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Abstract

This study aims to analyze the impact of product design and marketing strategy to the
purchasing decision partially, analyze the influence of design and marketing strategies on purchasing
decisions simultaneously, determine which variables are the dominant influence on purchasing
decisions. The research approach used is positivism with quantitative data derived from respondents'
answers collected through questionnaires. The method used is the Focus Group Discussion (FGD).
The sampling technique used was simple random sampling and the number of samples taken as many
as 100 respondents. Analysis of the data used is multiple linear regression with Ordinary Least Square
method (OLS). The results of this study are the design of the product and marketing strategies
significantly influence purchasing decisions partially, product design and marketing strategies
significantly influence purchasing decisions simultaneously, product design dominant influence on
purchasing decisions. This means that companies must pay attention to the shape or design of a
product to be manufactured or produced.

Keywords: product design, marketing strategy and purchasing decisions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain produk dan strategi
pemasaran terhadap keputusan pembelian secara parsial, menganalisis pengaruh desain dan strategi
pemasaran terhadap keputusan pembelian secara simultan, mengetahui variabel yang berpengaruh
dominan terhadap keputusan pembelian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah positifisme
dengan data kuantitatif yang berasal dari jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuesioner.
Metode yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD). Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah simple random sampling dan jumlah sampel diambil sebanyak 100 orang responden.
Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Square
(OLS). Hasil penelitian ini antara lain desain produk dan strategi pemasaran berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian secara parsial, desain produk dan strategi pemasaran berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian secara simultan, desain produk berpengaruh dominan
terhadap keputusan pembelian. Ini berarti perusahaan harus memperhatikan bentuk atau desain dari
produk yang akan dibuat atau dihasilkan.

Kata kunci : desain produk, strategi pemasaran dan keputusan pembelian.
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PENDAHULUAN
Menurut David [1] desain produk yaitu adalah meningkatkan penjualan melalui

perbaikan produk atau pengembangan produk saat ini. Jadi desain produk sebagai alat
manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang
dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata dan akan diproduksi dan dijual dengan
menghasilkan laba. Dengan strategi pemasaran perusahaan dapat mengomunikasikan
produk kepada konsumen. Keunggulan keunggulan dari produk dapat diketahui oleh
konsumen dan dapat menarik konsumen untuk mencoba dan kemudian mengambil keputusan
untuk membeli produk tersebut. Dengan tujuan dasar dari strategi ini adalah untuk
meningkatkan daya saing . Jadi strategi pemasaran merupakan salah satu aspek yang
penting dalam manajemen pemasaran karena dengan promosi, konsumen yang semula tidak
tertarik pada produk dapat berubah fikiran untuk membeli produk [2]. Desain produk dan
strategi pemasar merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan suatu usaha
agar konsumen bersedia menjadi pelanggan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa hal yang mempengaruhi
keputusan pembelian oleh konsumen dalam membeli tahu, diantaranya yaitu konsumen
melihat apakah produk tersebut berkualitas dan apakah baik untuk dikonsumsi karena
banyaknya tahu yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Dan
kenyataannya adalah tahu tersebut sangat berkualitas, sangat lezat, dan aman untuk
dikonsumsi, karena tahu tersebut diolah dengan bahan alami. Tahu ini dijual di pasar dan di
sekitar rumah warga karena produk ini sangat dijaga kualitasnya, yaitu jangka waktu tahu
yang dijual tidak lama karena perusahaan ingin konsumen mendapatkan tahu yang
berkualitas untuk di konsumsi [3].

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desain produk dan strategi
pemasaran terhadap keputusan pembelian produk secara parsial, untuk mengetahui
pengaruh desain produk dan strategi pemasaran terhadap keputusan pembelian produk secara
simultan, untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap keputusan
pembelian produk.

