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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Pengertian Manajemen 

Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu 

ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.  Manajemen 

merupakan suatu proses dimana suatu perusahaan atau organisasi dalam 

melakukan suatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip manajemen dengan 

menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan.  

Pengertian Manajemen menurut Daft (2003:4), adalah sebagai berikut :  

Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang 

efektif  dan  efisien  lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan 

dan pengarahan dan pengawasan sumber daya organisasi. 

Sedangkan menurut Solihin (2009:4), mengungkapkan bahwa :  

Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien.   

Menurut Handoko (2008:3) :  

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 
orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer 
mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang 
lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.  
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Dari ketiga pengertian manajemen diatas, penulis merangkum pengertian 

dari manajemen adalah seni dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara 

pengordinasian sumber daya dari mulai perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan kepemimpinan sehingga dapat terselesaikan secara efisien dan 

efektif.  

 

2.2    Pengertian Pemasaran 

Pemasaran saat ini di anggap menjadi bagian terpenting dalam kegiatan 

yang di lakukan oleh sebuah perusahaan, hal ini di karenakan pemasaran 

merupakan cara utama yang di lakukan perusahaan dalam menjual produk yang di 

hasilkan. Selain untuk meningkatkan penjualan, pemasaran juga di gunakan 

perusahaan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen 

agar tercipta kepuasan bagi konsumen. Hal ini di karenakan pemasaran 

merupakan sebuah konsep praktis yang menuntut keseluruhan teori untuk harus 

terus berubah sesuai dengan perkembangan. 

Pemasaran sering diartikan sebagai suatu tugas untuk menciptakan, 

mempromosikan, dan menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen dan unit-

unit bisnis. Tujuan pemasaran bukan untuk mengetahui dan memahami pelanggan 

sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan para konsumen tetapi 

pemasaran sebaiknya menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli 

produk yang kita pasarkan. 
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Pengertian pemasaran menurut Kotler (2012:5), adalah sebagai berikut : 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai kepada 
pelanggan dan untuk mngelola hubungan pelanggan dengan cara 
menguntungkan organisasi dan pemangku keuntungan. 
 
Sedangkan menurut Sunarto (2003:4), mengungkapkan bahwa : 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 
individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan, lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan 
nilai dengan orang lain. 
 
Menurut Umar (2005:31) menyatakan : 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan. 

 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu 

interaksi yang berusaha untuk menciptakan hubungan pertukaran, dan bukan 

hanya dipandang sebagai suatu penjualan saja, tetapi tugas pemasaran itu juga 

diarahkan kepada suatu proses bagaimana memuaskan para Konsumen 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai. 

 

2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Kotler dan Keller (2012:5), mendefinisikan manajemen pemasaran adalah: 

Manajemen Pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar 
sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan 
dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 
pelanggan yang unggul. 
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Sedangkan menurut Alma (2004:130), menyatakan bahwa : 

Manajamen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan 

pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian 

dipemasaran. 

Menurut Stanton (2005:22) manajemen pemasaran adalah: 

sarana yang didaya gunakan oleh bisnis untuk menjalankan konsep 

pemasaran.  

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran berusaha 

mengatur tingkat, waktu dan susunan dari permintaan yang ada, agar dapat 

membantu organisasi mencapai sasarannya dengan cara dan mendapatkan, 

menjaga, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, memberikan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.4 Bauran Pemasaran 

2.4.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

Dalam pemasaran terdapat salah satu strategi yang disebut bauran 

pemasaran (marketing mix) mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dan keberhasilan 

suatu pemasaran baik pemasaran produk maupun pemasaran jasa. 

Pengertian bauran pemasaran menurut Saladin (2003:3), menyatakan 

bahwa : 
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Bauran pemasaran adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang 

dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran. 

Sedangkan menurut Pharmmesta (2000:42), mengungkapkan bahwa : 

Marketing mix adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni : 

produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu perangkat 

yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap 

produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasran bagi perusahaan serta semua ini ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Bauran Pemasaran 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa bauran pemasaran terdiri dari 

beberapa unsur atau variabel bauran pemasaran, yaitu : produk (product), struktur 

harga (price), kegiatan promosi (promotion), saluran distribusi (place). Berikut 

penjelasan dari masing-masing variabel tersebut menurut Saladin (2003 : 71-

123): 

a. Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. 
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b. Harga (Price) 

Harga adalah jumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau 

jasa. 

c. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang awalnya tidak 

mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat 

produk tersebut. 

d. Saluran Distribusi (Place) 

Saluran pemasaran/saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang 

melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan 

produk dan status kepemilikannya dari produsen ke Konsumen. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2007:145) di dalam perusahaan jasa bauran 

pemasaran di tambah menjadi 7P, adapun 3P itu adalah : 

e. Orang (People)  

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan melatih 

karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan dalam berhubungan 

dengan pelanggan, dari pada karyawan pesaingnya. 

f. Lingkungan Fisik (Physical Environment ) 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih atraktif. 

g. Proses (Process)  

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian jasa yang superior, 

misalnya home banking yang di bentuk oleh bank tertentu. 
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2.5 Ruang Lingkup Produk 

2.5.1 Pengertian Produk 

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan 

hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan 

merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu 

produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, 

desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat 

konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut. 

