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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penilitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga, kesadaran merek, 

dan kualitas yang dirasakan terhadap niat beli sepeda motor Honda Scoopy di 

sidoarjo. Perlu dilakukan peninjaun pada penelitian-penelitian terdahulu terkait 

yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Adapun tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan 

untuk memberikan prespektif dan pandangan secara umum, yang nantinya dapat 

bermanfaat dalam pelaksanaan penelitian. Berikut ini akan dijabarkan oleh 

beberapa penelitian terdahulu yang nantinya digunakan peneliti sebagai acuan 

dalam penelitian ini : 

 

2.1.1 Tan Owee Kowang, Siti Aisyah Samsudin, Lim Kim Yew, Ong Choon 

Hee, Goh Chin Fei, Choi Sang Long (2018) 

Peneliti yang dilakukan oleh Tan Owee Kowang, et al, tahun 2018 dengan 

judul “Factors Affecting Car Purchase Intention among Undergraduates in 

Malaysia ”Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari faktor 

Harga, Aesthetic, Fitur, dan Pengaruh Interpersonal pada pembelian mobil baru 

terhadap niat pembelian mobil. Teknik dalam penentuan sampel yang digunakan 

adalah kuesioner menjadi pilihan peneliti dalam pengambilan sampelnya. 

Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner 

dalam bentuk survei online, penulis menyebarkan 127 kuesioner kepada 
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responden. Cara yang digunakan dalam pengukuran kuesioner dengan penelitian 

ini dengan menggunakan SPSS yaitu uji reliabilitas dan analisis regresi linear 

berganda. 

Melalui survei yang melibatkan 127 responden.penelitian ini Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda dan data yang dikumpulkan dari siswa 

Fakultas Manajemen di Universiti Teknologi Malaysia, hasil analisis 

menunjukkan bahwa dampak keseluruhan dari empat faktor pembelian mobil 

harga, estetika, fitur dan pengaruh interpersonal terhadap niat pembelian mobil 

adalah signifikan. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian Tan 

Owee Kowang, et al : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARBSS 

 

GAMBAR 2.1 
KerangkaPemikiranTan Owee Kowang, Siti Aisyah Samsudin, Lim Kim Yew, Ong Choon Hee, 

Goh Chin Fei, Choi Sang Long.(2018)  
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Features 

Interpersonal 

Influence 

Purchase Intention 

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/IJARBSS
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Persamaan : 

a. Pengukuran variabel antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang sama-sama menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. 

b. Alat Analisis yang digunakan penelitian terdahulu sama sekarang 

sama-sama menggunakan SPSS. 

Perbedaan: 

a. Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu Harga, 

Estetika, Fitur Dan Pengaruh Interpersonal terhap niat beli mobil, 

sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian sekarang yaitu 

Harga, Kesadaran Merek, dan Kualitas yang Dirasakan terhadap Niat 

Beli Sepeda Motor Honda Scoopy di sidoarjo. 

b. Populasi dan penelitian terdahulu menggunakan mahasiswa tahun 

terakhir Fakultas Manajemen. penelitian sekarang yaitu menggunakan 

calon pembeli Sepeda Motor Honda Scoopy. 

c. Lokasi dalam penelitian terdahulu yaitu di lakukan di di Universiti 

Teknologi Malaysia sedangkan lokasi dalam penelitian sekarang 

dilakukan di Sidoarjo. 

 

2.1.2 Deepesh Dharamdasani1, Dr. Mahendra Sharma (2017) 

penelitian yang dilakukan oleh Deepesh Dharamdasani1, et al, tahun 2017 

dengan judul “Impact of Brand Related Attributes on Consumer’s Purchase 

Intention Towards Private Label Apparels Brands: A Study About the Consumers 

of Ahmedabad” Penelitian ini bertujuan untuk menemukan efek dari berbagai 

atribut merek yaitu Kesadaran merek, asosiasi merek kognitif, asosiasi merek 
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emosional pada niat pembelian konsumen terhadap merek label pribadi dalam 

pakaian.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan efek dari 

berbagai atribut merek yaitu pengetahuan merek, kesadaran merek dan citra 

merekpada niat pembelian konsumen terhadap merek label pribadi dalam 

pakaian.Teknik dalam penentuan sampel yang digunakan adalah kuesioner. 

Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner 

dalam bentuk survei,dengan respon sebanyak 104 responden.Cara yang digunakan 

dalam pengukuran kuesioner dengan penelitian ini dengan menggunakan SPSS 

yaitu uji reliabilitas dan analisis Regresi Linear Berganda. 

