
 

 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Pemasaran  

Pemasaran sudah dikenal oleh perusahaan dan dijadikan sebagai faktor penting 

untuk keberhasilan suatu usaha dan menjaga kelangsungan hidup usaha tersebut. 

Menurut Kotler (1996) pemasaran adalah suatu  proses  sosial  dan  manajerial 

yang didalamnya  individu  dan  kelompok  mendapatkan  apa  yang  mereka 

butuhkan  dan  inginkan  dengan  menciptakan,  menawarkan  dan 

mempertukarkan  produk  yang  bernilai  dengan  pihak  lain. Sedang  definisi  

menurut  Stanton  (1996)   Pemasaran adalah  suatu  sistem  total  dari  kegiatan  

bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan jasa baik 

kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Berdasarkan 

beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan 

suatu sistem dan proses sosial yang menyangkut produk, harga, distribusi, 

maupun promosi yang semuanya dilakukan untuk menghasilkan laba yang 

optimal.  

Adapun tujuan dari pemasaran ialah untuk mengetahui dan memahami kebutuhan 

dari konsumen, sehingga produk yang dihasilkan bisa cocok dengannya dan dapat 

terjual serta mendapatkan laba yang maksimal. Pada dasarnya pemasaran 

membuat pelanggan siap untuk membeli sehingga permasalahan yang timbul 
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hanyalah bagaimana produk tersebut dapat tersedia. Menurut Kotler dan 

Amstrong (2008), proses pemasaran terdiri dari analisa peluang pasar, menyeleksi 

pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengatur usaha 

pemasaran.  

Kotler dan Amstrong (2008) mengungkapkan bahwa dalam pemasaran terdapat 

konsep inti pemasaran yang saling berhubungan, yaitu :  

1. Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan adalah tuntutan dasar manusia atas suatu pernyataan dari 

perasaan kekurangan akan sesuatu produk, baik barang maupun jasa. 

Keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh rasa ingin 

memiliki dan merasakan sesuatu. Sedangkan permintaan merupakan 

keinginan manusia yang didukung oleh daya beli.  

2. Produk dan Jasa 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke konsumen untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Sedangkan jasa adalah segala kegiatan atau 

manfaat yang ditawarkan kepada seseorang, yang pada dasarnya tidak 

nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun.  

3. Nilai, Kepuasan, dan Mutu 

Nilai adalah ukuran perbandingan antara manfaat yang dirasakan ketika 

kita memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperolehnya. Kepuasan pelanggan adalah suatu 

tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan 

konsumen atau tidak. Sedangkan mutu merupakan sifat dan karakteristik 
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total dari sebuah produk dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan.  

4. Pertukaran, Transaksi, dan Hubungan 

Pertukaran merupakan aktivitas untuk memperoleh suatu objek yang 

diharapkan dengan cara menawarkan sesuatu yang bernilai sama sebagai 

pengganti. Melalui proses pertukaran inilah seseorang mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan untuk dapat hidup. Transaksi adalah perdagangan 

nilai antar dua pihak yang melibatkan paling sedikit dua bentuk nilai, 

persetujuan mengenai kondisi, waktu dan tempat. Hubungan adalah proses 

menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan timbal balik 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang berkepentingan.  

Penjelasan diatas mengemukakan konsep inti pemasaran mempunyai hubungan 

yang erat antara satu dengan yang lainnya untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Konsep tersebut dapat berjalan dengan baik, bila diimbangi 

dengan perencanaan yang baik pula untuk mengatur hubungan dengan pelanggan, 

yaitu melalui manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Amstrong (2008) 

Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan dan pengawasan  

program-program  yang  bertujuan  menimbulkan  pertukaran dengan  pasar  yang  

dituju  dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan perusahaan. Perusahaan harus 

memastikan bahwa misi perusahaan dan produknya tetap relevan dengan pangsa 

pasar yang dituju. Dengan demikian, perusahaan yang tanggap dengan keadaan 

akan mengecek kembali pasar sasarannya dan strateginya secara berkala untuk 

melihat dan mengukur sudah sampai sejauh mana realisasi dan kesempatan pasar 

yang paling baik.  



12 
 

 

2.2 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang atau jasa termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan 

pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen 

juga memilki kepentingan khusus bagi orang yang berkeinginan mempengaruhi 

atau mengubah perilaku orang lain, seperti untuk seorang pemasar. Jadi sangat 

tidak mengherankan bila studi tentang perilaku konsumen memiliki akar utama 

dalam bidang ekonomi dan terlebih lagi dalam pemasaran (Sunyoto, 2012).  

Menurut Supranto dan Limakrisna (2007) Perilaku konsumen merupakan tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, menggunakan (memakai, 

mengkonsumsi) dan menghabiskan produk (barang dan jasa) termasuk proses 

yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Banyak definisi tentang perilaku, 

akan tetapi pada dasarnya sama hanya berbeda cara perumusannya. 