TINJAUAN TEORITIS
Desain Produk

Menurut Assauri [4], desain yang baik dapat menarik perhatian, meningkatkan
kinerja produk, mengurangi biaya produksi dan memberi keunggulan bersaing yang
kuat di pasar sasaran. Peng, J [5] mengemukakan bahwa desain produk adalah
totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk tertentu
menurut yang diisyaratkan dari segi kebutuhan pelanggan. Sementara itu, Hayes
menyatakan bahwa desain produk merupakan faktor yang akan sering
memberikan kepada perusahaan sisi bersaingnya.

Menurut Assauri [4] mengemukakan terdapat 7 parameter desain produk yaitu: 1)
Karakteristik; 2) Kinerja; 3) Mutu Kesesuaian; 4) Tahan Lama (Durability); 5) Tahan Uji
(Reliabilitas); 6) Kemudahan Perbaikan (Repairability); 7) Model (Style). Desain produk dan
strategi pemasaran metupakan faktor utama untuk memenangkan hati pelanggan melalui
pemasaran online [5].

Strategi Pemasaran
Eckel, C [7] menekankan bahwa strategi adalah konsep tiga dimensi: (1) Proses strategi,

(2) Konten strategi, dan (3) konteks strategi. Tiga dimensi berinteraksi satu sama lain, dan
jika ini hubungan dibaikan, wawasan lengkap dalam subjek strategi tidak akan tercapai. Cara
strategi proses terstruktur sangat penting untuk hasil dari konten strategi saat ini sangat
penting untuk proses strategi di masa depan. Menurut Assaauri [4] ada enam tahap dalam
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proses pemasaran, antara lain: a) Analisis peluang atau kesempatan pasar, yang dapat
dimanfaatkan dalam usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. b)
Pemilihan atau penetapan sasaran pasar, yang akan dilayani oleh perusahaan. c) Strategi
peningkatan posisi persaingan, pada sasaran pasar yang dilayani. Dalam tahap ini perusahaan
harus mempunyai pandangan atau keputusan mengenai produk (barang atau jasa) apa yang
akan ditawarkan kepada sasaran pasar. d) Pengembangan sistem pemasaran, tugas untuk
mengembangkan organisasi pemasaran, sistem informasi pemasaran, sistem perencanaan, dan
pengendalian pemasaran yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan dalam
melayani sasaran pasar. e) pengembangan atau penyusunan rencana pemasaran, usaha
pengembangan ini diperlukan karena kebrhasilan perusahaan terletak pada kualitas rencana
pemasaran yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek (tahunan, triwulan, dan bulanan),
yang diperlukan untuk mengarahkan kegiatan untuk mencapai sasaran pasar. f) Penerapan
rencana dan pengendaliannya, penetapan atau pelaksanaan rencana harus mempertimbangkan
situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga perlu lebih mempunyai taktik yang dijalankan
dapat berbeda[4].

Strategi pemasaran memberikan kekuatan dalam daya saing produk yang dihasilkan [2].
Manajemen pemasaran strategis: mencapai kinerja bisnis yang unggul melalui strategi
pemasaran yang cerdas. Untuk mencapai persaingan yang unggul dan keuntungan finansial
yang tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pemasaran yang penuh dengan
kreativitas [3]. Strategi pemasaran yang dilakukan di Thailand, antara lain: 1) mempelajari
tujuan pemasaran; 2) menganalisis strategi pemasaran di tingkat pemasaran; 3) menganalisis
strategi bauran pemasaran [5]

Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan

pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu
kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam memdapatkan dan mempergunakan
barang yang ditawarkan [4]. Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan
penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau
jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan
kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian,
keputusan pembelian dan tingkah laku setelah pembelian [5]. Biasanya jumlah
kegiatan mencari informasi meningkat tatkala konsumen bergerak dari keputusan
situasi pemecahan masalah yang terbatas kepemecahan masalah yang maksimal.
Evaluasi alternatif informasi yang didapatkan dari calon pembeli digunakan untuk
memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif yang dihadapinya serta
daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha memahami secara konsumen
mengenai informasi yang diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk
merek dan keputusan untuk membeli.