Melalui survei yang melibatkan 104 responden penelitian ini Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda dan data yang dikumpulkan dari siswa dan 

pada pelanggan toko ternama seperti (Pantalon, gaya hidup Samping dan Wills) di 

india. Hasil analisis ditemukan bahwa Pengetahuan merek, kesadaran merek dan 

citra merek menunjukkan hubungan yang signifikan dengan niat pembelian 

pelanggan sebagai studi yang dilakukan oleh Imran Khan et al. (2012). Berikut ini 

merupakan kerangka pemikiran dari penelitian : 

 

 

 

 

Sumber : http://www.ijemr.net 

 

GAMBAR 2.2 
Kerangka Pemikiran Deepesh Dharamdasani1,  Mahendra Sharma.  (2017) 
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Emotional Brand 
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http://www.ijemr.net/
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Persamaan : 

a. Pengukuran variabel antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang sama-sama menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. 

b. Alat Analisis yang digunakan penelitian terdahulu sama sekarang 

sama-sama menggunakan SPSS. 

Perbedaan: 

a. Pada penelitian terdahulu dengan menggunakan obyek merek PLB 

(pakain label pribadi), sedangkan obyek dalam penelitian sekarang 

menggunakan obyek merek Sepeda Motor  Honda Scoopy. 

b. Variabel yang di gunakan dalam penelitian terdahulu kesadaran merek, 

asosiasi merek kognitif, asosiasi merek emosional dan niat beli. 

sedangkan variabel-variabel yang digunakan sekarang dengan 

menggunakan variabel Harga, Kesadaran Merek, Kualitas Yang 

Dirasakan, dan Niat Beli. 

c. Populasi dan penelitian terdahulu menggunakan pelanggan toko 

ternama seperti (Pantalon, gaya hidup Samping dan Wills). penelitian 

sekarang yaitu menggunakan calon pembeli Sepeda Motor Honda 

Scoopy. 

d. Lokasi dalam penelitian terdahulu yaitu di lakukan di india sedangkan 

lokasi dalam penelitian sekarang dilakukan di Sidoarjo. 

 

2.1.3 Ibraheem Saleh Al Koliby, Maria Abdul Rahman (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibraheem Saleh Al Koliby, et al, tahun 

2018 dengan judul “Influence Dimensions Of Brand Equity On Purchase Intention 
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Toward Smartphone In Malaysia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kesadaran merek, kualitas yang dirasakan, asosiasi merek dan 

loyalitas merek terhadap niat beli. Teknik dalam penentuan sampel yang 

digunakan adalah kuantitatif menjadi pilihan peneliti dalam pengambilan 

sampelnya. Sedangkan dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

survei dengan memberikan kuesioner, penulis menyebarkan 377 kuesioner kepada 

responden. Cara yang digunakan dalam pengukuran kuesioner dengan penelitian 

ini dengan menggunakan SPSS yaitu statistik deskriptif, korelasi, dan analisis 

regresi berganda.Melalui survei yang melibatkan 377 responden.penelitian ini 

Dengan menggunakan analisis regresi berganda dan data yang dikumpulkan dari  

mahasiswa di Universitas Utara Malaysia. Hasil analisis Meskipun terungkap 

hubungan yang signifikan dan positif antara kualitas yang dirasakan, loyalitas 

merek dan niat beli, sedangkan kesadaran merek dan asosiasi merek memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan. Meskipun bukti empiris hadir bahwa kualitas 

yang dirasakan, asosiasi merek, loyalitas merek memiliki efek positif pada niat 

pembelian, itu terungkap bahwa kesadaran merek memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan.Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian : 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://vfast.org/journals/index.php/VTSE@ 

GAMBAR 2.3 
Kerangka Pemikiran Ibraheem Saleh Al Koliby, Maria Abdul Rahman. (2018) 
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http://vfast.org/journals/index.php/VTSE@
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Persamaan : 
a. Pengukuran variabel antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

sama-sama menggunakan analisis Regresi Linear Berganda. 

b. Alat Analisis yang digunakan penelitian terdahulu sama sekarang sama-

sama menggunakan SPSS. 