Sedangkan Menurut Saladin dan Oesman (2002) Perilaku konsumen adalah 

aktivitas langsung terlibat dalam memperoleh barang-barang ataupun jasa, 

termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi, perilaku konsumen merupakan 

aktivitas manusia yang meliputi : kegiatan mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menilai tingkat kepuasan , sehingga akhirnya menjurus pada 

citra. 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

suatu barang dan jasa serta keputusannya untuk melakukan pembelian dan 

penggunaan suatu barang dan jasa. Memahami perilaku konsumen adalah elemen 

penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang sekarang semakin 

menantang. Pentingnya perilaku konsumen di pelajari adalah untuk menerapkan 

hasil riset yang di lakukan oleh grup-grup besar yang tertarik pada perilaku 

konsumen yaitu group riset dasar dan group yang berorientasi aksi pada 

permasalahan yang ada kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang dapat 

membawa keberhasilan pada perusahaan mereka. Dengan memahami perilaku 

konsumen, pemasar akan mampu mengetahui produk atau jasa seperti apa yang 

disukai konsumen sehingga produk atau jasa akan lebih mudah terjual. Kotler dan 

Armstrong (2008) mengatakan bahwa pada dasarnya pembelian konsumen sangat 

dipengaruhi oleh karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Berikut 

adalah model perilaku konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2008):  

Tabel 2.1 Model Perilaku Konsumen  

Rangsangan 

Pemasaran 

Rangsangan 

Lain 

Ciri-Ciri 

Pembeli 

Proses 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan 

Pembeli 

Produk  

 

 

Harga 

 

 

 

Distribusi 

 

 

Promosi 

 

Ekonomi 

 

 

Teknologi 

 

 

 

Kebudayaan 

 

 

Politik 

Budaya 

 

 

Sosial 

 

 

 

Individu 

 

 

Psikologi 

Memahami 

masalah 

 

Mencari 

informasi  

 

Evaluasi 

alternatif 

 

Keputusan 

 

 

Perilaku 

setelah 

Pembelian 

Pilih produk 

 

 

Pilih merek 

 

 

 

Waktu 

pembelian 

 

Jumlah 

pembelian 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2008) 
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Menurut gambar diatas model perilaku konsumen terdiri dari rangsangan 

pemasaran yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu produk, harga distribusi, 

dan promosi. Terdapat pula rangsangan lain yang memengaruhi perilaku 

konsumen yaitu ekonomi, teknologi kebudayaan dan politik. Selanjutnya dalam 

perilaku konsumen terdapat karakteristik keputusan pembelian yang 

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial individu dan psikologi. Dengan adanya 

karakteristik tersebut, proses pembelian yang dilakukan konsumen melalui 

beberapa tahapan dengan menemukan dan memahami masalah, mencari 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca 

pembelian, dari beberapa tahapan tersebut pada tahap evaluasi produklah yang 

menimbulkan minat beli konsumen. Proses akhir dari perilaku konsumen 

adalah keputusan pembelian yang terdiri dari  memahami masalah, mencari 

informasi evaluasi, keputusan pembelian dan perilaku setelah pembelian. Yang 

terakhir yaitu proses keputusan pembelian yang terdiri dari memilih produk, 

memilih merek, waktu pembeliannya dan jumlah pembelian. 

2.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologis. Di dalam pengambilan keputusan konsumen, sebagai pemecah 

masalah, kita berfokus pada tujuan konsumen yang mereka cari untuk dicapai atau 

untuk dipuaskan. Konsumen memahaminya sebagai masalah sebab apa yang 

diinginkannya belum dicapai. Konsumen membuat keputusan tentang perilaku 

mana yang cocok untuk memcapai tujuan atau keinginan, jadi tindakan 
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pencapaian tujuan merupakan pemecahan masalah. Kemudian ini berarti 

pembuatan keputusan konsumen merupakan tujuan yang diarahkan,sebagai proses 

pemecah masalah. 

Peneliti ini menjelaskan ruang lingkup yang mempengaruhi perilaku minat 

pembelian konsumen yang nantinya akan digunakan sebagai variabel dalam 

penelitian ini. Dimana variabel tersebut berfokus pada Harga, Atribut produk, dan 

Gaya Hidup. 

2.3.1 Persepsi Harga  

Harga merupakan salah satu hal yang terpenting bagi konsumen dan juga 

perusahaan.  Bagi para konsumen, harga dipandang sebagai nilai tukar dari suatu 

produk, sedangkan bagi perusahaan harga dipandang sebagai alat yang dapat 

membantu menghasilkan profit. Menurut Kotler  dan  Amstrong  (2008) yang  

menjelaskan  harga  sebagai  sejumlah  uang  yang  ditukarkan  untuk  sebuah  

produk  atau  jasa.  Harga biasanya dihitung dengan mata uang. Dalam kebijakan 

harga, perusahaan harus menentukan harga dari produknya, kemudian 

menentukan kebijakan yang menyangkut potongan harga, cara pembayaran, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan harga. Menurut Buchari (2002) harga adalah 

nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dan menurut Staton (1996) 

mendefinisikan harga sebagai nilai dari jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan kombinasi antara produk dan layanan purna jual.  

Dari beberapa pengertian tentang harga diatas dapat disimpulkan bahwa harga 

adalah nilai uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. 

Berdasarkan harga, konsumen dapat mengambil keputusan akan membeli suatu 
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barang atau tidak. Di Negara-negara berkembang, harga merupakan faktor 

penentu yang mempengaruhi kosumen dalam melakukan pembelian. Terutama 

pada masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, dan juga pada bahan-bahan 

kebutuhan pokok sehari-hari. Namun beberapa dasawarsa terakhir ini, hanya 

dengan melihat harga dari suatu produk, konsumen dapat menilai kualitas dari 

produk tersebut.  

