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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka pikir 
Sumber: Data Diolah 
 

Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor pribadi  berpengaruh terhadap keputusan pembelian sistem 
keamanan rumah 

2. Apakah faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
sistem keamanan rumah 

Landasan Teori 

1. Kotler dan Armstrong (2012) tentang 
model perilaku konsumen, hlm.129 

2. Suryani (2013) mengenai indikator 
gaya hidup, hlm. 57. 

3. Kotler dan Keller (2012) mengenai 
faktor Psikologi, hlm.160. 

4. Kotler dan Armstrong  (2012) 
mengenai pembelajaran, hlm.149) 

Jurnal Sebelumnya 

1. Xfinity (2016) dengan judul " 
berjudul Security in The Smart 
Home Era” 

2. Control Network  (2015) dengan 
judul " State of Smart Home 
Report” 

3. Simanjutak, Evie R (2016)  dengan 
judul “Pengaruh Gaya Hidup 
Terhadap Adopsi Produk 
Berteknologi Tinggi Pada 
Konsumen di Indonesia” 

Hipotesis 

Tesis 

Uji Statistik 

Latar Belakang 

Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, salah satu produk yang 
dapat memenuhi kebutuhan rasa aman adalah sistem keamanan rumah 
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3.2. Model Analisis  

Penelitian ini akan menggunakan variabel 2 bebas dan satu variabel terikat. 

Model analisis yang digunakan sebagai berikut: 

 

  

 

 

    Gambar 3.2 Model Penelitian 
    Sumber: Diolah peneliti 
 

Berdasarkan Gambar 3.2 dijelaskan bahwa keputusan konsumen akan 

sebuah produk sistem keamanan rumah dipengaruhi oleh beberapa variabel 

bebas, yaitu  faktor pribadi dan faktor psikologis. 

3.3. Hipotesis 

 Berdasarkan pada rumusan masalah serta tujuan penelitian dan landasan 

teori yang telah di bahas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1: Diduga faktor pribadi tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sistem keamanan rumah. 

Ha1: Diduga faktor pribadi  berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sistem keamanan rumah. 

Ho2 = Diduga faktor psikologis tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sistem keamanan rumah. 

Ha2 = Diduga faktor psikologis berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian sistem keamanan rumah. 

Ho3 = Diduga faktor pribadi dan psikologis secara bersama-sama tidak ber 

pengaruh terhadap keputusan pembelian sistem keamanan rumah. 

H3 

H2 

H1 
Keputusan 
Pembelian (Y) Psikologis(X2) 

Pribadi (X1) 
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Ha3 = Diduga faktor pribadi dan psikologis secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian sistem keamanan rumah. 

 