Pengertian produk menurut Kotler dan Amstrong (2010: 248)  adalah : 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi atau memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia baik yang berwujud ataupun yang 

tidak berwujud. 

 Swastha (1990:165),  menyatakan bahwa produk adalah:  

Suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, 
termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan 
pengusaha dan pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhan. 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif dari 

produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai  usaha  untuk  mencapai  

tujuan  organisasi  melalui  pemenuhan kebutuhan  dan  kegiatan  konsumen,  

sesuai  dengan  kompetensi  dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. 

Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang 

dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 
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2.5.2 Atribut Produk 

Menurut Kotler & Amstrong  (2010:254), atribut produk merupakan 

karakteristik dari produk atau jasa yang menghasilkan kemampuan untuk 

memuaskan yang dinyatakan atau tersirat pada kebutuhan konsumen. 

1) Kualitas produk 

 Merupakan salah satu alat positioning utama dalam pemasaran yang 

mempunyai dampak langsung pada kinerja produk serta terhubung dekat 

dengan nilai dan kepuasaan pelanggan. Kualitas produk memiliki 2 dimensi: 

a) Performance quality 

 Yaitu kemampuan sebuah produk untuk melakukan fungsinya dan 

ketahanan produk. 

b) Conformance quality 

 Yaitu suatu produk bebas dari kecacatan atau kerusakan dan konsisten 

dalam memberikan target tingkat kinerja. 

2) Fitur produk 

 Merupakan sarana kompetitif untuk mendiferensiasi produk perusahaan dari 

pesaing. 

3) Gaya dan desain produk 

 Merupakan cara lain untuk menambahkan nilai pada pelanggan. Desain yang 

baik tidak hanya fokus pada penampilan tetapi juga pada manfaat produk 

untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan gaya hanya 

menggambarkan penampilan produk. Gaya sensasional bisa menarik 
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perhatian dan menghasilkan estetika yang indah, tetapi gaya tidak benar-

benar membuat kinerja produk menjadi lebih baik. 

 

2.5.3 Tingkatan Produk 

Tingkatan sebuah produk, menurut Kotler dan Armstrong  (2010:250) 

bahwa ada tiga tingkatan di dalamnya :  

• Tingkat Dasar/ Inti Produk ( Core Customer Value) 

Manfaat inti, bagian untuk mencari tahu apa yang benar- benar dibutuhkan 

oleh konsumen. Pemasar harus mendefinisikan inti ketika merancang 

produk.  

• Aktual Produk ( Actual Product) 

Para perencana produk harus mengubah manfaat inti menjadi produk 

aktual. Mereka harus mengembangkan fitur produk, desain, tingkat 

kualitas, nama merek, dan kemasan.  

• Tambahan Produk (Augmented Product) 

Perencanaan produk harus membangun produk tambahan di sekitar 

manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan pelayanan dan 

manfaat tambahan bagi konsumen.  
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2.6 Desain Produk 

2.6.1 Pengertian Desain Produk 

Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menterjemahkan hasil 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi 

rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. 

Salah satu fungsi manajemen terpenting dalam semua organisasi adalah 

menjamin bahwa masukan-masukan berbagai sumber daya organisasi 

menghasilkan produk atau jasa yang dirancang secara tepat atau menghasilkan 

keluaran-keluaran yang dapat memuaskan keinginan para pelanggan. 

Pengertian desain produk menurut David (2009:251) yaitu: 

Mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk 

atau pengembangan produk saat ini. 

Adapun pengertian dari desain produk itu dikemukakan oleh Brutou & 

Margaret,(2006:63) , yaitu: 

Produk Desain adalah pengembangan produk (barang) yang 

dirancang untuk memenuhi kepuasan konsumen. 

Prastyowibowo (1999:5), menyatakan bahwa : 

Desain produk salah satu unsur memajukan industri agar hasil 
industri produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat, karena 
produk yang mereka dapatkan mempunyai kualitas baik, harga 
terjangkau, desain yang menarik, mendapatkan jaminan dan 
sebagainya.  
 

Dari pengertian di atas penulis menyimpukan bahwa desain produk adalah 

sebagai alat manajemen untuk menterjemahkan hasil kegiatan penelitian dan 
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pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rangcangan yang nyata yang 

akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. 

 

2.6.2 Maksud dan Tujuan Desain Produk 

Maksud dari desain produk antara lain menurut  Brutou & Margaret 

(2006 : 67-68) : 

1. Untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan 

suatu produk. 

2. Untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan 

produk. 

3. Untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. 

4. Untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 

5. Untuk mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi 

persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. 

Sedangkan tujuan dari desain produk itu sendiri adalah : 

1. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai 

jual yang tinggi. 