Secara umum harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan 

untuk  sejumlah  manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan 

jasa. Namun lebih jauh lagi harga juga merupakan gambaran dari kualitas atau 

manfaat yang  diberikan oleh suatu produk, hal ini dapat terjadi karena sering kali 

konsumen  berpandangan  bahwa  harga  mampu  memprediksi  kualitas  dari  

suatu produk. Mowen dan Minor (2002) menjelaskan bahwa ketika konsumen 

sulit untuk membuat keputusan  tentang  kualitas  produk  secara  objektif,  atau  

dengan  menggunakan nama  merek  atau  citra  toko,  konsumen  sering  kali  

menggunakan  harga  sebagai cerminan dari kualitas suatu produk.  

Konsumen berpandangan bahwa antara harga dan kualitas produk mempunyai 

hubungan yang positif, dan mereka akan membandingkan produk yang satu 

dengan produk yang lainnya agar mereka dapat mengambil keputusan dalam 

pembelian suatu produk.  Dalam pembelian produk, konsumen cenderung mencari 

perbedaan harga. Konsumen yang dikatakan sadar harga adalah konsumen yang 

cenderung untuk membeli pada harga yang relatif lebih murah. Umumnya mereka 

tidak memperhatikan kelebihan-kelebihan dari produk, tetapi hanya mencari harga 

yang mempunyai perbedaan yang tinggi. Sampai saat ini, kebanyakan konsumen 

yang memiliki pendapatan yang lebih rendah adalah konsumen yang 
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memperhatikan kesadaran harga dalam mengambil keputusan. Untuk itu umumya 

mereka akan berusaha mencari informasi tentang harga dan proses seleksi yang 

tinggi (Pepadri, 2002). 

Pada saat konsumen melakukan evaluasi dan penilaian terhadap harga dari suatu 

produk sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri. Dengan demikian 

penilaian terhadap harga suatu produk dikatakan murah, mahal atau biasa saja, 

dari setiap individu tidaklah sama, karena tergantung persepsi individu yang 

dilatarbelakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu. Dalam 

kenyataannya konsumen dalam menilai harga suatu produk, sangat tergantung 

bukan hanya dari nilai nominal secara absolut tetapi melalui persepsi mereka pada 

harga. Faktor lain yang menpengaruhi persepsi terhadap kewajaran suatu harga 

adalah referensi harga yang dimiliki oleh pelanggan yang didapat dari pengalaman 

sendiri dan informasi dari luar, misalnya iklan dan pengalaman orang lain 

(Pepadri, 2002). 

2.3.2 Atribut Produk  

Atribut produk adalah unsur-unsur dari produk yang dianggap penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. (Tjiptono, 2008). 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008) atribut produk adalah 

karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Selain itu, atribut produk juga 

merupakan pengembangan dari suatu produk barang atau jasa yang melibatkan 

penentuan manfaat yang akan diberikan. Lebih ringkas lagi Simamora dan Effendi 

(2003) mendefinisikan atribut produk sebagai segala sesuatu yang melekat pada 

produk dan menjadi bagian dari produk itu sendiri.  
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Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk adalah 

unsur-unsur dari sebuah produk yang dianggap penting oleh konsumen dan 

mencerminkan pengembangan suatu produk untuk dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk juga memegang peranan yang 

sangat vital, baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan. Bagi konsumen, 

atribut produk dapat dijadikan dasar penilaian dan pengukuran kesuaian 

karakteristik produk dengan kebutuhan yang diinginkan. Sedangkan bagi 

perusahaan, atribut produk dapat dijadikan strategi untuk menyempurnakan dan 

mengembangkan lebih lanjut produknya agar lebih memuaskan konsumen yang 

akan berguna untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

Atribut produk mempunyai beragam komponen. Menurut Kotler (1996) dalam 

atribut produk terdapat sepuluh komponen yaitu keaneka ragaman, kualitas, 

desain, fitur, bentuk, merek, kemasan dan label, ukuran, pelayanan, serta 

jaminan,. Namun penelitian ini hanya berfokus pada tiga komponen saja, yaitu 

kualitas, fitur, dan desain. Hal ini dikarenakan karena tiga komponen itu yang 

dipandang oleh konsumen sebagai komponen yang penting sebelum mereka 

melakukan pembelian. Berikut penjelasan dari komponen komponen tersebut : 

1. Kualitas  

Kotler dan Amstrong (2008) mendefinisikan kualitas produk sebagai 

kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Bila 

fungsi-fungsi dari produk sudah berjalan dengan baik, maka bisa 

dikatakan bahwa produk tersebut mempunyai kualitas yang baik.  

Untuk mencapai kualitas produk yang baik, maka diperlukan suatu 

standarisasi kualitas. Standarisasi dimaksudkan untuk menjaga agar 
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produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sehingga konsumen akan menaruh kepercayaannya terhadap produk 

yang dihasilkan. Jika pemasar memperhatikan kualitas dari produknya, 

bahkan diperkuat dengan periklanan dan harga yang wajar maka 

konsumen tidak akan berpikir panjang untuk melakukan pembelian 

terhadap produk (Kotler dan Amstrong, 2008). 

 
Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki 

oleh produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha 

memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Akan tetapi, suatu 

produk dengan penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih 

baik bukanlah merupakan produk dengan kualitas tertinggi jika 

tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar.  

Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pemakai. Kualitas 

suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui beberapa 

dimensi yaitu :  

a) Kinerja  

berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah 

produk. 

b) Daya Tahan  

Berkaitan dengan berapa lama atau umur produk yang 

bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk 

maka semakin besar pula daya produk. 

