bercerita, dialog, percakapan, berbagi pengalaman, 

dan lain-lain, dan dampaknya tetap pada jiwa kita sampai kita mendengar cerita 

lain. Dengan demikian, Informasi Lisan membantu kita untuk mengetahui tentang 

apa yang baru, dan apa yang terbaru. Kotler & Keller (2007:204) mengemukakan 

bahwa Informasi Lisan atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses 

komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun 

kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan 

informasi secara personal. Informasi Lisan merupakan salah satu saluran 

komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan yang memproduksi baik 

barang maupun jasa karena informasi lisan dinilai sangat efektif dalam 

memperlancar proses pemasaran dan mampu memberikan keuntungan pada 

perusahaan. 

Konsumen mengetahui keberadaan produk dari komunikasi pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan dan dari sumber-sumber informasi lainnya diluar 
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sumber resmi perusahaan. Pada masyarakat indonesia yang tingkat interaksi nya 

tinggi dan memiliki budaya mendengarkan daripada membaca, informasi lisan 

lebih efektif selain iklan yang unik dan menarik untuk mempromosikan produk. 

Bughin, Doogan, dan Vetvik 2010 (dalam Khalid dan Rahman, 2015) menyatakan 

bahwa informasi lisan merupakan faktor utama diantara 20-50% mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

 Bagi masyarakat Indonesia Informasi Lisan mempunyai pengaruh yang kuat 

(Suryani, 2013:143). Masyarakat yang cenderung lebih suka mendengarkan 

daripada membaca, dalam mencari informasi pun lebih banyak bertanya kepada 

orang lain yang di percaya. Oleh karena itu wajar apabila opinion leader (orang 

yang mempengaruhi orang lain) mempunyai peran yang sangat penting. 

Pelanggan yang terpuaskan akan menjadi juru bicara produk perusahaan secara 

lebih efektif dan meyakinkan dibandingkan dengan iklan jenis apapun. Konsumen 

belajar mengenai produk dan merek baru yang terkait dengan kelompok 

konsumen yang ada di masyarakat dari dua hal, yaitu : melalui pengalaman dan 

pengamatan terhadap penggunaan produk konsumen lainnya, dan mencari 

informasi dengan bertanya kepada konsumen lain yang tahu dan pernah 

menggunakan produk yang akan dibelinya. (Suryani, 2013 perilaku konsumen di 

era internet). 

  Informasi Lisan dapat dijelaskan sebagai komunikasi informasi terarah 

pada konsumen lainnya mengenai kepemilikan, penggunaan dan ciri-ciri barang 

umum dan penjualnya dan menjelaskan bahwa berbagai penelitian bertahun-tahun 
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telah memberi bukti bahwa Informasi Lisan berpengaruh signifikan terhadap 

pilihan konsumen maupun persepsi setelah pembelian. (Khalid & Rahman, 2015).  

 Sementara itu Kottler, et al. (2008, dalam Nasir et al, 2012) menyatakan 

bahwa informasi lisan merupakan komunikasi antara orang dengan orang baik itu 

secara lisan maupun tulisan yang menghubungkan perhitungan atau pengalaman 

pada penjualan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Kekuatan Informasi Lisan 

melebihi kekuatan berbagai bentuk promosi. Dalam situasi tertentu, Informasi 

Lisan memiliki pengaruh lebih besar pada perilaku konsumen dibandingkan 

dengan penjualan pribadi, promosi tercetak, dan radio. 

 

2.2.3  Citra Merek 

Citra merek adalah persepsi dan keyakinkan yang dipegang oleh 

konsumen seperti yang dicerminkan dalam asosiasi yang tertanam dalam ingatan 

konsumen (Kotler dan Keller, 2009:403). Citra Merek menggambarkan sifat 

ekstrinsik dari produk atau jasa, termasuk cara-cara dimana merek mencoba untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan psikologis atau sosial (Kotler dan Keller, 

2012:270). Citra sebagai merek menurut (Tjiptono, 2011:23) merek merupakan 

serangkaian asosiasi yang di persepsikan oleh individu sepanjang waktu, sebagai 

hasil pengalaman langsung maupun tidak langsung atas sebuah merek. Dan 

deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu ( 

Tjiptono, 2011:112)  