2. Untuk menghasilkan produk yang trend pada masanya. 

3. Untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan 

baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. 
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2.6.3 Strategi Produk Desain 

Strategi dalam melaksanakan proses produk desain (Heizer 2007:146) 

antara lain: 

1. Process focus; peralatan, layout dan pengawasan 

2. Product focus; fasilitas produksi yang disusun berdasarkan tahapan 

pengolahan produknya 

3. Repetitive process; perpaduan anatara process focus dengan product focus 

4. Customization; tindakan yang cepat, biaya produksi yang rendah dan siap 

melayani berbagai keinginan konsumen dengan berbagai keunikannya 

Muhajirin . dalam jurnal nya menyatakan bahwa dalam pengembangan 

strategi desain produk harus mempertimbangkan faktor-faktor : 

1. Fakor performansi, yaitu harus praktis, ekonomis dengan kondisi 

psikologis dan fisiologis manusia dengan mempertimbangkan 

kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan dalam penggunaan 

dan pemeliharaan. 

2. Faktor fungsi, yaitu desain secara fisik yang mempertimbangkan 

kelayakan, kehandalan dan spesifikasi dari material 

3. Faktor kualitas bentuk desain harus dibuat sedemikian rupa agar menarik 

sehingga menimbulkan kenikmatan estetis dengan mempertimbangkan 

faktor spirit dan gaya jaman, estetika dan daya tarik, penyelesaian detail 

dan finishing, pengolahan bentuk sesuai struktur dan karakter bahan, dan 

kombinasi dengan bahan lain”. 
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2.7 Mutu Desain 

Mutu desain produk menurut (Brutou & Margaret, 2006 : 80) dapat 

memberikan kelebihan daya tarik produk dan konsumen melalui ciri atau bentuk 

tambahan yang lebih baik dan identitas merek yang kuat sehingga nilai dari mutu 

desain itu sendiri sudah tentu dapat meningkatkan harga menjadi lebih mahal dan 

akhirnya memberikan segmen pasar yang baru. Penilaian ini berdasarkan dari 

konsep awal perusahaan untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya 

melalui perencanaan desain itu sendiri, pengembangan konsep desain hingga 

pemilihan konsep akhir untuk kemudian diproses produksi menjadi produk jadi. 

Adanya peningkatan mutu pada produk merupakan salah satu bagian dari 

konsep pemasaran, dalam arti yang lebih luas. Konsep pemasaran mengandung 

arti bahwa semua kegiatan harus diarahkan pada dua sasaran pararel, yaitu 

memenuhi keinginan pelanggan dan menghasilkan laba. 

 

2.7.1 Penilaian Kualitas Desain 

Rancangan kualitas desain menurut David  (2009:253) ditentukan sebelum 

produk tersebut dihasilkan. Pekerjaan ini merupakan tanggung jawab dari team 

yang merancang produk yang terdiri dari bagian engeneering, marketing, produksi 

dan keuangan. Pertama-tama melakukan riset pasar untuk mengungkap kebutuhan 

pelanggan. Selanjutnya atas dasar kebutuhan pelanggan ini dikembangkan konsep 

rancangan untuk merespon berbagai macam kebutuhan calon pelanggan yang 

bermacam-macam  
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Selanjutnya dapat dijelaskan lebih rinci mengenai kategori untuk 

mengevaluasi sebuah produk yang terdiri dari lima kategori (Eppingero, 2001 : 

213-217) adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas dari antar muka pengguna 

Dalam hal ini rating tentang bagaimana mudahnya produk tersebut 

digunakan. Kualitas antar muka berhubungan dengan penampilan produk, 

rasa dan bentuk interaksi. 

2. Daya tarik emosional 

Hal ini menunjukkan peringkat secara keseluruhannya, karena konsumenlah 

yang menjadi daya tarik bagi suatu produk. Daya tarik tersebut dicapai 

melalui penampilan, sentuhan, suara dan baunya. 

3. Kemampuan memelihara dan memperbaiki produk 

Pada kategori ini adalah peringkat kesenangan untuk memelihara dan 

memperbaiki suatu produk. Pemeliharaan dan perbaikan suatu produk 

seharusnya dapat dipertimbangkan dengan interaksi antar pemakai. 

4. Ketepatan penggunaan sumber daya 

Dalam hal ini adalah peringkat bagaimana sebaiknya sumber daya digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis sumber daya lebih diarahkan 

kepada desain industrial dan fungsi lainnya. Faktor ini cenderung 

menggerakkan harga-harga seperti pada pembuatan barang. Rancangan 

produk yang kurang baik, salah satunya dari segi yang kurang penting atau 

produknya terbuat dari bahan yang tidak biasa yang akan mempengaruhi dari 
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hasil peralatannya, proses pembuatan barang-barang, proses pemasangan dan 

lainnya. 

5. Perbedaan produk (diferensiasi produk) 

Kategori ini adalah peringkat dari suatu produk yang unik dan konsisten 

terhadap identitas perusahaan, perbedaan ini diutamakan dari 

pembentukannya. 

 

2.7.2 Peningkatan Mutu Desain 

Hal penting dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu desain, yaitu 

cara melakukan pemeriksaan produk, dan teknik yang digunakan dalam 

pemeriksaan. Karena produk tercipta dari bahan-bahan dan tahapan pengolahan, 

maka pemeriksaan harus dilakukan terhadap bahan yang akan digunakan, saat 

bahan sedang diolah, dan pemeriksaan produk akhir sebelum dikirim 

kekonsumen. Pemeriksaan ini sangat sangat penting untuk menjamin kualitas 

bahan yang diterima supplier atau juga yang akan dikirim kekonsumen. 