 

 



20 
 

 

 

c) Kehandalan  

Kemungkinan bahwa produk akan bekerja dengan baik dalam 

periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya 

kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan.  

d) Kesesuaian dengan spesifikasi 

Sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 

memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, sehingga 

konsumen tidak akan menemukan kecacatan dari sebuah 

produk.  

e) Estetika  

Berhubungan dengan bagaimana daya tarik produk terhadap 

panca indera.  

 

2. Fitur  

Fitur merupakan sarana paling utama untuk membedakan produk 

perusahaan dengan produk pesaing. Menjadi  produsen  pertama  yang 

memperkenalkan  fitur  baru  yang  bernilai  adalah  salah  satu  cara 

paling efektif untuk bersaing (Kotler and Amstrong 2008). Fitur  

merupakan  karakteristik atau  fitur  yang  mungkin  dimiliki  atau 

tidak  dimiliki  oleh  objek.  Berbagai  produk yang  serupa  dapat  

dilihat  berbeda  oleh  konsumen  dari  perbandingan  fitur  di 

dalamnya,  yaitu  perbandingan  kelengkapan  fitur,  kecanggihan  fitur  

atau keistimewaan  yang  ditonjolkan  dari  satu  fitur  di  suatu  produk  

dibandingkan dengan  produk lain.  

 
Menurut Tjiptono (2008) mengatakan  bahwa  fitur  adalah  unsur-

unsur produk  yang  dipandang  penting  oleh  konsumen  dan  

dijadikan  dasar  dalam melakukan  pembelian. Fitur  produk  dapat  

mempengaruhi  keputusan  konsumen untuk  membeli  suatu  produk,  

karena  fitur  produk  melekat  erat  pada  suatu  produk dan  seringkali  
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digunakan  oleh  konsumen  sebagai  dasar  dan  pertimbangan  untuk 

memutuskan  membeli  atau tidak suatu  barang  atau jasa yang  

ditawarkan. 

3. Desain  

Desain  adalah  jantung  produk.  Desain  yang  baik  tidak  hanya  

mempunyai andil  dalam  penampilan  produk  tetapi  juga  dalam  

manfaatnya. Menurut Stanton (1996) desain merupakan salah satu 

aspek pembentukan citra produk. Sebuah desain yang unik dan lain 

daripada yang lain bisa merupakan pembeda dari sebuah produk.  

 
Kotler (1996) berpendapat bahwa desain adalah totalitas dari 

keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu 

produk dari segi kebutuhan pelanggan. Desain dapat dijadikan cara 

lain untuk menambah nilai dari produk dengan cara melakukan desain 

atau rancangan yang berbeda dari yang lain. Desain juga merupakan 

rancangan bentuk dari suatu produk yang dilakukan atas dasar 

pandangan bahwa bentuk ditentukan oleh fungsi, dimana desain 

berkontribusi terhadap manfaat dan sekaligus menjadi daya tarik 

produk karena selalu mempertimbangkan faktor-faktor estetika, 

ergonomis, bahan dll. Desain yang baik dapat menarik perhatian calon 

konsumen, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kinerja produk, 

dan memberikan keunggulan dalam persaingan dipasar.  
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2.3.3 Gaya Hidup  

Minat pembelian bisa juga dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen. Masing-

masing konsumen memiliki gaya hidup yang berbeda. Menurut Kotler (1996) 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang terungkap pada aktivitas, 

minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang 

berinteraksi dengan lingkungan. Para pemasar mencari hubungan antara produk 

mereka dengan kelompok gaya hidup. Gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan 

uang atau keterbatasan waktu. Perusahaan yang bertujuan melayani konsumen 

dengan keuangan terbatas akan menciptakan produk dan jasa murah. Sedangkan 

menurut Setiadi (2003) Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan 

lingkungan dan juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang.  

Menurut Supranto dan Limakrisna (2007) Gaya hidup didefinisikan sebagai 

“bagaimana seseorang hidup”, gaya hidup juga berlaku bagi : individu, 

sekelompok kecil orang yang berinteraksi dan kelompok orang yang lebih besar, 

seperti segmen pasar. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, 

bagaimana mereka membelanjakan  uangnya dan bagaimana mereka melokasikan 

waktu mereka. 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya hidup adalah 

salah satu sifat dari konsumen yang turut berpengaruh dalam perilaku 

pembeliannya. Gaya hidup juga merupakan pola hidup konsumen yang 

diekspresikan melalui aktivitas, minat, dan opini seseorang. Gaya hidup 

mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang dan menggambarkan 
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bagaimana mereka menghabiskan waktu dan uang. Prinsip pada gaya hidup 

adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uang . 

Menurut Supranto dan Limakrisna (2007) upaya untuk mengembangkan ukuran 

gaya hidup secara kuantitatif awalnya disebut sebagai psikografis. Kenyataannya 

istilah psikografis dan gaya hidup sering kali tidak dibedakan. Studi gaya hidup 

mencakup hal-hal atau dimensi berikut : 

1. Sikap : pernyataan evaluatif tentang orang lain, tempat, ide/gagasan, 

produk dan lain sebagainya. 

2. Nilai : mencakup kepercayaan tentang apa yang bisa diterima atau 

diinginkan. 

3. Kegiatan dan interest : perilaku dimana konsumen menggunakan waktu 

dan upaya , seperti hobi, olahraga,pelayanan umum, dan masjid. 

4. Demografi  : umur, pendidikan, pendapatan, kedudukan, struktur famili, 

latar belakang etis, jenis kelamin dan lokasi goegrafis. 

