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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan gaya berpakaian (mode) atau gaya hidup (fashion) di dunia, 

menyebabkan banyak munculnya tuntutan terhadap masyarakat untuk mengikuti 

perkembangan tersebut. Terutama kalangan anak muda yang memiliki 

kecenderungan untuk mengikuti trend tersebut, sebagai media untuk memasuki 

dunia pergaulan yang lebih luas, mereka dituntut untuk selalu mengikuti 

perkembangan zaman, yang salah satunya adalah perkembangan dalam dunia 

fashion agar tetap terlihat menarik diantara teman-teman pergaulannya. Ketepatan 

dalam berbusana juga dapat membangun mental masyarakat Indonesia sendiri 

secara tidak langsung, menurut survey, secara psikologi, berbusana yang baik dan 

benar juga berpengaruh terhadap mood seseorang. Di kalangan pekerja, ketepatan 

berbusana juga menjadi masalah tersendiri bagi karyawan yang ingin terlihat 

menarik di hadapan atasan atau sesama rekan karyawan. 

Di Indonesia perkembangan fashion sudah cukup pesat yang di dukung oleh 

kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh desainer-desainer muda, walaupun pada 

tahun-tahun sebelumnya dikuasai oleh kehadiran produk dari luar negeri yang 

masuk ke Indonesia. Sehingga membuat orang Indonesia beranggapan bahwa 

produk luar negeri dari segi kualitas dan dari segi desainnya jauh lebih baik 

dibandingkan dengan produk dalam negeri. Ini membuat pasar fashion di Indonesia 

menjadi melemah pada tahun-tahun sebelumnya. Fashion menjadi kebutuhan 

masyarakat umum untuk digunakan dalam sehari-hari. Contohnya banyak orang 
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yang membutuhkan pakaian, dari pakaian yang berkualitas (branded) maupun 

pakaian yang biasa-biasa saja. Tidak jarang orang membeli atau menggunakan 

pakaian yang berkualitas atau branded. 

Bandung merupakan Kota yang terkenal dengan industri pakaian jadi 

dengan model-model yang variatif dan sangat mengikuti trend saat ini. Hal tersebut 

dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata belanja yang ada di kota ini. Salah satu 

dari banyaknya tempat belanja yakni banyaknya bermunculan “distro”. 

Dilihat dari pengertiannya, Distro yang merupakan singkatan dari 

distribution store atau distribution outlet merupakan jenis Usaha Kecil Menengah 

(UKM) yang sandang dengan merek independen yang dikembangkan oleh kalangan 

muda. Biasanya produk yang dihasilkan distro didistribusikan secara limited atau 

terbatas agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk. 

Dengan banyaknya distro di kota Bandung menuntut pelaku usaha untuk 

lebih kreatif dalam menciptakan suatu produk yang dapat bersaing dalam merebut 

hati konsumen, Produk yang berkualitas dengan harga bersaing merupakan kunci 

utama dalam memenangkan persaingan, yang pada akhirnya akan dapat 

menumbuhkan minat beli kepada konsumen. konsumen kini memiliki tuntutan nilai 

yang jauh lebih besar dan beragam karena konsumen dihadapkan dengan berbagai 

pilihan berupa barang atau jasa yang dapat mereka beli. Dalam hal ini penjual harus 

memberikan kualitas dan kepuasan terhadap suatu produk yang dapat diterima oleh 

konsumen, bila tidak pelanggan akan segera beralih kepada pesaing yang 

menyuguhkan kelebihan produknya kepada konsumen. 
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Manajemen merupakan suatu yang sangat penting bagi suatu organisasi, 

manajemen ialah yang mengatur untuk tercapainya tujuan suatu organisasi secara 

efektif dan efisien. Manajemen merupakan suatu ilmu atau seni untuk mewujudkan 

tujuan yang telah diinginkan oleh organisasi. 

Manajemen Pemasaran merupakan salah satu faktor kunci menarik 

pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai dari produk dan menjaga 

serta menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikannya kepuasan. 

Dengan adanya manajemen pemasaran maka akan memudahkan perusahaan untuk 

menetapkan tujuan pemasaran, perencanaan dengan pertimbangan sumber daya 

yang ada dan peluang pasar, pelaksanaan, hingga perusahaan mengukur kemajuan 

pencapaiannya untuk mencapai ke arah yang dinginkan.  

