
1 
 

 
 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

    3.1 Kerangka Penelitian 

Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan 

sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-

langkah yang tepat pada penelitian tentu akan menghasilkan penelitian yang baik, 

dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan 

sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah 

dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan 

kebenaranya. 
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 Terjadinya penurunan omzet penjualan pada Atlezza-Auto. Oleh karena itu peneliti 

ingin meninjau pengaruh gaya hidup dan harga diecast pada minat beli konsumen 

saat ini. 

1. Apakah gaya hidup mempengaruhi minat beli konsumen? 

2. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap minat beli diecast Atlezza-Auto? 

 

 

 

 

Landasan Teori : 

Gaya Hidup : Menurut Sumarwan 

(2015:45)  Gaya hidup dapat 

dikatakan seperti sebuah pola 

dalam kehidupan yang mendasari 

minat, kegiatan dan lain sebagainya  

Harga : Menurut Tjiptono (2012) 

harga merupakan sebuah ukuran 

satuan moneter yang harus 

ditukarkan agar dapat memiliki hak 

kepemilikan atau penggunaan 

barang maupun jasa. 

Minat beli : Menurut Schifman dan 

kanuk (2017) minat beli merupakan 

perasaan setiap individu yang 

tercipta karena rasa tertarik atas 

sebuah produk. 

 

Penelitian Terdahulu : 

1. Hustic dan Gregurec (2015) “ The 

Influence Of Price on Costumers 

Purchase Decision 

2. Anoraga dan Iriani (2018) “Pengaruh 

Gaya Hidup Dan Kelompok Acuan 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Smartphone Merek Samsung Galaxy” 

3. Leung dan Chen (2017) “Extending the 

theory of planned behavior: A study of 

lifestyles,contextual factors, mobile 

viewing habits, TV content interest, and 

intention to adopt mobile TV” 

4. Mirabi (2015) “A Study Of Factors 

Affecting on Customers Purchase 

Intention” 

5. Rofiq dan Hufrom (2018) “Pengaruh 

Kualitas Produk, Harga Dan Lokasi 

Terhadap Keputusan Pembelian Di 

Powernoise Store” 

6. Kumadji (2018) “pengaruh green 

marketing terhadap minat beli serta 

dampaknya pada keputusan pembelian” 
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Gambar 3.1 Kerangka Pikir 
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3.2 Model Analisis 

 Pada penelitian ini, terdapat dua variabel bebas yaitu gaya hidup (X1), Harga 

(X2) dan satu variabel terikat yaitu minat beli (Y). Penelitian ini menggunakan 

gambaran model analisis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Analisis 

3.3 Hipotesis  

Berdasar penelitian terdahuli serta landasan teori pada Gambar 3.2, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H1 : Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap minat beli diecast Atlezza-

Auto 

H2 : Harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli diecast Atlezza-Auto 

H3 : Gaya Hidup dan harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

diecast Atlezza-Auto. 

Gaya Hidup (X1) 

    Harga (X2) 

Minat Beli (Y) 