 Menurut Suryani (2013:86) mendefinisikan bahwa citra merek sebagai 

berikut : Segala hal yang berkaitan dengan merek yang ada dibenak ingatan 
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konsumen. Citra merek merupakban persepsi konsumen terhadap merek secara 

menyeluruh ini dibentuk oleh informasi yang diterima dan pengalaman konsumen 

atas merek tersebut. Apa yang muncul ketika konsumen ditanya tentang citra 

suatu merek? Konsumen akan mengungkapkan kesan dan keyakinannya terhadap 

merek tertentu. Citra merek mempunyai peran penting dalam mempengaruhi 

perilaku pembelian. Konsumen yang mempunyai citra positif terhadap merek 

cenderung memilih merek tersebut dalam pembelian. Terbentuknya Citra merek, 

citra perusahaan, dan citra produk memerlukan waktu dan proses yang panjang 

karena terbentuk dari hasil persepsi terhadap objek dalam kurun waktu yang 

panjang (Suryani, 2013:86). 

Citra merek didefinisikan sebagai "persepsi tentang merek yang tercermin 

oleh asosiasi merek yang ada di ingatan konsumen" oleh Keller 1993 (dalam 

Hsiang-Ming Lee, Ching-Chi Lee dan Cou-Chen Wu, 2011). Pada dasarnya, citra 

merek menggambarkan pikiran konsumen dan perasaan terhadap merek, Roy dan 

Banerjee, 2007 (dalam Hsiang-Ming Lee et al, 2011). 

Dengan kata lain, citra merek adalah gambaran mental secara keseluruhan 

bahwa konsumen memiliki dari merek, dan keunikan nya dibandingkan dengan 

merek lain. Faircloth, 2005 (dalam Hsiang-Ming Lee et al, 2011). Citra merek 

terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang merek seorang konsumen beragam 

produk dan atribut non produk. Citra merek merupakan simbolis pribadi bahwa 

konsumen menghubungkan dengan merek, yang terdiri dari semua informasi 

merek terkait deskriptif dan evaluatif. Iversendan Hem, 2008 (dalam Hsiang-Ming 

Lee et al, 2011). Ketika konsumen memiliki citra merek yang menguntungkan, 
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pesan merek memiliki pengaruh kuat dibandingkan denganpesan merek pesaing. 

Hsieh dan Li, 2008 (dalam Hsiang-Ming Lee et al, 2011). Oleh karena itu, citra 

merek merupakan faktor penentu penting dari perilaku pembeli Burmann et al, 

2008 (dalam Hsiang-Ming Lee et al, 2011). Citra merek juga memainkan peranan 

penting di pasar.  

 

2.2.4 Niat Beli   

 Proses pembelian oleh konsumen merupakan sebuah pendekatan 

penyesuaian masalah yang terdiri dari 5 tahap yang dilalui konsumen (Kotler dan 

Keller, 2013:188),  kelima tahap tersebut adalah : 

1. Pengenalan masalah/kebutuhan 

Pembeli menyadari antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang diinginkannya. 

Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari 

luar. Pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan 

atau minat tertentu konsumen dan meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban, 

apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa yang 

menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu 

menyebabkan seseorang mencari produk tertentu. 

2. Pencarian informasi 

Jika dorongan konsumen kuat dan obyek yang dapat memuaskan kebutuhanitu 

tersedia, konsumen akan membeli obyek itu. Konsumen mungkin tidak berusaha 

untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi 

sehubungan dengan kebutuhan itu. Yang menjadi pusat perhatian para pemasar 
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adalah sumber-sumber informasi pokok yang akan diperlukan konsumen dan 

pengaruh relatif dari setiap informasi terhadap rangkaian keputusan membeli. 

3. Evaluasi berbagai alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang banyak hal, 

selanjutnya konsumen harus melakukan penilaian tentang beberapa alternatif yang 

ada dan menentukan langkah selanjutnya. Penilaian ini tidak dapat dipisahkan dari 

pengaruh sumber-sumber yang dimiliki oleh konsumen (waktu, uang, dan 

informasi) maupun risiko keliru dalam penilaian. 