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivisme dengan

alasan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah
konsumen pengguna produk tahu APL dan obyek dalam penelitian ini desain produk, strategi
pemasaran dan keputusan pembelian. Jumlah konsumen pengguna produk tahu APL sebanyak
234218 orang, dan dari jumlah tersebut yang diambil sebagai sampel sebanyak 100 orang.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah insedental sampling dengan alasan
karena jumlah konsumen produk tahu tersebut sudah banyak, dan sulit untuk menemui
mereka secara langsung, maka digunakan teknik pengambilan samperl dengan cara siapapun
yang terpilih dan bisa ditemui oleh peneliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan
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metode observasi, wawancara dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah 1)
uji validitas kuesioner; 2) uji reliabilitas kuesioner; 3) analisis regresi linear berganda; 4) uji
asumsi klasik. Kerangka konsepsual penelitian seperti tampak pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1
Kerangka Konsepsual

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 1. Karakteristik responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 1 menjelaskan tentang karakteristik responden bila dilihat dari kelompok usia,
maka jumlah responden terbanyak berusia 40-49 tahun yaitu sebanyak 32 orang, sedangkan
yang paling sedikit adalah kelompok responden yang berusia 20-29 tahun yaitu sebanyak 20
orang. Ini berarti bahwa responden yang berusia muda masih belum begitu banyak yang
berminat terhadap produk tahu APL, sedangkan yang berusia setengah baya lebih banyak tahu
dan mengkonsumsi tahu APL

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2. Karakteristik responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 2 menjelaskan tentang karakteristik responden bila dilihat jenis kelamin, maka
diketahui bahwa jumlah konsumen terbanyak yang mengkonsumsi tahun APL adalah
perempuan. Ini berarti bahwa konsumen perempuan lebih mengetahui dan mengenal tentang
produk tahun APL dibandingkan kaum laki-laki.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 3. Karakteristik responden Berdasarkan Pekerjaan

valid

Age Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

20-29 tahun 20 20,0 20,0 20,0
30-39 tahun 21 21,0 21,0 41,0
40-49 tahun 32 32,0 32,0 73,0
> 50 tahun 27 27,0 27,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

valid

Age Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Laki-laki 14 14,0 14,0 14,0
Perempuan 86 86,0 86,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

valid Pekerjaan Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent

Desain Produk
(X1)

Strategi
Pemasaran

(X2)

Keputusan
Pembelian (Y)
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Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 3 menjelaskan tentang karakteristik responden bila dilihat dari jenis pekerjaan,
maka diketahui bahwa konsumen terbanyak adalah kelompok wiraswasta sebanyak 42 orang
dan petani sebanyak 47 orang. Ini berarti bahwa produk tahun APL lebih dikenal oleh orang-
orang yang berwiraswasta dan sebagai petani dibandingkan dengan responden yang bekerja di
lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Ini disebabkan harga produk tahu APL bisa dijangkau oleh
para wiraswasta dan petani.

Karakteristik Responden Berdasarkan Gaji
Tabel 4. Karakteristik responden Berdasarkan Gaji

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 4 menjelaskan tentang karakteristik responden bila dilihat dari besarnya gaji yang
diterima setiap bulan, maka diketahui bahwa konsumen terbanyak adalah konsumen yang
tergolong dalam kelompok berpenghasilan kurang dari Rp 500.000,00 per bulan. Ini berarti
bahwa konsumen produk tahu APL adalah terfokus pada konsumen yang berpenghasilan
rendah.

Analisis Data
Uji Validitas

Tabel 5 Uji Validitas

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 5 menjelaskan tentang hasil uji validitas dari kuesioner. Berdasarkan hasil uji
validitas instrument dari ketiga variabel yaitu desain produk, strategi pemasaran, dan
keputusan pembelian seperti pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh butir
semuanya valid, karena nilai r hitung (korelasi) lebih besar dari r tabel.