5. Pola media yang biasa di pergunakan (media cetak/elektronik) 

6. Tingkat penggunaan : ukuran konsumsi dalam suatu kategori produk 

spesifik seperti konsumen dikelompokkan menjadi pengguna berat, 

medium dan ringan. 

 

Plummer dalam Setiadi (2003) menjelaskan gaya hidup dapat berkembang dalam 

masing- masing dimensi aktivitas, interest, dan opini (AIO), seperti yatersaji 

dalam tabel berikut :  

Tabel 2.2 Inventaris Gaya Hidup 

Aktivitas Interest Opini 

Bekerja 

Hobi 

Peristiwa sosial 

Liburan 

Hiburan 

Anggota club  

Komunitas 

Belanja  

Olahraga 

Keluarga 

Rumah 

Pekerjaan  

Komunitas 

Rekreasi 

Mode 

Makanan 

Media 

Prestasi 

Dari mereka sendiri 

Masalah sosial 

Politik 

Bisnis 

Ekonomi 

Pendidikan  

Produk 

Masa depan  

Budaya 

 Sumber : setiadi(2003) 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa di aktivitas terdapat berbagai jenis yaitu 

berkerja, hobi, liburan dan lain-lain. Begitu juga pada interest yang termaksud di 

dalamnya adalah keluarga, rumah, pekerjaan, komunitas dan lain-lain. Kemudian 

opini masing-masing adalah masalah sosial, politik, bisnis, pendidikan dan lain-

lain.  

Dalam penelitian ini, tidak semua aspek dari aktivitas, minat, dan opini digunakan 

sebagai indikator pertanyaan penelitian. Hal ini dikarenakan perlu dilakukannya 

penyesuaian dengan karakteristik dari objek penelitian, maka aspek dalam AIO 

yang akan digunakan untuk mengukur gaya hidup dalam penelitian ini adalah 

mode,  media promosi, ekonomi, dan opini diri sendiri.  

2.4 Minat Beli 

Minat merupakan suatu gejala psikologis yang menunjukan bahwa adanya suatu 

obyek yang menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang. Menurut 

Sab’atun (2001) yang mendefinisikan minat sebagai suatu motif yang 

menyebabkan individu berhubungan secara aktif dengan obyek yang menarik 

baginya. Gunarso (1985) menjelaskan tentang minat yang merupakan sesuatu 

yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap 

suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan 

serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Dari 

beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat adalah suatu 

keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu disertai 

keinginan untuk mengetahui dan mempelajarinya lebih dalam. Biasanya, apabila 
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seseorang menaruh minat terhadap suatu obyek maka itu disebabkan oleh 

bergunanya obyek tersebut bagi dirinya.  

Hardjono (1998), menyatakan bahwa minat dibedakan menjadi dua bagian yaitu 

minat obyektif dan minat subyektif. Minat obyektif merupakan reaksi menerima 

atau menolak pada objek atau kegiatan disekitarnya, sedangkan minat subyektif 

adalah perasaan senang atau tidak senang pada obyek yang didasarkan pada 

pengalaman. Minat juga dapat ditimbulkan melaui adanya perhatian (Kasali 

1995). Jika perhatian sudah berhasil dibangkitkan, tinggal upaya menumbuhkan 

minat melalui ketertarikan yang harus dilakukan, yang tidak lain merupakan 

derajat yang lebih tinggi dari perhatian.  

Pada dasarnya minat merupakan suatu sikap yang dapat membuat seseorang 

merasa senang terhadap obyek, situasi, ataupun ide-ide tertentu yang biasanya 

diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari obyek yang 

disenangi tersebut (Rustan 2008). Apabila minat sudah terbentuk pada diri 

seseorang maka minat akan cenderung menetap sepanjang obyek minat tersebut 

efektif baginya, sehingga bila obyek minat tersebut tidak efektif lagi maka 

minatnya pun cenderung akan berubah. Seperti yang dijelaskan oleh Marx dalam 

Suntara (2008) minat seseorang, baik yang bersifat menetap atau yang bersifat 

sementara, dan berbagai sistem motivasi yang dominan merupakan faktor penentu 

internal yang benar-benar mendasar dalam mempengaruhi perhatiannya.  

Minat beli menurut Howard (1994) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Minat beli dapat diartikan sebagai 
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tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli 

benar-benar dilaksanakan (Kinnear dan Taylor 1997). Dapat dikatakan bahwa 

minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.    

Suatu produk dikatakan telah dikonsumsi konsumen apabila produk tersebut 

sudah diputuskan untuk dibeli oleh konsumen. Keputusan untuk membeli ini 

dipengaruhi oleh nilai produk yang telah di evaluasi. Bila manfaat yang dirasakan 

lebih besar dibanding pengorbanan untuk mendapatkannya, maka keinginan untuk 

mendapatkannya juga tinggi. Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil dibanding 

pengorbanannya maka biasanya konsumen akan menolak untuk membeli dan 

akan mengevaluasi serta beralih ke produk lain yang sejenis.  

Menurut Kotler (1996) seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu 

produk atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu 

merek ke merek lainnya merupakan definisi dari minat konsumen. Menurut 

Sridhar Samu (1999) salah satu indikator bahwa suatu produk sukses atau 

tidaknya dipasar adalah seberapa jauh tumbuhnya minat beli konsumen terhadap 

produk tersebut.   

Minat beli dapat diindentifikasi melalui beberapa indikator (Ferdinand 2002), 

yaitu :  

1. Minat Transaksional, adalah kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk 

2. Minat Refrensial, adalah kecenderungan seseorang untuk merefrensikan 

produk kepada orang lain 

3. Minat Preferensial, adalah minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya 

4. Minat Eksploratif, adalah minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan 
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mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut.  