Perbedaan : 

a. Pada penelitian terdahulu dengan menggunakan obyek Smartphone, 

sedangkan obyek dalam penelitian sekarang menggunakan obyek Sepeda 

Motor Honda Scoopy. 

b. Variabel yang di gunakan dalam penelitian terdahulu kesadaran merek, 

kualitas yang dirasakan, asosiasi merek dan loyalitas merek, sedangkan 

variabel-variabel yang digunakan sekarang dengan menggunakan variabel 

Harga, Kesadaran Merek, dan Kualitas yang Dirasakan. 

c. Populasi dan penelitian terdahulu menggunakan pelanggan siswa di 

Universiti Utara Malaysia. penelitian sekarang yaitu menggunakan calon 

pembeli Sepeda Motor Honda Scoopy. 

d. Lokasi dalam penelitian terdahulu yaitu di lakukan di Malaysia sedangkan 

lokasi dalam penelitian sekarang dilakukan di Sidoarjo. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 
Keterangan Peniliti I Peneliti II Peniliti III Peniliti sekarang 

Penulis Tan Owee 

Kowang, et al. 

Deepesh 

Dharamdasani, et al. 

Ibraheem Saleh Al 

Koliby, et al. 

Afifah Herawati 

Firdausi 

Judul Factors Affecting 

Car Purchase 

Intention among 

Undergraduates in 

Malaysia    

Impact of Brand 

Related Attributes on 

Consumer’s Purchase 

Intention Towards 

Private Label Apparels 

Brands: A Study About 

the Consumers of 

Ahmedabad 

Influence 

Dimensions Of 

Brand Equity On 

Purchase Intention 

Toward Smartphone 

In Malaysia 

pengaruh harga, 

kesadaran merek, 

dan kualitas yang 

dirasakan terhadap 

niat beli sepeda 

motor Honda 

Scoopy di 

Sidoarjo. 

Tahun  2018 2017 2018 2019 

Variabel 

Independen 

Harga, 

EstetikaFiturDan 

Pengaruh 

Interpersonal 

Kesadaran Merek, 

Asosiasi Merek Dan 

Kognitif Asosiasi 

Merek Emosional 

 

Kesadaraan Merek, 

Asosiasi Merek, 

Kualitas yang 

Dirasakan Dan 

Loyalitas Merek 

Harga, Kesadaran 

Merek, dan 

Kualitas yang 

Dirasakan 

Variabel 

Dependen 

Purchase intention 

(Niat Beli) 

Purchase intention 

(Niat Beli) 

Purchase intention 

(Niat Beli) 

Niat Beli 

Alat Analisis SPSS: Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

SPSS: Analisis Regresi 

Linear Berganda 

SPSS: Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

SPSS: Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Jumlah 

Responden 

127 140 377 130 

Instrumen 

Penelitian 

Kuesioner  Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Pengukuran 

Variabel 

Skala Likert Skala Likert Skala Likert Skala Likert 

Lokasi 

Penelitian 

Universiti 

Teknologi 

Malaysia 

Ganpat university, 

india 

Universitas Utara 

Malaysia 

Sidoarjo, 

Indonesia 

Populasi  Mahasiswa 

Fakultas 

Manajemen 

Malaysia 

Mahasiswa Kyonggi Mahasiswa 

Universitas Utara 

Malaysia 

Calon pembeli 

Honda Scoopy 

Hasil Empat faktor 

Harga, Estetika, 

Fitur Dan 

Pengaruh 

Interpersonal 

terhadap niat 

pembelian mobil 

adalah signifikan 

Kesadaran mereka, 

Asosiasi merek 

kognitif, Asosiasi 

merek emosional 

Ditemukan bahwa 

semua fakor 

menunjukkan 

hubungan yang 

signifikan dengan niat 

pembelian konsumen 

terhadap merek label 

pribadi pakaian 

Kualitas yang 

dirasakan, asosiasi 

merek, loyalitas 

merek memiliki 

hubungan yang 

signifikan dan 

positif pada niat 

pembelian, namun 

pada bukti peneliti 

empiris kesadaran 

merek memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan 

Pengaruh harga, 

kesadaran merek 

dan kualitas yang 

dirasakan secara 

simultan memiliki 

hubungan 

signifikan postif 

terhadap niat beli 

sepeda motor 

Honda Scoopy di 

Sidoarjo 

Sumber : Tan Owee Kowang, et al., Deepesh Dharamdasani, et al., Ibraheem Saleh Al Koliby, et al. 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan Teori digunakan untuk menganalisis dan sebagai dasar dalam 

melakukan pembahasan sebagai pemecah masalah yang telah dirumuskan dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang dijadikan 

Landasan Teori. Variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini dirujuk dari 

jurnal penelitian terdahulu yang diteliti oleh Tan Owee Kowang, et al.(2018), 

Deepesh Dharamdasani, et al.(2017), Ibraheem Saleh Al Koliby, et al.(2018). 