4. Keputusan pembelian 

Sekarang tiba saatnya bagi pembeli untuk menentukan pengambilan keputusan 

apakah jadi membeli atau tidak, yang menyangkut jenis, bentuk merek, penjual, 

kualitas dan sebagainya. Perusahaan perlu mengetahui jawaban atas pertanyaan 

konsumen, faktor apakah yang menentukan kesan terhadap sebuah produk dan 

motif langganan yang sering menjadi latar belakang konsumen. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat 

kepuasan atau ketidak puasan. Ada kemungkinan bahwa pembeli mengalami 

ketidak puasan setelah melakukan pembelian, karena mungkin tidak sesuai 

dengan keinginan atau gambaran sebelumnya dan sebagainya. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Niat Beli 

Menurut Tariq et.al (2013) menyatakan bahwa kualitas produk memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap niat beli. Kualitas produk juga dapat menjadi 

bahan pertimbangan setelah citra merek atas niat beli suatu produk yang 

ditawarkan. 

2.3.2 Pengaruh Informasi Lisan Terhadap Niat Beli  

 Pengaruh Informasi Lisan terhadap niat beli konsumen didasarkan bahwa 

konsumen membeli barang dan jasa tidak hanya karena faktor kebutuhan, 

keinginan, dll, tapi juga karena pengaruh Informasi Lisan konsumen setelah 

melakukan pembelian itu sendiri. Informasi produk yang frekuensinya sering 

dibicarakan, terkait pula dengan nilai-nilai positif dan negatif pada produk 

tersebut, memancing orang-orang untuk membicarakan berbagai sisi yang 

dilihatnya kepada orang-orang lain. Orang-orang tersebut adalah calon konsumen 

yang bisa tergugah keinginannya, baik itu karena kebutuhan maupun karena 

himbauan. Apakah produk yang dibeli memberi manfaat yang berarti, ataukah 

menguntungkan atau merugikan juga menjadi pertimbangan konsumen untuk 

membeli sebuah produk (Khalid & Rahman, 2015) 

 

2.3.3 Pengaruh Citra Merek Terhadap Niat Beli 

Citra Merek yang dibangun dapat menjadi identitas dan cerminan dari visi, 

kesungguhan, standar kualitas, pelayanan dan komitmen dari pelaku usaha atau 

pemiliknya. Beberapa keunggulan dan keunikan yang dimiliki suatu produk 
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menciptakan citra merek tersendiri yang memiliki dampak besar terhadap niat beli 

konsumen. Menurut Tatik Suryani (2013:86) citra merek mempunyai peran 

penting dalam mempengaruhi perilaku pembelian. Konsumen yang mempunyai 

citra positif terhadap suatu merek cenderung memilih merek tersebut dalam 

pembelian, maka secara langsung citra merek dapat secara langsung 

mempengaruhi niat beli konsumen terhadap suatu produk dengan merek tertentu. 

Menurut Jalilvand dan Samiei (2012) Citra Merek mempengaruhi niat pembelian 

sehingga citra merek mengindikasikan terjadinya niat pembelian karena sebelum 

terjadinya niat pembelian dari pelanggan terlebih dahulu citra merek harus di 

munculkan atau dikuatkan 

2.4  Kerangka Pemikiran 

 

    H1 

 

 H2 

 

H3 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 
KPNB :Muhammad Irfan Tariq et al, (2013) 

ILNB :Khalid dan Rahman, (2015) ; Jalilvand dan Samiei, (2011) 

CM NB : Muhammad Irfan Tariq et al,(2013) ; Jalilvand dan Samiei, (2011) 

 

Niat Beli 

Kualitas 

Produk 

Informasi 

Lisan 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dimaksudkan sebagai kesimpulan penelitian yang belum 

sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran 

hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan 

menguji hipotesis yang dimaksud dengan data di lapangan (Burhan Bungin, 

2005:75) adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan Kualitas Produk terhadap Niat Beli 

konsumen iPhone di Surabaya. 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan Informasi Lisan terhadap Niat Beli 

konsumen iPhone di Surabaya. 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan Citra Merek terhadap Niat Beli 

konsumen iPhone di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