Seorang pemasar akan dapat melakukan perubahan sikap dan tingkah laku 

konsumen apabila diantara mereka terdapat kesamaan. Oleh karena itu, seorang 

pemasar harus dapat membangkitkan perhatian konsumen sehingga diantara 

mereka timbul persamaan makna akan suatu hak yang akan menjadi langkah awal 

suksesnya suatu pemasaran. Apabila perhatian telah ditimbulkan, maka 

selanjutnya akan diikuti dengan oleh upaya menumbuhkan minat beli konsumen. 

2.5 Produk Imitasi  

Menurut Cordell (2006) Pemalsuan atau imitasi adalah suatu kegiatan reproduksi 

dari sebuah merek yang sudah memiliki trademark, yang mana sangat mirip 

dengan barang aslinya. Hal ini termasuk labeling, packaging, dan trademark, 

dimana sengaja dilakukan agar dapat dianggap mirip dengan barang aslinya. Lai  

dan  Zaichkowsky  (1999)  mengatakan  bahwa  pemalsuan dan pembajakan  pada 

dasarnya  adalah  merupakan hal  yang sama, karena pemalsuan dan pembajakan  

adalah reproduksi dari barang yang identikal dari sebuah barang asli. Namun  

pembajakan  lebih sering  digunakan  untuk  barang  software  dan  fixed  medium  

content  seperti misalnya film dan music. 

Produk Imitasi  atau  counterfeiting  adalah  sebuah  pemalsuan  suatu  produk  

yang  menyalin  atau  meniru  penampakan  fisik  suatu produk asli sehingga 

menyesatkan para konsumen bahwa ini adalah produk dari pihak  lain.  Produk  

yang  melanggar  merek  dagang,  pelanggaran  hak  cipta, peniruan kemasan, 

label dan merek merupakan bagian dari pemalsuan. 
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Penggolongan  barang  palsu  dibedakan  menjadi  empat  golongan,  berdasarkan  

pada  tingkat  pelanggaran  (Masyarakat Anti Pemalsuan Barang, 2009) yaitu:  

1. Produk palsu sejati (true counterfeit product), yaitu pemalsuan yang 

dilakukan dengan meng-copy 100 persen persis dengan yang aslinya. 

2. Produk palsu yang tampak serupa (look-alike),  yaitu  melakukan   

pemalsuan yang dibedakan sedikit dari aslinya. Bisa dalam bentuk label 

dan packaging. 

3. Reproduksi, yaitu melakukan pemalsuan seperti dalam bidang seni, 

contohnya adalah lukisan dan foto. Dalam hal ini, konsumen sebenarnya 

sudah diberitahu bahwa produk adalah reproduksi. 

4. Imitasi  yang  tak  meyakinkan,  adalah  sebuah  pemalsuan  yang  terlihat  

secara kasat  mata,  bahwa  proses  pemalsuan  dilakukan  dengan  sangat  

buruk  (poor) dan tentunya menimbulkan pertanyaan pada konsumen. 

Sedangkan menurut Schnaars dalam (Tjiptono, 2008) menggolongkan kegiatan 

imitasi dalam empat golongan, yaitu : 

1. Produk palsu  

Yaitu produk imitasi yang benar-benar meniru dari produk aslinya, dengan 

memakai merek dagang yang sama, logo yang sama, dan memiliki 

kemasan yang sama dengan produk aslinya.  

2. Knockoffs atau Clones  

Yaitu produk legal yang mengopy produk pelopor, namun selama produk 

ini belum dipatenkan, atau jangka waktu patennya sudah habis. Biasanya 

produk imitasi dari kegiatan ini dijual dengan membawa merek dagang 

perusahaanya sendiri dan harganya lebih murah dibandingkan dengan 

produk pelopor atau produk aslinya.  

3. Design Copies atau Trade Dress  

Yaitu menjual desain, gaya, bentuk atau model dari produk-produk yang 

sudah terkenal agar produk yang dihasilkan dapat menarik perhatian calon 

konsumen.  

4. Creative Adaptions  

Yaitu membuat perbaikan yang bertahap terhadap produk-produk pelopor 

yang telah ada atau mengadaptasi produk yang ada pada situasi pasar yang 

baru.  

Peredaran produk imitasi akibat pemalsuan merek sudah banyak dilakukan oleh 

masyarakat luas. Konsumen berhak memilih setiap produk yang ingin mereka 

beli, termasuk bila itu adalah produk imitasi. Seiring dengan perkembangan 
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jaman, alasan permintaan produk imitasi terus mengalami perubahan. Perubahan 

alasan pembelian ini di mulai dari membeli produk imitasi yang dikarenakan 

keterbatasan finansial, kemudian bergeser kepada pandangan bahwa produk 

imitasi yang sekarang beredar sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan, 

walaupun konsumennya termasuk dalam golongan yang tidak kesulitan finansial. 

Konsumen yang seperti ini beranggapan bahwa bila produk imitasinya saja sudah 

mempunyai kualitas yang sama dan dibandrol dengan harga yang murah, maka 

buat apa untuk membeli produk aslinya bila kebutuhan mereka sudah terpenuhi 

oleh produk imitasi tersebut. Anggapan ini membuktikan bahwa sebagaian 

konsumen ada yang  menyambut positif produk imitasi. 