Tidak semua variabel dari penelitian terdahulu digunakan pada penelitian 

saat ini. Dalam penelitian saat ini hanya menggunakan variabel harga, kesadaran 

merek, dan kualitas yang dirasakan terhadap niat beli. Alasannya dikarenakan 

peneliti ingin lebih mengetahui pengaruh secara langsung antara harga, kesadaran 

merek, kualitas yang dirasakan, terhadap niat beli. 

 

2.2.1 Harga  

Menurut Kotler dan Armstrong (2013:151), Harga adalah Sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang 

ditukar konsumen atas manfaat – manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:132) Harga 

adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2012:345) harga dapat didefenisikan secara sempit sebagai 

jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Atau dapat 

didefenisikan secara luas harga sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen 

untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang 
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memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar 

untuk nilai pelanggan yang diciptakannya. Harga adalah suatu sistem manajemen 

perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa 

dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran 

ongkos angkut dan berbagi variabel yang bersangkutan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

harga merupakan keseluruhan nilai suatu barang maupun jasa yang diberikan 

dalam bentuk uang. Selain itu Harga adalah segala sesuatu atau nilai yang 

ditetapkan bagi “sesuatu”. Dalam proses penetapan harga sebaiknya dilakukan 

sesuai dengan tujuan perusahaan dan pemasaran. Penetapan harga dilakukan 

perusahaan berdasarkan banyak pertimbangan. Jika konsumen menerima tawaran 

berarti harga tersebut sudah tepat. Jika mereka menolak biasanya harga akan cepat 

diganti atau bila perlu produk bisa ditarik dari pasar. 

 

2.2.2  Kesadaran Merek 

Menurut Kotler dan Keller (2013:107), kesadaran merek adalah 

kemampuan merek untuk muncul dalam benak konsumen ketika mereka sedang 

memikirkan produk tertentu dan seberapa mudahnya merek tersebut dimunculkan. 

Menurut Aaker (2013:205) kesadaran merek adalah aset yang dapat sangat tahan 

lama sehingga berkelanjutan. Kesadaran merek dapat menjadi sangat sulit untuk 

melepaskan merek yang telah mencapai tingkat kesadaran dominan seorang 

pelanggan yang memiliki kesadaran merek secara otomatis dapat memaparkan 

elemen-elemen merek tanpa dibantu. Menurut Nisal (2015:103) arti kesadaran 

merek menjelaskan sampai sejauh mana konsumen dapat mengidentifikasi merek. 



20 
 

Kesadaran merek penting pada titik pembelian serta akan meningkatkan 

keakraban dan komitmen untuk dipertimbangkan. American Marketing 

Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, desain, 

atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa 

dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensikan mereka dari 

para pesaing (Fandy Tjiptono, 2016:90). 

Kesadaran Merek sering kali diterima begitu saja, tetapi dapat menjadi 

aset strategi utama. Kesadaran merek berfungsi untuk mendiferensikan merek 

bersama dimensi yang diingat kembali (Aaker,2013:204). Menurut Aaker 

(2013:205) bahwa kesadaran merek dapat menyediakan sejumlah besar 

keunggulan kompetitif, Kesadaran merek merupakan sebuah persoalan mengenai 

apakah sebuah merek muncul dalam pikiran ketika konsumen berpikir mengenai 

sesuatu kategori produk tertentu dan terdapat kemudahan saat nama tersebut 

dimunculkan. Kesadaran merek mengacu pada apakah konsumen dapat 

mengingat, dapat mengenali, atau mengetahui merek. Kesadaran merek 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari konsumen, dan merek yang 

teridentifikasi lebih mungkin untuk dimasukkan dalam pertimbangan konsumen 

dan meningkatkan pilihan bukti empiris menunjukkan bahwa kesadaran merek 

secara positif mempengaruhi pilihan merek dan pangsa pasar dan meningkatkan 

tingkat retensi pelanggan dan margin keuntungan. 
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2.2.3 Kualitas Yang Dirasakan 

Menurut Tjiptono (2011:97) kualitas yang dirasakan merupakan penilaian 

konsumen terhadap keunggulan atau superioritas produk secara keseluruhan. Oleh 

karena itu, kualitas yang dirasakan didasarkan pada evaluasi subyektif konsumen 

terhadap kualitas produk.kualitas yang dirasakan akan membentuk kesan dari 

suatu produk di mata konsumen. kualitas yang dirasakan terhadap suatu produk 

atau jasa dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh 

secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas merek 

terhadap merek. Menurut Kotler dan Keller (2016:228), kualitas yang dirasakan 

tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tapi juga rangsangan yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. 