Petani 42 42,0 42,0 42,0
Pegawai Negeri 11 11,0 11,0 53,0
Wiraswasta 47 47,0 47,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

valid

Besar Gaji (Rp) Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

< 500.000 41 41,0 41,0 41,0
500.000 -1.000.000 29 29,0 29,0 70,0
1.000.000 - 2.000.000 19 19,0 19,0 89,0
> 2.000.000 11 11,0 11,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Butir Nomor R hitung R tabel
α = 0.05 Keterangan

X1-1 0,632 1,97 valid
X1-2 0,510 1,97 valid
X1-3 0,505 1,97 valid
X2-1 0,420 1,97 valid
X2-1 0,395 1,97 valid
Y-1 0,280 1,97 valid
Y-2 0,220 1,97 valid
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Uji Reliabilitas

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 6 menjelaskan tentang hasil uji reliabilitas dari kuesioner. Dari hasil uji
reliabilitas instrument menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu desain produk dan strategi
pemasaran dan keputusan pembelian adalah reliabel karena nilai r Alpha > 0,6.

Hasil Perhitungan Analisis Regresi
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 7 menjelaskan tentang hasil perhitungan analisis regresi linear berganda, sebagai
berikut: Y = 3,049+ 0,412X1 + 0,292X2
Model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

 β0= 3,049, jika variabel desain produk dan strategi pemasaran = 0 maka keputusan
pembelian sebesar 3,049 satuan.

 β1= 0,412 artinya, jika desain produk (X1), dianggap tetap, setiap kenaikan variabel
strategi pemasaran (X2), maka tingkat keputusan pembelian dalam membeli
produk Tahu APL akan meningkat sebesar 0,412 satuan

 β2= 0,292 artinya, jika strategi pemasaran (X2), dianggap tetap, setiap kenaikan
variabel desain produk (X1), maka tingkat keputusan pembelian dalam membeli
produk Tahu APL akan meningkat sebesar 0,292 satuan

Uji Hipotesis
Uji Parsial (T test)

Tabel 8. Hasil Uji T

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 8 menjelaskan bahwa hasil perhitungan uji hipotesis secara parsial dengan
menggunakan T test diperoleh hasil bahwa desain produk (X1) dan strategi pemasaran (X2)
menunjukkan angka signifikansi dibawah 0,05, ini berarti bahwa secara parsial desain produk
dan strategi pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Cronbach’s
Alpha

Cronbach’s
Alpha Based on Standardized Item N of Items

0,632 0,587 12

Variabel
Independen

Koefisien
regresi T hitung Sig

X1 0,412 4,494 0,000
X2 0,292 2,162 0,033
Konstanta 3,049 1,173 0,243
R2 0,193
F hitung 11,577 0,00

Variabel
Independen Nilai t hitung Nilai

t tabel sig keterangan

X1 4,494 1,660 0,000 Signifikan
X2 2,162 1,660 0,033 signifikan
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Uji Simultan (F Test)
Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVAb

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Tabel 9 menjelaskan bahwa hasil perhitungan uji hipotesis secara simultan dengan
menggunakan F test diperoleh hasil bahwa nilai F hitung sebesar 11,577 karena nilai F hitung
> F tabel (11,577 > 3,09 ). Ini berarti bahwa secara simultan desain produk dan strategi
pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Uji Normalitas
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Data diolah
Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov

Sminorv-Test. Untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara membandingkan p-value
dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0.05. Jika p-value > 0.05 , maka data berdistribusi
normal. Tabel 10 menjelaskan bahwa hasil uji normalitas data diperoleh hasil bahwa semua
data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas
Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: Data diolah
Tabel 11 menjelaskan tentang hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa

semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0.1 (10%), artinya tidak ada
korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%.

Uji Heteroskedastisitas
Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Tabel 12 menjelaskan tentang hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yang
menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi
parameter model penduga, dimana tidak ada nilai t hitung yang signifikan atau p>0.05.