Permasalahan yang berkaitan dengan pemasaran dalam suatu perusahaan 

adalah desain dari suatu produk yang telah menjadi salah satu faktor yang perlu 

mendapatkan perhatian serius dari manajemen khususnya tim pengembangan 

produk baru, karena sasaran konsumen yang dituju tidak sedikit yang mulai 

mempersoalkan masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Menurut Nase Saepudin Zuhri (2016) Actual Produk 

adalah fitur-fitur yang ada pada produk untuk menambah nilainya, misal desain 

yang menarik, nama merk, dan kemasan.  

Aspek Desain dalam kegiatan pemasaran merupakan salah satu pembentuk 

daya tarik terhadap suatu produk. Desain dapat membentuk atau memberikan 

atribut pada suatu produk, sehingga dapat menjadi ciri khas pada merek suatu 

produk. Desain produk dapat berupa peningkatan maupun penyederhanaan. 
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Peningkatan pada desain produk berupa penambahan fungsi dan kegunaan dari 

suatu produk, sedangkan penyederhanaan desain produk bertujuan agar pemakaian 

suatu produk menjadi semakin mudah. 

Selain desain produk yang baik, dalam pemasaran juga tidak bisa di abaikan 

pada aspek promosi. Melalui komunikasi yang efektif di dalam toko dan program 

promosi, hal ini akan mempengaruhi pilihan merek yang dibeli konsumen dan 

mendorong keputusan  untuk belanja lebih banyak. Promosi penjualan merupakan 

salah satu elemen dari marketing mix menjadi sangat penting. Menurut Aruman 

(2007) anggaran  iklan dan promosi penjualan 70:30, kini berbalik menjadi 30:70. 

Dengan kata lain promosi penjualan mempunyai dampak terhadap penjualan. Ini 

dikarenakan trend perilaku konsumen Pertama, sensitif terhadap harga namun tetap 

mementingkan kualitas. Kedua, tidak menyukai suatu kelebihan yang sifatnya 

sama. Mereka ingin sesuatu yang lebih baik dan berbeda. Ketiga, kebutuhannya 

bergeser dari hal-hal yang kelihatan nyata ke sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata. 

Mereka selalu menginginkan sesuatu yang eksperimental.  

Kenyataan ini membuat promosi penjualan beraneka ragam. Bentuk  

promosi penjualan  untuk meningkatkan penjualan di toko adalah diskon  harga, 

hadiah gratis, dan penjualan bersama-sama (bundling) namun dalam berjalannya 

waktu bentuk-bentuk asli promosi penjualan berkembang dan mengalami 

modifikasi. 

Selain desain produk dan promosi minat beli konsumen juga didasari 

dengan merek produk tersebut. Merek merupakan simbol atau tanda yang 

membantu bagi pelanggan untuk mengidentifikasi produk. Selain itu, merek 
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merupakan identitas untuk membedakan identitas produk perusahaan dengan 

produk sama yang dihasilkan oleh pesaing. 

Merek juga dapat membantu perusahaan untuk memperluas lini produk 

serta mengembangkan posisi pasar yang spesifik bagi suatu produk. Brand Image 

yaitu deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu 

(Tjiptono, 2005). Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image. Brand image itu sendiri memiliki arti 

kepada suatu pencitraan yang sama terhadap sebuah merek. 

Semakin kuat Brand image di benak pelanggan maka semakin kuat pula rasa 

percaya diri pelanggan untuk tetap loyal atau setia terhadap produk yang dibelinya 

sehingga hal tersebut dapat mengantar sebuah perusahaan untuk tetap mendapatkan 

keuntungan dari waktu ke waktu. Persaingan semakin meningkat diantara merek-

merek yang beroperasi dipasar namun, hanya produk yang memiliki Brand image 

yang kuat yang tetap mampu bersaing dan menguasai pasar (MC.Maryati, 2014). 

MayOutfit Bandung merupakan salah satu distro yang bergerak dibidang 

fashion. Memulai usahanya dengan membuka online shop hingga sekarang 

mempunyai butik sendiri dan mereka menjual berbagai pakaian wanita yang 

sebagian besar adalah buatan sendiri, hanya sekitar 20% yang mereka mengambil 

dari suplier lainnya. 