kualitas yang dirasakan adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Proses kualitas yang dirasakan bukan hanya proses psikologi 

semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. 

kualitas yang dirasakan dapat bernilai negatif dan positif. Jika konsumen memiliki 

kesan positif terhadap produk yang ditawarkan perusahaan maka hal tersebut akan 

menghasilkan persepsi positif, begitu juga sebaliknya. Persepsi dalam diri 

seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, 

persepsi secara subtansial dapat sangat berbeda dengan kenyataan atau realitas 

sebenarnya. 

Kualitas yang dirasakan merupakan pandangan - pandangan dari 

keseluruhan penilaian atau evaluasi keunggulan dan kualitas pelayanan pelanggan 
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(Zeithaml 2015 : 52). Kualitas menjadi faktor penting bagi konsumen dalam 

memilih merek untuk dibeli. Pentingngnya merek produk dapat dilihat melalui 

identifikasi dan pembedaan kualitas. Dengan kata lain, pelanggan akan lebih 

cenderung menjadi loyal kepada merek ketika merek tertentu di anggap telah 

memberikan tingkat kualitas yang dapat memenuhi harapan pelanggan  

Kesimpulan sebelum membeli produk akan memilih produk mana yang akan 

digunakan berdasarkan kebutuhan dan setelah konsumen merasakan produk 

tersebut. 

 

2.2.4 Niat beli 

Niat beli merupakan tahapan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan pembelian benar-benar dilaksanakan. Niat beli konsumen adalah tahap 

dimana konsumen membentuk pilihan mereka diantara beberapa merek yang 

tergabung dalam perangkat pilihan. Kemudian pada akhirnya melakukan suatu 

pembelian pada suatu altenatif yang paling disukainya atau proses yang dilalui 

konsumen untuk membeli suatu barang  atau jasa yang didasari oleh bermacam 

pertimbangan. Niat beli adalah perilaku konsumen yang menunjukan sejauh mana 

komitmennya dalam melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2014), Niat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif. Dalam proses 

evaluasi, seseorang akan membuat suatu rangkaian pilihan mengenai produk yang 

hendak dibeli atas dasar merek maupun minat. Faktor yang membentuk Niat beli 

konsumen (Kotler dan Keller, 2009) yaitu :  
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1) Sikap orang lain 

Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai 

seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sifat negatif 

orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi 

konsumen untuk menuruti keinginan orang lain.  

2) Faktor situasi yang tidak terantisipasi  

Faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam 

melakukan pembelian. Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen 

sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu 

barang atau tidak. 

Terdapat empat faktoryang mempengaruhi Niat beli konsumen, antara lain:  

a. Perhatian (Attention)  

Adanya perhatian yang besar dari konsumen terhadap suatu produk 

(barang atau jasa).  

b. Ketertarikan (Interest)  

Menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.  

c. Keinginan (Desire) 

Adanya dorongan untuk ingin memiliki.  

d. Keyakinan (Conviction)  

Adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan 

keuntungan dari produk yang akan dibeli. 

Niat beli bisa di definisikan sebagai niat individu untuk membeli sebuah 

merek spesifik yang mana individu tersebut ingin membeli sebuah merek yang 
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sudah terpilih untuk diri mereka sendiri setelah evaluasi. Ada beberapa variabel 

yang bisa mempengaruhi Niat beli contoh dugaan merek yang diperuntukan untuk 

pembelian dan dugaan pembelian merek di masa depan. (Imran Khan et al, 2012). 

Hal ini juga menemukan bahwa niat seorang konsumen di selesaikan oleh sikap 

terhadap merek yang sama dan lainnya yang hadir dalam setiap pertimbangannya. 

Beberapa faktor yang membentuk Niat Beli konsumen (Kotler dan 

Keller,2009:189) yaitu : 

1. Sikap orang lain sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif 

yang di suka seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, sikap 

negatif orang lain terhadap alternatif yang di sukai konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain. 

2. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya akan dapat 

mengubah pendirian konsumen. Hal tersebut tergantung dari pemikiran 

konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan 

membeli suatu barang atau tidak. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Harga Dengan Niat Beli 

Harga merupakan indikasi untuk menggairahkan persepsi pengguna 

sebelum pembelian produk tertentu, sehingga harga dapat mempengaruhi reaksi 

psikologis konsumen terhadap niat membeli (Fung et. al. 2012). Selain itu, studi 

yang dilakukan oleh Wendy dan Fader (2009) juga menunjukkan bahwa tingkat 

hubungan antara harga dan niat beli bergantung pada penilaian produk oleh 

konsumen. 
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Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tan 

Owee Kowang, et al, tahun 2018 dengan judul “Factors Affecting Car Purchase 

Intention among Undergraduates in Malaysia ”. yang menyatakan bahwa harga 

secara positif berkaitan dengan niat pembelian. 

 

2.3.2 Hubungan Antara Kesadaran Merek Dengan Niat Beli 

Kesadaran merek memainkan fungsi kunci dalam niat membeli karena 

pembeli cenderung membeli produk yang dikenal dan dikenal (Deepesh 

Dharamdasani, et al, 2017). Kesadaran merek dapat mendukung pembeli 

mengidentifikasi merek dari grup produk dan karenanya mengambil keputusan 

untuk membeli (Deepesh Dharamdasani, et al, 2017). (Deepesh Dharamdasani, et 

al, 2017) menyatakan bahwa peningkatan Kesadaran merek dan citra kelas satu 

dapat menstimulus kesetiaan merek konsumen, peningkatan merek kesadaran, 

peningkatan kepercayaan dan pembelian merek niat pelanggan. Kesadaran merek 

memainkan peran penting dalam niat pembelian konsumen, dan keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi karena merek tertentu, yang berkumpul di 

pikiran konsumen. Produk dengan kesadaran merek yang lebih besar akan 

mendapatkan preferensi konsumen yang lebih besar karena memiliki pangsa pasar 

dan evaluasi yang lebih besar tentang kualitas (Deepesh Dharamdasani, et al, 

2017 ). 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Deepesh Dharamdasani, et al, tahun 2017  dengan judul “Impact of Brand Related 

Attributes on Consumer’s Purchase Intention Towards Private Label Apparels 
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Brands: A Study About the Consumers of Ahmedabad”. yang menyatakan bahwa 

kesadaran merek secara positif berkaitan dengan niat pembelian. 

 

2.3.3 Hubungan Antara Kualitas yang Dirasakan Dengan Niat Beli 

Kualitas yang dirasakan merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi niat membeli yang ditentukan oleh niat dan merek konsumen. 

Persepsi karakteristik konsumen adalah persepsi kualitas, persepsi diri, 

pembelanja cerdas, dan persepsi risiko. (Ibraheem Saleh Al Koliby, 2018) 

menekankan hubungan positif antara kualitas yang dirasakan dan niat membeli. 

Hal ini berisi keputusan terkait manfaat, kepercayaan oleh pembeli 'juga 

perubahan merek terhadap merek pesaing lainnya. Kualitas yang dirasakan tidak 

mempengaruhi sebuah fitur dari merek, tetapi memiliki efek pada sebuah barang 

sejak pandangan pertama pembeli. (Ibraheem Saleh Al Koliby, 2018). 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ibraheem Saleh Al Koliby, et al, tahun 2017  dengan judul “Influence Dimensions 

Of Brand Equity On Purchase Intention Toward Smartphone In Malaysia” yang 

menyatakan bahwa kesadaran merek secara positif berkaitan dengan niat 

pembelian. 

  

2.3 KerangkaPemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan maslah, dan tujuan 

penelitian maka alur kualitas hubungan yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

dapat digambarkan melalui suatu kerangka pemikiran sebgai berikut : 
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Sumber : Tan Owee Kowang, et al., Deepesh Dharamdasani, et al., Ibraheem Saleh Al Koliby, et al. 

GAMBAR 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITI SEKARANG 

Keterangan : 

a. variabel dependen adalah Niat Beli 

b. variabel independen adalah Harga, Kesadaran Merek, dan Kualitas yang 

Dirasakan. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian terdahulu, dan landasan teori 

maka hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Harga secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap niat beli 

sepeda motor Honda Scoopy di Sidoarjo. 

H2: Kesadaran merek secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap niat 

beli sepeda motor Honda Scoopy di Sidoarjo. 

H3: Kualitas yang dirasakan secara simultan berpengaruh signifikan positif 

terhadap niat beli sepeda motor Honda Scoopy di Sidoarjo. 

H4: Harga, kesadaran merek dan kualitas yang dirasakan secara simultan 

berpengaruh signifikan positif terhadap niat beli sepeda motor Honda Scoopy 

di Sidoarjo. 
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