Menurut David (2009:121), produk tercipta karena 4 (empat) faktor yaitu 

(1) bahan-bahan; (2) manusia;(3) peralatan; (4) metode. Kalau mutu produk mau 

dipelihara atau ditingkatkan , maka kualitas ke 4 faktor itu harus 

diperhatikan.Bahan-bahan harus diperhatikan bukan hanya pada penyimpanannya 

saja. Manusia dalam hal ini tenaga kerja harus dilibatkan untuk memikirkan 

masalah kualitas untuk meningkatkan daya saing prusahaan. Peralatan (teknologi) 

dan metodenya harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi. Dengan 

demikian, untuk meningkatkan mutu semua faktor yang terkait dalam perusahaan 
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harus dikoordinir untuk menciptakan sinergi mulai dari supplier hingga ke 

konsumen. 

 

2.8 Tahapan Kegiatan Desain Produk 

Seorang product designer harus melalui tahapan-tahapan dalam 

merencanakan suatu produk, menurut Eppingero (2001 : 220-221) tahapan 

tersebut yaitu : 

1.  Memformulasikan hasil marketing research 

Adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain 

produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan 

pelanggan, produk designer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang 

langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk 

produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. 

Pengembangan suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan 

sebuah gagasan atau ide untuk membantu suatu produk, dimana ide tersebut 

diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Dalam 

riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, 

perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

- Keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal dan warna 

dari produknya dengan tidak mengabaikan penentuan harga 

- Biaya dari pembuatan produk baru atau pengembangan dari produk yang 

sudah ada apakah perusahaan mampu untuk membayarnya 
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Untuk hal tersebut di atas, maka riset ini perlu ditunjang dengan 

faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari 

informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. 

2. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan 

Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka 

designer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahan itu sendiri 

diantaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang dan pekakas 

lainnya. Dalam membuat produk, designer harus mempertimbangkan biaya 

yang seekonomis mungkin. 

3. Membuat sketsa 

Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan 

terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk 

mempermudah dalam pembuatan gambar kerja (blue print), sketsa dari 

masing-masing produk walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-

ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. 

4. Membuat gambar kerja 

Pembuatan gambar kerja ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan 

desain produk, dimana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan 

ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam 

gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam 

pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, 

kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan 

dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. 
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2.8.1 Faktor yang Mempengaruhi Desain Produk 

Desain produk sebagai alat bantu dalam manajemen produksi bertitik tolak 

penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Pentingnya desain 

produk terletak pada penetapan secara rinci desain produk atau jasa yang akan 

dibuat klasifikasi agar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

Sedangkan faktor –faktor yang mempengaruhi desain produk tersebut 

menurut Lane (2006:113) adalah sebagai berikut: 

1. Harga jual produk 

2. Kualitas produk 

3. Volume penjualan 

4. Kemampuan teknis 

5. Daya saing 

6. Strategi korporasi 

Pemasaran harus menjadi pertimbangan utama karena kemampuan produk 

yang akan dibuat pada akhirnya akan diuji pasar. Disisi lain, pasar merupakan 

kumpulan konsuman yang memiliki berbagai keinginan yang tidak mungkin 

seluruhnya dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan harus memfokuskan diri pada 

pembuatan produk yang bias memuaskan keinginan konsumen pada segmen 

tertentu. Pertimbangan keuangan harus didasarkan pada biaya-biaya yang bakal 

timbul dalam membuat suatu produk. 
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2.8.2 Hubungan Desain Produk Dengan Proses Desain 

Proses desain adalah salah satu subfungsi dari manajemen produksi yang 

merupakan suatu kegiatan untuk mendesain semua kegiatan yang diperlukan 

dalam rangka membuat produk. Proses desain ini dapat diartikan sebagai suatu 

perencanaan tentang proses pembuatan produk yang telah ditetapkan pada desain 

produk dengan menggunakan mesin-mesin atau alat-alat yang ada atau dapat 

diadakan. 

Proses desain ini diperlukan terutama dalam rangka menjamin kelancaran 

proses pembuatan produk yang telah ditetapkan karena pembuatan produk ini 

memerlukan berbagai persiapan seperti peralatan-peralatan yang akan digunakan, 

biaya yang diperlukan serta menetapkan metode pengerjaan. 

Untuk menjamin penggunaannya serta efektif dan ekonomis dari kegiatan-

kegiatan ini diperlukan pengontrolan yang ketat supaya kelancaran proses 

pembuatan produk dapat berjalan sesuai dengan rencana. 

Adapun langkah-langkah proses desain menurut Lane (2006:120) adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengadakan pertimbangan atau pemilihan desain dari spesifikasi-

spesifikasinya untuk memastikan bahwa cara ekonomis pembuatan produk 

dapat dilaksanakan. 

2. Mengadakan pemilihan terhadap semua mesin-mesin dan peralatan dan 

perlengkapan lain yang akan digunakan. 