Sebelum mempunyai toko offline yang beralamat di Jalan Gegerkalong Hilir 

No.9 Bandung, owner MayOutfit merupakan Mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) Bandung merintis usaha dengan membuka toko online yang 

menjual barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi (second) dan berjualan cup 
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cakes wedding di salah satu hotel di Bandung. Tetapi karena merasa bahwa itu 

bukan passionnya, sehingga dia mengakhiri usaha dibidang tersebut. Kemudian 

beralih dengan melirik pangsa pasar yang sangat luas di bidang fashion khususnya 

di Bandung yang terkenal dengan julukan Parisnya Pulau Jawa (Paris Van Java) 

atau Parisnya Indonesia, sehingga para remaja di Bandung, memiliki stigma orang 

yang memiliki selera gaya pakaian yang baik (fashionable) dan yang menjadi dasar 

mereka membuka toko online MayOutfit. 

Pada awalnya banyak pesaing yang mengatakan bahwa MayOutfit merusak 

harga pasar karena menjual produk sangat murah dan sangat terjangkau untuk para 

pelajar, mereka menjual kaos dimulai dari harga Rp 17.500 sampai dengan Rp 

40.000, kemeja hanya dibandrol seharga Rp 30.000 sampai dengan Rp 75.000. 

karena prinsip MayOutfit adalah mereka tidak mengambil keuntungan besar.  

Salah satu yang membedakan MayOutfit dan toko-toko online lain yaitu 

desain produk yang mereka desain sendiri yang menarik kalangan muda khususnya 

remaja putri, desain yang kekinian dan harga yang relatif terjangkau menjadi kunci 

MayOutfit dapat bersaing dengan toko lainnya. 

Selain harga yang bersaing dengan toko lain, Mayoutfit juga menggunakan 

media sosial dalam memasarkan produknya, mereka memanfaatkan situs jejaring 

instagram dan shopee dalam memasarkan produknya guna mempromosikan produk 

yang akan dijualnya menggunakan metode celebrity endorse untuk menarik 

perhatian konsumen terhadap produknya tersebut. Penggunaan instagram tersebut 

mendapatkan feedback yang cukup tinggi dan positif dari para konsumen, 

berdasarkan jumlah followers di instagram, MayOutfit menduduki peringkat 
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pertama dan diikuti toko Online lainnya yang memasarkan produk serupa, seperti 

yang tertulis pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

 Jumlah Followers Akun Instagram Online Shop 

AKUN INSTAGRAM ONLINE SHOP JUMLAH FOLLOWERS 

@mayoutfit 844.000 followers 

@wearedollies 574.000 followers 

@cookiehijab 454.000 followers 

@oclo.official 444.0000 followers 

@dresssofia 317.000 followers 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018) 

Pada tabel 1.1 dapat terlihat jumlah followers (pengikut) di instagram 

MayOutfit memimpin angka lebih jauh dari beberapa toko online lainnya, sehingga 

penelitian ini akan lebih difokuskan untuk meneliti toko MayOutfit yang pada saat 

ini sudah mempunyai toko offline dengan 8 cabang di Indonesia. 

 

Sumber : MayOutfit Store Kota Bandung (2018) 
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Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan data 

transaksi MayOutfit dari 3 bulan terakhir mengalami penurunan, ini dikarenakan 

perkembangan fashion wanita terus meningkat sehingga perusahaan akan selalu 

dituntut untuk lebih kreatif serta menerapkan manajemen pemasaran dan strategi 

pemasaran yang baik sehingga dapat bersaing untuk mempertahankan pelanggan 

dan menarik konsumen lebih banyak. 

Terdapat beberapa alasan yang kemungkinan muncul mengapa pangsa pasar 

MayOutfit Store kota Bandung mengalami penurunan pada 3 bulan terakhir seperti 

pada gambar di atas, diduga pada aspek desain produk dari segi kualitas dan bahan 

yang digunakan oleh produk MayOutfit, segi kualitas dan bahan yang kurang baik 

menjadi masalah untuk MayOutfit meskipun model dari produk MayOutfit cukup 

baik namun ternyata masih ada permasalahan yang dikeluhkan konsumen, dalam 

promosinya MayOutfit menggunakan media instagram dan mendapatkan feedback 

yang cukup baik, hanya saja masih ada permasalahan yang dikeluhkan konsumen 

diantaranya dari segi kesesuaian produk yang diiklankan dengan kenyataannya 

karena terkadang konsumen merasa iklan dari produk MayOutfit tidak sesuai 

dengan ekspektasinya, dari aspek brand image permasalahan yang terjadi di 

MayOutfit adalah belum terbentuknya brand image dibenak konsumen karena 

segmentasinya yang hanya untuk kaum wanita menengah ke bawah dan sampai saat 

ini MayOutfit tidak menyediakan produk untuk wanita kalangan menengah ke atas, 

sehingga menjadi permasalahan untuk MayOutfit itu sendiri karena tidak semua 

orang mengenal produk MayOutfit. 
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Sebagai data awal dalam penelitian ini peneliti melakukan sebuah mini 

survey yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2018 di MayOutfit store kota 