2.6 Hubungan Antar Variabel  

2.6.1 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Minat Beli  

Sebelum mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk, biasanya akan 

melakukan evaluasi terhadap alternatif pilihan produk yang akan dibeli. Salah satu 

faktor penting penentu pemilihan produk yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap minat beli adalah harga. Konsumen akan sangat mempertimbangkan 

antara pengeluaran yang akan mereka keluarkan dengan manfaat yang akan 

mereka peroleh setelah melakukan konsumsi produk tersebut. Dalam membeli 

suatu  produk,  konsumen  tidak  hanya  mempertimbangkan  kualitas  dari  suatu 

produk,  tetapi juga memikirkan kelayakan harganya. Sehingga melalui penerapan 

harga  yang  kompetitif,  dimana  harga  tersebut  dipandang  layak,  terjangkau  

dan bersaing, diharapkan dapat meningkatkan dan menguatkan minat beli 

konsumen terhadap produk tersebut. 
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Minat  beli  konsumen  terhadap  suatu  produk  sangat  dipengaruhi  oleh 

penilaian  mereka  mengenai  kelayakan  harga  dari  produk  itu  sendiri,  dimana 

konsumen akan mempertimbangkan apakah harga yang mereka bayar telah sesuai 

dengan  manfaat  yang  akan  mereka  terima.  Harga  merupakan  salah  satu  

faktor yang  sangat  mempengaruhi  minat  beli  konsumen  terhadap  suatu  

produk  yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembelian yang akan 

diambil oleh konsumen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa harga 

mempunyai pengaruh terhadap minat beli.  

2.6.2 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Beli  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), atribut produk adalah suatu komponen 

yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diterapkan oleh pembeli. Seorang 

konsumen sebelum memutuskan untuk mmebeli suatu produk mulai dengan 

pengenalan masalah untuk mengetahui kebutuhan apa yang mereka butuhkan 

tentang manfaat, kegunaan dari produk yang dipilih, informasi tersebut dapat 

diperoleh dari teman, tetangga, promosi iklan, pameran, atau dengan 

bereksperimen. Dari beberapa informasi yang didapat maka diperoleh beberapa 

alternatif pilihan mengenai produk dengan berbagai macam atribut masing-

masing, kemudian konsumen melakukan penelitian atas alternatif produk dengan 

atribut mana yang bermanfaat bagi konsumen. Atribut yang terdapat pada suatu 

produk mengidentifikasikan siapa penjual atau pembuat produk tersebut. 

Didalamnya merupakan janji penjual untuk memberikan tampilan, manfaat, dan 

jasa tertentu untuk konsumen. Konsumen memandang atribut produk sebagai 
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bagian penting dari suatu produk. Karena itu penjual berusaha untuk merancang, 

menciptakan, kemudian merealisasikan sebuah atribut untuk produk.  

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa atribut produk sangat 

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap suatu produk. Adapun menurut 

Stanton (1996). Atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk dan 

mempengaruhi konsumen antara lain, merek, kemasan, label, desain produk, 

warna, kualitas produk, pelayanan produk, dan distribusi.  

2.6.3 Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Minat Beli  

Gaya hidup dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganilisis minat 

beli seseorang. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang terungkap pada 

aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 

seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga dijadikan dasar 

yang dipakai seseorang dalam bertingkah laku dan konsekuensinya akan 

membentuk pola perilaku tertentu. Terutama bagaiamana dia ingin dipersepsikan 

oleh orang lain, sehingga gaya hidup sangat berkaitan dengan bagaimana dia 

membentuk image dimata orang lain, yang berkaitan dengan status sosial yang 

disandangnya. Untuk mereflesikan image inilah, dibutuhkan simbol-simbol status 

tertentu yang sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsinya. Gaya 

hidup sangat berkaitan pada perilaku konsumsinya, dimana ketika seseorang 

mempunyai minat untuk membeli suatu produk bukan berarti karena sekedar ingin 

membeli fungsi  dari produk tersebut, tetapi juga berkeinginan untuk membeli 

fungsi sosialnya. 
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2.7 Hasil Penelitian Terdahulu 

Suardi (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh harga terhadap minat beli 

konsumen di Hypermarket Surabaya. Pada penelitian ini pengunjung dan pembeli 

di Hypermarket di Surabaya dijadikan sampel atau responden dengan tanggal 

pengambilan antara 12-30 Mei 2008 di 3 Hypermarket di Surabaya. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian Eksperimental karena mencari hubungan sebab 

akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti, penelitian ini 

termasuk salah satu bagian  dari riset Casual, sementara itu desain penelitian 

menggunakan metode fields experiments yang digunakan untuk mencari data 

penelitian dan penelitian ini menggunakan Uji Reliabilitas dan Uji Validitas. Dari 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kognitif dan efektif 

terhadap minat pembelian didapat bahwa nilai kognitif memiliki nilai 80,88% 

jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan afektif sebesar 22,06%. Hamelin 

(2012) membuat jurnal penelitian tentang “Faking Brands : Consumer response to 

counterfeiting”. Penelitian ini terdiri dari variabel harga (X1), atribut produk 

(X2), faktor sosio-demografi (X3), dan minat beli (Y) yang menunjukan ada 

pengaruh yang signifikan antara (X1) (X2) (X3) secara parsial dan simultan 

terhadap minat beli (Y).   