3. Menentukan atau menetapkan lay out yang baik dari pabrik dan fasilitas-

fasilitas lainnya. 



37 

 

4. Mengadakan perencanaan dan penetapan kontrol terhadap keuangan, 

material, mesin dan tenaga kerja untuk menjamin penggunaannya secara 

efektif dan ekonomis dari fasilitas-fasilitas pabrik yang dipakai untuk 

membuat produk. 

Dalam perencanaan produk ini, tidak langsung sesuai dengan desain 

produk yang diharapkan, biasanya terjadi kekurangan-kekurangan yang perlu 

diperbaharui. 

 

2.9 Perilaku Konsumen 

2.9.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan berbagai 

keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa itu sendiri tidaklah sepenting 

kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, melainkan karena barang-

barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Jadi, 

yang dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi kegunaan yang dapat 

diberikan barang tersebut, atau dengan kata lain, kemampuan barang tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Menurut  Tjiptono (2005 : 40) mengemukakan : 

Perilaku konsumen adalah aktifitas mental dan fisik yang dilakukan 
oleh pelanggan rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis 
yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan 
menggunakan produk dan jasa tertentu. 
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Perilaku Konsumen menurut (Hawkins,2001) : 

Studi mengenai individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses 
yang dilakukan dalam memilih, menentukan, mendapatkan, 
menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, 
pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan serta dampak 
proses-proses tersebut terhadap konsumen dan masyarakat 
 

sedangkan Menurut Ma’ruf ( 2005 ; 50 ), perilaku konsumen adalah : 

Proses yang terjadi pada konsumen ketika ia memutuskan membeli, 

apa yang dibeli, dimana, kapan, dan bagaimana membelinya. 

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa perilaku Konsumen 

adalah aktivitas yang dilakukan konsumen akhir dalam membuat keputusan beli 

yang sangat berkaitan dengan suatu proses pengambilan keputusan baik dilakukan 

oleh individu, kelompok atau organisasi dalam usahanya untuk memperoleh dan 

menggunakan barang atau jasa. 

 

2.9.2 Faktor – faktor Perilaku Konsumen  

Pada dasarnya konsumen tidak sembarangan dalam membuat keputusan 

membeli, Banyak faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut 

Kotler & Keller (2012:202) menjelaskan faktor-faktor tersebut sebagai berikut :  

a. Faktor Budaya yang terdiri dari beberapa sub yaitu :  

Pertama,Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar 

yang terdiri dari kumpulan nilai, preferensi dan perilaku. Kedua,Sub Budaya 

banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar yang penting, dan 

pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan 
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dengan kebutuhan mereka. Ketiga, Kelas Sosial, menunjukkan preferensi 

produk dan merek yang berbeda dalam banyak hal.  

b. Faktor Sosial yang terdiri dari beberapa sub yaitu : Pertama, Kelompok 

Acuan yaitu seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempengaruhi 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Kedua,  merupakan organisasi pembelian yang paling penting 

dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek penelitian yang luas. Anggota 

keluarga merupakan kelompok acuan primer yang sangat berpengaruh. Kita 

dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga 

orientasi tersendiri dari orangtua dan saudara kandung seseorang. Ketiga, 

Peran dan status kedudukan seseorang dapat ditentukan melalui peran dan 

status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan seseorang. 

Masing-masing peran tersebut menghasilkan status  

c. Faktor Pribadi yang terdiri dari beberapa sub yaitu: Pertama,  

Usia dan Tahap Siklus hidup konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga. Pemasar sering memilih kelompok-kelompok berdasarkan siklus 

hidup sebagai pasar sasaran mereka. Kedua, Pekerjaan dan lingkungan 

ekonomi. Pemasar berusaha mengidentifikasikan kelompok profesi yang 

memiliki mina di atas rata-rata atas produk dan jasa mereka. Ketiga, Gaya 

Hidup orang-orang yang berasal dari sub-budaya, kelas sosial, dan pekerjaan 

yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda.  
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Keempat, Kepribadian dan Konsep Diri. Kepribadian adalah karakteristik 

psikologis seorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkab 

tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.  

d. Faktor Psikologis yang terdiri dari beberapa sub yaitu :Pertama, Motivasi, 

seseorang memiliki kebutuhan yang banyak dalam waktu tertentu. Beberapa 

kebutuhan bersifat biogenis, kebutuhan muncul dari tekanan biologis seperti 

lapar, haus dan tidak nyaman.Kedua, Pengetahuan/Pembelajaran 

meliputiproses perubahan tingkah laku seseorang yang timbul dari 

pengalaman  

 

2.9.3 Perilaku Pembelian 

Menurut Simamora (2003 ; 25) ada 4 (empat) tipe perilaku pembelian, 

yaitu: 

1. Perilaku membeli yang Rumit ( Complex Buying Behavior ) 

Perilaku membeli yang rumit akan menimbulkan keterlibatan yang tinggi 

dalam pembelian dan menyadari adanya perbedaan yang jelas diantara merek-

merek yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli produk-

produk yang mahal, tidak sering dibeli, beresiko, dan dapat mencerminkan diri 

pembelinya. Biasanya konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori 

produk dan harus belajar untuk mengetahuinya. Sehingga pemasar harus 

menyusun strategi untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang 

atribut produk, kepentingannya dan atribut penting lainnya. 
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2. Perilaku Membeli untuk Mengurangi Keragu-raguan (Dissonance Reducing 

Buying Behavior ) 

Perilaku membeli ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen 

menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek. Perilaku ini terjadi 

untuk pembelian produk yang mahal, tidak sering dilakukan, beresiko, dan 

membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek tidak terlihat. 