Bandung. Survey mini ini dilakukan dengan tujuan mencari tahu minat beli 

konsumen pada Store MayOutfit Bandung itu sendiri. Penelitian ini mengambil 10 

responden dari berbagai level, berikut ini adalah hasil dari mini survey yang telah 

dilakukan kepada 10 responden : 

Tabel 1.2 

Mini Survey 

No.  PERNYATAAN  PILIHAN JAWABAN 

SS S R TS STS 

1. Desain clothing produk 

MayOutfit memiliki ciri khas 

yang menarik yang berbeda 

dari merek yang lainnya. 

0 3 1 6 0 

2. Produk MayOutfit memiliki 

kualitas yang baik sehingga 

nyaman digunakan 

0 2 8 0 0 

3. Produk MayOutfit memiliki 

bahan yang baik dan lebih 

unggul di banding merek yang 

lainnya 

0 0 7 0 3 

4. Iklan Clothing produk 

MayOutfit menonjolkan 

keadaan barang yang sesuai 

dengan aslinya 

2 1 3 4 0 

5. Clothing produk MayOutfit 

memiliki logo yang khas dan 

mudah di ingat 

2 2 6 0 0 

6. Produk MayOutfit terkenal 

memiliki merek dengan 

produk yang berkualitas tinggi 

3 1 2 4 0 

Sumber : Mini Survey Peneliti (2018) 

Keterangan : STS=Sangat Tidak Setuju, S=Setuju, KS=Kurang Setuju, 

TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju 
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Berdasarkan tabel 1.2 hasil mini survey dapat diketahui bahwa pada 

pernyataan pertama responden menjawab tidak setuju sebanyak 6 orang, hal 

tersebut menyatakan bahwa desain MayOutfit kurang menarik di mata konsumen. 

Pada pernyataan ke dua responden menjawab kurang setuju sebanyak 8 orang, hal 

tersebut menyatakan bahwa kualitas produk MayOutfit kurang baik dan kurang 

nyaman digunakan. Pada pernyataan ke tiga responden menjawab kurang setuju 

sebanyak 7 orang, hal tersebut menyatakan bahwa produk MayOutfit memiliki 

bahan yang kurang baik dimata konsumen, pada pernyataan ke empat responden 

menjawab tidak setuju sebanyak 4 orang, hal tersebut menyatakan bahwa responden 

tidak setuju dengan iklan MayOutfit yang menonjolkan barang yang sesuai dengan 

aslinya. Pada pernyataan ke lima responden menjawab kurang setuju sebanyak 6 

orang, hal tersebut menyatakan bahwa brand image MayOutfit memang kurang 

baik dimata konsumen. Pada pernyataan ke enam responden menjawab tidak setuju 

sebanyak 4 orang, hal tersebut menyatakan bahwa produk MayOutfit tidak terkenal 

memiliki merek dengan kualitas tinggi. 

Berdasarkan asumsi dan uraian di atas aspek desain produk, promosi dan 

brand image diduga menjadi masalah yang terjadi pada menurunnya minat beli 

konsumen MayOutfit store kota Bandung pada tiga bulan terakhir, sehingga dapat 

dijadikan bahan yang harus diteliti secara lebih baik dan terperinci karena 

menyangkut peluang minat beli konsumen agar semakin tertarik dalam 

memutuskan pembelian 

Dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai desain 

produk, promosi dan brand image terhadap minat beli konsumen yang hasilnya 
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dituangkan dalam judul penelitian “Pengaruh Desain Produk, promosi dan 

Brand Image terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Di MayOutfit Store 

Kota Bandung).” 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

diketahui permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan kurang dapat bersaing dengan inovasi pemasaran produk dari 

pesaing. 

2. Terdapat penurunan minat beli konsumen MayOutfit store kota Bandung pada 

tiga bulan terakhir. 

3. Melihat perkembangan usaha MayOutfit terlihat bahwa desain produk, 

promosi dan brand image yang masih kurang baik. 

4. Kurangnya varian desain produk pada MayOutfit. 

5. Aktivitas promosi yang masih kurang optimal dan efektif dalam menarik minat 

beli konsumen. 