Astriyandy (2010) menulis skripsi tentang Pengaruh Atribut Produk terhadap 

Keputusan Pembelian Anlene Rendah Laktosa pada PT. Fontera Onterra Brands 

Indonesia Cabang Bandung. Berdasarkan Analisa Koefisien Korelasi yang 

diperoleh melalui perhitungan Korelasi Momen Produk, didapatkan hasil sebesar 

0.689 artinya adanya hubungan yang kuat antara X dan Y . Pada uji Hipotesis, 

dengan uji t didapat hasil sebesar 8.353> dari t tabel sebesar 1.667 artinya antara 
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atribut produk dan keputusan pembelian pada PT. Fonterra Brands Indonesia 

memiliki hubungan yang signifikan. Selain didapat pula Koefisien Determinasi 

sebesar 47.54% untuk atribut produk. Hal ini menunjukan bahwa atribut produk 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada PT. Fonterra Brands 

Indonesia dan sisanya 52.46% adalah variabel-variabel lain, selain atribut produk 

yang mempengaruhi keputusan pembelian pada PT. Fonterra Brands Indonesia.  

Ayu (2013) dalam penelitian berjudul pengaruh gaya hidup, fitur dan harga 

terhadap keputusan pembelian Blackberry curve 9300. Peneliti ini menggunakan 

metode analisis regresi linear berganda. Penelitian dilakukan di WTC Surabaya 

dengan 83 responden. Dengan nilai r parsial yang cukup besar menunjukan bahwa 

pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian blackberry curve 9300 cukup 

besar. Hasil dari variabel-variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang 

signifikan. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat indonesia sekarang 

terutama para pengguna internet sangat bergantung pada smartphone yang mampu 

menunjang aktivitas sehari-hari dan gaya hidup mereka untuk itulah penggunaan 

blackberry sangat digemari masyarakat. Hal ini terbukti dimana gaya hidup yang 

dianut seseorang ikut menentukan pemilihan serta keputusan pembelian sebuah 

produk. Dalam penelitian ini gaya hidup konsumen dimaksudkan pada gaya hidup 

pengguna blackberry dimana seseorang konsumen tidak dapat lepas dari 

blackberry dalam kegiatannya sehari-hari. 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Produk imitasi sudah beredar luas di Indonesia, khususnya pada produk 

smarthphone. Fenomena berbelanja produk imitasi di kalangan konsumen 

Indonesia sudah bukan menjadi hal yang aneh, ini disebabkan oleh besarnya minat 
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konsumen untuk menjadi bagian masyarakat yang ingin membeli produk asli, 

namun yang mampu dibeli hanyalah produk imitasi. Berbagai macam lapisan 

masyarakat menjadi konsumen produk imitasi, seperti pelajar, mahasiswa, ibu 

rumah tangga, dll. Harga dan atribut produk menjadi salah satu faktor daya tarik 

dari suatu produk imitasi.  

Menurut Kotler  dan  Amstrong  (2008) yang  menjelaskan  harga  sebagai  

sejumlah  uang  yang  ditukarkan  untuk  sebuah  produk  atau  jasa.  Harga 

biasanya dihitung dengan mata uang. Dalam kebijakan harga, perusahaan harus 

menentukan harga dari produknya, kemudian menentukan kebijakan yang 

menyangkut potongan harga, cara pembayaran, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan harga.  

Atribut produk adalah unsur-unsur dari produk yang dianggap penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. (Tjiptono, 2008). Menurut 

Kotler (1996) dalam atribut produk terdapat sepuluh komponen yaitu keaneka 

ragaman, kualitas, desain, fitur, bentuk, merek, kemasan dan label, ukuran, 

pelayanan, serta jaminan. Namun penelitian ini hanya berfokus pada tiga 

komponen saja, yaitu kualitas, fitur, dan desain. Hal ini dikarenakan karena tiga 

komponen itu yang dipandang oleh konsumen sebagai komponen yang penting 

sebelum mereka melakukan pembelian. 

Selain dua variabel diatas, variabel gaya hidup dapat menjadi variabel yang sangat 

berguna dalam menganilisis minat beli seseorang. Gaya hidup menggabungkan 

antara tatanan aktivitas minat, dan opini seseorang. Gaya hidup menggambarkan 

seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup 
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juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang dan menggambarkan 

bagaimana mereka menghabiskan waktu dan uang. 

Minat beli menurut Howard (1994) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan 

rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Minat beli dapat diartikan sebagai 

tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli 

benar-benar dilaksanakan. (Kinnear dan Taylor 1997). Dapat dikatakan bahwa 

minat beli merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan 

rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi harga, atribut produk, dan 

gaya hidup yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk 

smartphone imitasi. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

persepsi harga (X1), atribut  produk (X2), gaya hidup (X3), dan minat beli (Y).  

Berikut ini adalah model penelitian  untuk menjelaskan dan menganalisis 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini :  

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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2.9 Hipotesis Penelitian  

Dari permasalahan yang ada, dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut:  

1. Ha1 : Persepsi Harga mempunyai pengaruh terhadap minat beli smartphone 

Samsung imitasi pada mahasiswa Universitas Lampung.  

2. Ha2 : Atribut produk mempunyai pengaruh terhadap minat beli smartphone 

Samsung imitasi pada mahasiswa Universitas Lampung. 

3. Ha3 : Gaya hidup mempunyai pengaruh terhadap minat beli smartphone 

Samsung imitasi pada mahasiswa Universitas Lampung.  

4. Ha4 : Persepsi Harga, Atribut Produk, dan Gaya Hidup secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap minat beli smartphone Samsung imitasi 

pada mahasiswa Universitas Lampung.  

 

 