3. Perilaku Membeli Berdasarkan Kebiasaan (Habitual Buying Behavior) 

Dalam hal ini konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

karena kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara berulang-

ulang bukan karena merek produk, tetapi karena sudah mengenal produk tersebut. 

Setelah membeli, mereka tidak akan mengevaluasi kembali mengapa mereka 

membeli produk itu, karena mereka tidak terlibat dengan produk. Biasanya terjadi 

pada produk-produk seperti gula, garam, dan air mineral dalam kemasan. 

4. Perilaku Pembeli yang Mencari Keragaman (Variety Seeking Buying 

Behavior)  

Perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat perbedaan 

merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari keragaman dan 

bukan kepuasan. Perilaku demikian biasanya terjadi pada produk-produk yang 

sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba merek-merek baru. 

 

2.9.4 Proses Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa 

keputusan. Suatu keputusan ( decision ) melibatkan pilihan diantara 2 (dua) atau 

lebih alternatif tindakan. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa 
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perilaku yang berbeda. Proses pembelian ini perlu dipelajari untuk mengetahui 

mengapa seseorang memilih dan membeli, serta lebih senang dengan merek 

tertentu. 

Lamb, Hair, dan McDaniel (2001 ; 189 ) mengemukakan bahwa dalam  

pengambilan keputusan, biasanya konsumen akan melewati beberapa tahapan : 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian bermula dari pengenalan kebutuhan ( need recognition ) 

dimana pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan 

sejumlah keadaan yang diinginkan. Karena ada keinginan dan kebutuhan 

konsumen yang belum terpuaskan, maka konsumen akan memahami 

kebutuhan mana yang harus di penuhinya (stimuli internal), seperti rasa lapar, 

haus, dll.  

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tergerak mungkin mencari dan mungkin juga tidak 

mencari informasi tambahan. Jika dorongan konsumen kuat dan produk 

yang memenuhi kebutuhan berada dalam jangkauan, ia cenderung akan 

membelinya. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai 

sumber. Sumber itu meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, 

rekan kerja), sumber komersil (iklan, penjual, pengecer, kemasan, situs 

web, dll), sumber publik (media massa, audio visual, dll), dan sumber 

berdasarkan pengalaman (memegang, meneliti, menggunakan secara 

langsung produk/jasa). 
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3. Evaluasi Alternatif dan Pembelian 

Selanjutnya konsumen akan mengevaluasi berbagai alternatif, yang 

akhirnya menghasilkan beberapa pilihan merek. Cara konsumen memulai 

usaha mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen 

individual dan situasi pembelian tertentu. Di tahap pengevaluasian, 

konsumen menyusun peringkat merek dan membentuk kecenderungan 

(niat) pembelian, tetapi ada 2 (dua) faktor yang muncul diantara 

kecenderungan pembelian dan keputusan pembelian.  

Faktor pertama adalah sikap orang lain, dimana pembelian dilakukan 

karena adanya pengaruh dari sikap orang lain. 

Faktor Kedua adalah faktor situasi yang tidak terduga.Konsumen 

mungkin membentuk kecenderungan pembelian berdasarkan pada 

pendapatan yang diharapkan. 

4. Perilaku Setelah Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas 

sehingga akan masuk pada perilaku setelah pembelian. Hal yang 

menentukan konsumen merasa puas atau tidak puas adalah hubungan 

antara harapan konsumen dan kinerja produk yang dirasakan. Jika kinerja 

produk melebihi harapannya, maka konsumen puas, namun sebaliknya, 

jika kinerja produk jauh dibawah harapan konsumen, maka konsumen 

tidak akan puas. 
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2.10 Minat Beli Konsumen 

2.10.1 Pengertian Minat Beli Konsumen 

Menimbulkan minat beli adalah sesuatu yang paling sulit untuk 

memerlukan komunikasi yang efektif dengan pasar sasaran. Hal ini berarti bahwa 

pengiklan harus mengerti bagaimana konsumen berpikir, beralasan untuk 

membeli. Agar berhasil pengiklan harus mampu meyakinkan konsumen bahwa 

produk yang di iklankan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 

Adapun pengertian minat beli menurut David (2009:191) menyatakan 

bahwa:  

Keinginan yang timbul dari konsumen untuk memiliki suatu produk 

karena akibat dari beberapa dorongan. 

Sedangkan menurut Margaret (2006:152) bahwa : 

Minat beli muncul karena beberapa keputusan pembelian: keputusan 

merek, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan waktu 

pembayaran. 