6. Reputasi MayOutfit yang masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini, 

peneliti  merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah desain produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 

MayOutfit Store Kota Bandung ? 
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2. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 

MayOutfit Store Kota Bandung? 

3. Apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen 

MayOutfit Store Kota Bandung ? 

4. Apakah desain produk, promosi dan brand image berpengaruh secara simultan 

terhadap minat beli konsumen MayOutfit Store Kota Bandung ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang penulis lakukan adalah mengacu pada latar belakang 

masalah di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah desain produk berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli konsumen. 

2. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen. 

3. Untuk mengetahui apakah brand image berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli konsumen. 

4. Untuk mengetahui apakah desain produk, brand image, dan promosi 

berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dari 

pengetahuan tentang “pengaruh desain produk dan brand image terhadap minat beli 

konsumen MayOutfit Bandung” selain dari itu, kegunaan penelitian ini bagi : 
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1. Kegunaan Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan, dan pengetahuan peneliti dalam bidang 

Manajemen secara teoritis maupun praktis serta sebagai bahan untuk 

menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara 

teori dengan kenyataan di lapangan. 

2. Kegunaan Secara Teori 

Kegunaan teori yang bisa diambil adanya penelitian ini adalah untuk 

memperkaya khasanah penelitian mengenai desain produk, promosi, brand 

image dan sebagai salah satu tema yang jarang diteliti dan diperhatikan dalam 

Manajemen Pemasaran. Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah 

ada tentang pentingnya desain produk, promosi dan brand image untuk 

menumbuhkan minat beli konsumen. 

3. Kegunaan Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan tambahan bagi MayOutfit Bandung dalam menyikapi masalah minat 

beli konsumen yang mencakup desain produk, promosi dan brand image pada 

perusahaannya. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kebutuhan konsumen menjadi alasan utama pemikiran atas diproduksinya 

suatu produk. Ini dipahami sebagai suatu solusi dari pemenuhan kebutuhan. 

Perusahaan dapat mengembangkan produk dengan melakukan inovasi yang dapat 

menghasilkan sesuatu yang beda dan baru sehingga menjadi suatu keunggulan 

bersaing dari suatu perusahaan. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi pelopor 
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dan memenangkan persaingan di pasar, sehingga produk ini menjadi modal  dalam 

menumbuhkan minat beli konsumen yang dapat memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Minat beli merupakan bagian dari komponen dan perilaku dari sikap 

mengkonsumsi suatu produk baik barang atau jasa yang dihasilkan suatu 

perusahaan, Minat beli berhubungan dengan transaksi nilai. Menurut Okki (2003) 

salah satu indikator bahwa suatu produk sukses atau tidak dipasar adalah seberapa 

jauh tumbuhnya minat beli konsumen terhadap produk tersebut. 

Minat (interest) digambarkan sebagai situasi dimana konsumen belum 

melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku 

atau tindakan tersebut. Minat merupakan perilaku yang muncul sebagai respon 

terhadap suatu objek yang menunjukan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian (Kotler, 2005). 

Menurut Ferdinand (2002) mengemukakan minat beli dapat diidentifikasi 

melalui dimensi-dimensi sebagai berikut : 

a. Minat transaksional 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Hal ini bermaksud 

yakni konsumen telah memiliki minat untuk melakukan pembelian suatu 

produk tertentu yang diinginkan. 

b. Minat referensial 

Yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang 

lain. Hal ini bermaksud yakni seorang konsumen yang telah memiliki minat 
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untuk membeli akan menyarankan orang terdekatnya untuk juga melakukan 

pembelian produk yang sama. 

c. Minat preferensial 

Yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang preferensi utama 

pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu 

dengan produk preferensinya. 

d. Minat eksploratif 

Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung 

sifat-sifat positif produuk tersebut. 

1. Hubungan Antara Desain Produk dan Minat Beli Konsumen 

Menurut Kotler (2011) mengartikan desain produk sebagai totalitas fitur 

yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan 

pelanggan. Desain menjadi sangat penting terutama dalam pembuatan barang tahan 

lama.  

Penelitian yang dilakukan oleh Satria Adhi Wicaksono (2015) yaitu 

pengaruh merek dan desain terhadap minat beli konsumen (studi kasus konsumen 

sepeda motor honda cs one pada dealer 54 motor Pekalongan), dalam penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa desain produk sepeda motor serta kesesuaian 

dengan persepsi konsumen, maka dapat meningkatkan minat beli konsumen. 

