
BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka 

yang dijadikan sebagai landasan penelitian. Penelitin ini menggunakan variabel 

bebas yaitu X1 (Product), X2 (Price), X3 (Place) dan X4 (Promotion) dengan 

variabel terikat yaitu Y1 (Minat Beli). Variabel Bebas dan Variabel Terikat dianalisis 

sehingga memunculkan beberapa hipotesis.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Kerangka Pikir 
Sumber:Data diolah (2019)

Landasan Teori 

1. Ferdinand (2011:126-127), Minat beli adalah 
tahap kecenderungan responden untuk 
bertindak sebelum keputusan membeli 
benar-benar dilaksanakan. 

2. Menurut Kotler (2012:6), pengertian produk 
yaitu : “Produk merupakan kombinasi 
penawaran barang dan jasa perusahaan 
kepada pasar, yang mencakup antara lain: 
kualitas, rancangan, bentuk merek dan 
kemasan produk.” 

3. Swastha (2005:147), harga adalah : “Harga 
adalah jumlah uang (ditambah beberapa 
barang kalau mungkin) yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 
barang beserta pelayanannya.” 

4. Promosi adalah proses komunikasi yang 
bertujuan untuk menyebarkan informasi, 
mempengaruhi, dan mengingatkan pasar 
tentang produk dari perusahaan agar dapat 
diterima oleh konsumen (Rares, 2013:594). 

5. Lokasi juga diartikan tempat dimana 
konsumen bisa menjangkau untuk jasa dan 
juga produk yang diletakkan pada tempat 
tersebut. 

Penelitian Terdahulu 

1. Saliani (2013) yang berjudul “The 
effect of electronic marketing mix 
on the willingness of customers to 
buy online (Case study: 
Universities of Mashhad)” 

2. Yue (2015) yang berjudul 
“Investigating factors influencing 
consumer willingness to buy GM 
food and nano-food” 

3. Gilaninia (2013) yang berjudul 
“Marketing Mix And Consumer 
Behavior” 

4. Calvindo (2015) yang berjudul 
“Pengaruh Bauran Pemasaran 
Terhadap Minat Beli Konsumen 
Pada Multi Konsep Restoran 
1914 Surabaya” 

5. Putra (2014) yang berjudul 
“Bauran Pemasaran 
Pengaruhnya Terhadap Minat 
Membeli Kembali Voucher Isi 
Ulang Telkomsel” 

Analisis Data 

Latar Belakang 

Lexid ingin mengetahui pengaruh Bauran pemasaran (Marketing Mix) terhadap minat beli 

konsumen. 

Rumusan Masalah 
1) Apakah product (produk) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid? 
2) Apakah price (harga) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid? 
3) Apakah place (lokasi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid? 
4) Apakah promotion (promosi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid? 

Hipotesis 

Pembahasan 

Tesis 



3.2 Model Analisis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Analisis 
Sumber: Data diolah (2019) 

Model analisis yang digunakan pada penelitian dilandasi dengan adanya pengaruh 

dari place, price, place, dan promotion terhadap minat beli konsumen. Keputusan pembelian 

akan diukur dan diadaptasi dari Kotler (2012:176-178) yang terdiri dari 5 dimensi utama yaitu: 

1) Pengenalan kebutuhan, 2) Pencarian informasi, 3) Evaluasi alternatif, 4) Keputusan 

pembelian, dan 5) Perilaku pasca pembelian.  

Model analisis Product (Produk) menurut Assauri (2012:119) terdiri dari mutu, kualitas, 

penampilan (features), merk (brand names), pengemasan (packaging), jaminan (quarranties) 

dan pelayanan (service). Model analisis Price (Harga) menurut Ghanimata et.al. (2012), terdiri 

dari: Ketersediaan daftar harga, Kesesuaian harga dengan kualitas, Terjangkau atau tidaknya 

harga, dan Perbandingan dengan harga competitor. Model analisis Place (tempat) menurut 

Sriyadi dalam Walukow et.al. (2014) terdiri dari jarak, kemudahan akses dan tersedianya 

tempat parkir. Model analisis menurut Nagadeepa et al. (2015) terdiri dari: Rabat & Diskon, 

Kupon, Paket Harga, dan Progam Loyalti. 

3.3 Hipotesis 

H1 : Product (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid.  
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H2 : Price (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid.  

H3 : Place (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid.  

H4 : Promotion (X4) berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Lexid. 

 