Heizer (2007:162) menyatakan tujuan akhir yang diharapkan adalah agar 

konsumen melakukan indikator, hal ini tidak mudah. Pembeli potensial perlu 

didorong untuk mencoba produk untuk memudahkan melakukan pembelian. Salah 

satu model mengenai tahap-tahap respon konsumen adalah model “AIDA” 

merupakan tahap-tahap yang dilalui seorang konsumen dalam melakukan 

tindakan pembelian, yang memperlihatkan bagaimana pembeli melewati tahap 

perhatian (Attention), minat (Interest), kehendak (Desire), dan tindakan (Action) 
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Dapat dikatakan disini bahwa minat merupakan kecendrungan seseorang 

untuk merasa senang atau tidak senang, tertarik atau tidak tertarik, memilih atau 

tidak memilih terhadap suatu objek sebagai upaya untuk meningkatkan 

aktivitasnya. Dengan adanya minat beli pada seseorang akan menunjukkan 

kecendrungan untuk memusatkan perhatian pada suatu objek yang menariknya. 

Minat beli merupakan salah satu aspek kepribadian yang berbentuk dan 

berkembang karena pengaruh pembawaan dan lingkungan. Minat terus menerus 

mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental dan keadaan 

emosinya serta perubahan lingkungan sosial dimana ia berada. Proses perubahan 

minat tersebut terjadi hampir sepanjang garis kehidupan. 

Dilihat dari fase perkembangan, minat berkambang secara bertingkat, 

mengikuti setiap fase perkembangan yang dilalui individu sejak bayi hingga 

dewasa. Selain dari pada itu perkembangan minat juga tergantung pada 

kesempatan belajar. Dengan kata lain bergantung pada lingkungan dimana 

individu berada dan bergaul. 

 

2.10.2 Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Pada dasarnya minat beli seseorang timbul karena pengaruh dari dalam 

pengaruh dari dalam dan luar dirinya. Pada saat konsumen akan membeli suatu 

produk pasti akan memperhatikan dengan seksama perihal produk yang akan 

dibelinya. Hal-hal yang diperhatikan tersebut antara lain mengenai produk itu 

sendiri, kebersihan, harga dan kemasan dari produk tersebut. 
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Menurut Heizer (2007:164) Jika seseroang akan membeli suatu barang 

atau produk, maka dengan sendirinya akan memasuki tahap-tahap Attention 

(perhatian), Interest (tertarik), Desire (hasrat) dan Action (tindakan untuk 

membeli), sebagai contoh ketika konsumen melihat seorang memakai produk-

produk yang dipakainya, , dalam hal ini seseorang konsumen sudah memasuki 

tahap  

1. Attention (perhatian terhadap produk-produk yangdipakai oleh seorang 

seseorang. Konsumen yang tertarik kepada salah satu produk yang ada akan 

memperhatikan produk tersebut dan akan mengingatnya seandainya dia  tidak 

bisa membeli produk tersebut pada saat itu juga, setelah dia memperhatikan 

produk tersebut maka dia akan tertarik dan akan merasa bahwa dia 

menyenangi dan menginginkan produk tersebut, dan pada saat itu juga seorang 

konsumen berada pada tahap  

2. Interest. Selanjutnya konsumen akan lebih memperhatikan bahkan ingin 

segera memiliki produk tersebut, ingatannya pada produk tersebut selalu 

berada dalam tahap selanjutnya yaitu  

3. Desire (hasrat), dalam hal ini perasaan ingin memiliki barang tersebut sangat 

besar.  

4. Action (membeli), Sebagai tahap terakhir yaitu tindakan seseorang untuk 

setelah konsumen melalui tahap-tahap sebelumnya. 

Apabila kita hubungkan antara desaign product dengan minat beli, akan 

kita dapatkan suatu hubungan yang dalam dari keduanya, kita ambil contoh 

produk desain yang dipakai seseorang  akan mendapatkan perhatian dari 
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konsumen (Attention) pada saat pertama kali dia melihat produk tersebut, 

kemudian akan tertarik setelah dia melihat barang tersebut, kemudian akan tertarik 

setelah memperhatikan keadaan produk yang dipakainya (Interest), selanjutnya 

dia akan menginginkan dan ingin lebih berusaha untuk mendapatkan barang 

tersebut (Desire) dan terakhir dia akan bertindak untuk membeli barang tersebut 

setelah diamemperhatikan, mendapat daya tarik dan hasrat yang lebih untuk 

memiliki produk dengan melihat produk yang dipakai oleh seseorang . 

Selanjutnya menurut Heizer (2007:166) menyatakan bahwa : tahap-tahap 

seorang konsumen bertindak untuk membeli adalah melalui tahap-tahap dibawah 

ini, dihubungkan dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan diatas, tahap pertama 

adalah sikap kognitif yaitu pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap produk 

dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, ini sama dengan tahap 

pertama diatas yaitu tahap perhatian (Attention) yang didapat dari informasi TV, 

radio, majalah, koran, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu sikap affective yaitu emosi 

atau perasaan seseorang terhadap produk tertentu atau merk setelah dia 

mengetahui adanya produk dari informasi atau sama denga tahap kedua dan ketiga 

diatas yaitu tahap tertarik (Intersest) dan hasrat (desire). Tahap terakhir adalah 

sikap konatif yaitu kemungkinan atau kecendrungan seorang individu untuk 

bertindak terhadap suatu produk seperti halnya dengan tahap keempat diatas yaitu 

tahap tindakan untuk membeli (action). Setelah memperhatikan penjelasan diatas 

maka perhatian, daya tarik, hasrat membeli konsumen dan mengakibatkan 

tindakan membeli yang akhirnya akan menumbuhkan minat beli konsumen 

terhadap suatu produk. 
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2.11 Penelitian yang Relevan 