Model Sum of
Square DF Mean

Square F Sig

Regression 93,004 2 46,502 11,577 ,000a
1Residual 389,636 97 4,017
Total 482,640 99
a. Predictors: (Constant, X,X
B. Dependen Variabel: Y

Variabel Kolmogorov
Smirnov-test Siginificancy P-value Interpretasi

X1 0,632 1,97 valid
X2 0,420 1,97 valid

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan
X1 0,990 1,010 Tidak ada multikolinearitas
X2 0,990 1,010 Tidak ada multikolinearitas

Variabel T hitung P-value sign Kesimpulan
X1 -0,994 P>0,05 0,323 Tidak ada heteroskedastisitas
X2 -0,550 P>0,05 0,584 Tidak ada heteroskedastisitas
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Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desain produk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan pembelian, artinya jika strategi pemasaran semakin tinggi akan
mempengaruhi tingginya keputusan pembelian. Dalam prakteknya motivasi konsumen
membeli produk Tahu APL berbeda – beda diantaranya karena informasi mengenai produk
yang berkualitas. Informasi mengenai desain produk Tahu APL yang didapat dari orang lain
dapat membentuk suatu sikap dan perilaku konsumen untuk melakukan pembelian. Jika
persepsi mereka akan produk berkualitas semakin kuat akan menguatkan sikap dan pada
akhirnya akan mempengaruhi niat untuk membeli. Hal ini seperti yang dikemukakan Kotler
(1997) bahwa keputusan konsumen dalam pembelian dipengaruhi oleh rangsangan
perusahaan, diantaranya adalah kualitas produk sehinggamenghasilkan keputusan pembelian
yang didasarkan pada pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian,
jumlah pembelian. Dalam penelitian ini desain produk Tahu APL dinilai dari kepercayaan
terhadap mereka, teknologi yang digunakan, mutu desain, serta promosi. Berarti semakin
baik persepsi konsumen terhadap ketiga dimensi tersebut akan mempengaruhi kuatnya
keputusan untuk membeli produk Tahu APL .

Strategi Pemasaran dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian, artinya jika strategi pemasaran Tahu APL semakin tinggi
maka tidak berpengaruh keputusan pembelian.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan

Desain produk sangat berpengaruh signifikan bagi keputusan pembelian pada PT Tahu
APL, desain produk pada PT Tahu APL sangat variatif dan kreatif sehingga keputusan
pembelian sangat bagus. Jadi desain produk pada PT Tahu APL sangat berpengaruh terhadap
keputusan pembelian para konsumen.

Strategi pemasaran PT Tahu APL sangat bagus dan cerdik, sehingga para konsumen
tertarik untuk membeli produk tahu dari PT Tahu APL, jadi apabila ditanya apakah desain
produk dan strategi pemasaran berperan dalam penjualan produk tahu jawabannya tentu iya.
Seperti dilihat pada bab pembahasan penelitian yang saya lakukan. vaiabel desain produk dan
strategi pemasaran sangat berperan bagi PT Tahu APL untuk menarik para konsumen untuk
membeli produk tahunya, akan tetapi desain produk sangat dominan dari pada strategi
pemasaran untuk menunjukan keputusan pembelian konsumen ini dikarenakan apabila suatu
produk dengan desain yang baik akan menunjang keputusan pembelian dan apabila desain
produk bagus maka strategi pemasarannya akan mudah

Rekomendasi
Mengingat persaingan dalam bisnis sepeda pembuatan Tahu semakin ketat bagi

perusahaan disarankan untuk meningkatkan desain produk dengan melakukan inovasi terus
menerus serta memenuhi keinginan konsumen yang selalu berubah. Untuk meningkatkan
keputusan pembelian, disarankan kegiatan Strategi pemasaran yang berupa pemberian diskon,
pemberian hadiah langsung dan garansi harus tetap dilakukan terus agar minat konsumen
semakin tinggi dan tertarik untuk membeli.
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