1. Saragih, Lihardo. 2006 yang berjudul "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas 

Pelayanan dan Kpuasan Pelanggan Terhadap Keputusan Pembelian Pada 

Usaha Retail Supermarket Macan Yaohan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, terbukti bahwa kualitas produk mempengaruhi kepuasan 

pelanggan sebesar 26,7% dan kualitas layanan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan sebesar 50,2%. Selanjutnya diperoleh hasil yang menunjukkan 

bahwa kualitas produk mempengaruhi minat pembelian sebesar 30,5% dan 

kepuasan pelanggan mempengaruhi minat pembelian sebesar 53,5% pada 

usaha retail Supermarket Macan Yaohan dan selebihnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kepuasan 

pelangganterhadap keputusan pembelian dapat diterima. 

2. Menurut Yohana F. Cahya Palupi Meilani dan Sahat Simanjuntak dalam 

jurnal nya yang berjudul factor yang mempengaruhi minat beli produk 

makanan dan minuman usaha kecil dan menengah Kabupaten Tanggerang,  

Kualitas produk memiliki pengaruh terhadap minat beli. Dari hasil 

signifikansi (0,021) dan nilai koefisien regresi (0,252). Hipotesis pertama 

dalam penelitian ini diterima. Kualitas produk makanan/ minuman yang 

ditawarkan pelaku UKM di Tange- rang telah menimbulkan minat beli 

konsumen, karena konsumen dapat merasakan bahwa kelezatan, kenik- 

matan dari produk makanan/minuman yang di beli telah memenuhi apa 

yang konsumen harapkan. 
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3. Survei Saiful Arifin minat beli handphone BlackBerry-Indosat pada 

Mahasiswa Jurusan tentang Pengaruh perceived price dan perceived value 

pada produk bundling terhadap minat beli 

Ada pengaruh yang positif dari variabel Perceived Price (X1) dan  

Perceived Value (X2) secara bersama-sama terhadap Minat Beli 

Konsumen (Y). Besarnya pengaruh secara bersama-sama atau kontribusi 

dari variabel Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) dapat dilihat 

dari nilai Adjusted R Square sebesar 0,381. Nilai ini berarti bahwa 

kemampuan variabel-variabel Perceived Price (X1) dan Perceived Value 

(X2) secara bersama-sama memberikan kontribusi kepada Minat Beli 

Konsumen (Y) sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 61,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel 

bebas yaitu variabel Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) 

dengan variabel terikat, yaitu Minat Beli Konsumen (Y), dapat dilihat dari 

nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.626, nilai korelasi ini menunjukkan 

bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Perceived Price (X1) dan 

Perceived Value (X2) dengan Minat Beli Konsumen (Y) termasuk dalam 

kategori kuat karena berada pada selang 0,6 - 0,8. Hubungan antara 

variabel bebas yaitu Perceived Price (X1) dan Perceived Value (X2) 

dengan Minat Beli Konsumen (Y) bersifat positif, artinya jika variabel 

bebas semakin ditingkatkan maka minat beli konsumen juga akan 

mengalami peningkatan. 
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Besarnya pengaruh variabel bebas Perceived Price (X1) terhadap variabel 

terikat Minat Beli Konsumen (Y) dapat dilihat dari nilai t hitung 1,745. 

Sig. penelitian sebesar 0,084 (< α 0,05) menunjukkan bahwa variabel 

bebas Perceived Price (X1) tidak mempunyai pengaruh namun tetap positif 

terhadap variabel terikat Minat Beli Konsumen (Y) akan handphone 

BlackBerry yang bundling dengan operator selular Indosat. Besarnya 

pengaruh variabel bebas Perceived Value (X2) terhadap Minat Beli 

Konsumen (Y) dapat dilihat dari nilai t hitung 5,921. Sig. penelitian 

sebesar 0,000 (< α 0,05) menunjukkan bahwa variabel bebas Perceived 

Value (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Minat Beli 

Konsumen (Y). Nilai koefisien regresi (B) variabel bebas Perceived Value 

(X2) sebesar 0,354 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel bebas 

Perceived Value (X2) akan mempengaruhi variabel terikat Minat Beli 

Konsumen (Y) sebesar 0,354 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang 

lainnya yaitu Perceived Price (X1) dianggap konstan. Hasil dari analisis 

regresi dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap Minat Beli Konsumen (Y) adalah variabel 

Perceived Value (X2). Pengaruh dominan Perceived Value (X2) ini dapat 

diketahui berdasarkan koefisien beta tertinggi yaitu 0,526 dan nilai thitung 

terbesar yaitu 5,921 dan probabilitas sebesar 0,000 (p<0,05). 

 