Setiap produk memiliki siklus hidup masing-masing dan pengembangan 

produk dilakukan guna memperpanjang daur hidup produk dan mempertahankan 

kelangsungan hidup suatu produk sehingga dapat memperoleh laba yang 



16 
 

 

diinginkan. Walaupun mutu produk lebih utama, tapi desain produk mungkin 

menawarkan suatu keunggulan bersaing yang penting untuk produk tertentu. 

Selain itu, desain produk merupakan gambaran beberapa kategori produk. 

Rancangan yang tepat memberikan kontribusi pada kegunaan suatu produk 

disamping penampilannya, karena rancangan mencapai inti suatu produk. Oleh 

karena itu, desain produk dapat menjadi alat untuk bersaing yang baik dalam 

pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan, terdapat 7 parameter dalam 

desain produk menurut Kotler (1995): 

a. Ciri 

Ciri adalah sifat yang menunjang fungsi dasar produk. Kebanyakan 

produk dapat ditawarkan dengan berbagai ciri. Perusahaan dapat mulai dengan 

versi dasar produk, dan menambahkan versi lain dengan menambahkan ciri 

baru. Ciri adalah kiat kompetitif untuk membedakan produk perusahaan.  

b. Mutu Unjuk Kerja  

Mutu Unjuk Kerja menunjukan tingkat operasi sifat utama produk. 

Pembeli produk mahal biasanya membandingkan unjuk kerja beberapa merek. 

Biasanya konsumen rela membayar lebih sepanjang kinerja yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan konsumen dan dapat menciptakan kepuasan 

tersendiri bagi konsumen. 

c. Mutu Kesesuaian 

Merupakan ukuran sejauh mana sifat rancangan dan operasi produk 

mendekati standar yang dituju. Hal ini menunjukan apakah barang yang 

diproduksi semuanya sama dan memenuhi spesifikasi. 
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d. Ketahanan  

Merupakan ukuran harapan hidup produk. Biasanya pembeli mau 

membayar lebih mahal untuk produk yang lebih awet. Selama harganya tidak 

terlalu mahal. 

e. Kehandalan  

Merupakan ukuran kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan rusak 

selama jangka waktu tertentu. Suatu produk dikatakan baik akan memiliki 

kehandalan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. 

Biasanya pembeli rela membayar lebih mahal untuk produk yang memiliki 

reputasi kehandalan yang lebih baik, pembeli biasanya ingin menghindari 

biaya kerusakan dan waktu untuk memperbaiki. 

f. Kemudahan Perbaikan 

Merupakan ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika 

produk itu rusak yang ukurannya dapat dilihat melalui nilai dan waktu yang 

dipakai.  

g. Gaya  

Gaya merupakan cara lain untuk menambah nilai pelanggan adalah 

melalui model yang berbeda. Gaya menunjukkan bagaimana penampilan 

produk terhadap pembeli. Banyak orang yang mau membayar mahal untuk 

produk yang memiliki model yang menarik meskipun produknya tidak begitu 

handal.  

Desain produk merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian utama dari 

perusahaan, mengingat desain produk berkaitan erat dengan minat beli yang 
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menciptakan tindakan keputusan dalam melakukan pembelian. Setiap perusahaan 

dituntut untuk memiliki desain yang akan menunjang usaha untuk meningkatkan 

atau mempertahankan posisi produk di pasar sasarannya. Setelah perusahaan dapat 

atau mampu membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, maka diperlukan suatu kegiatan untuk membantu konsumen dalam 

menumbuhkan minat beli yang pada akhirnya melakukan tindakan pengambilan 

keputusan pembelian sehingga menguntungkan perusahaan. 

2. Hubungan Antara Promosi dan Minat Beli Konsumen 

Aspek promosi sangat penting dalam menumbuhkan minat beli konsumen, 

karena promosi menyangkut informasi produk yang dihasilkan suatu perusahaan 

agar dikenal oleh konsumen, promosi akan mempercepat informasi suatu produk, 

tanpa promosi maka strategi yang lain akan sulit sampai kepada konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adrian Hira Himawan (2016) yaitu 

pengaruh kualitas produk, citra merek, dan promosi terhadap minat beli notebook 

Acer (studi kasus pada mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta), dalam 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk, citra merek, dan 

promosi memiliki pengaruh terhadap minat beli notebook Acer. 

Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, 

kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu 

produk/jasa tertentu secara lebih cepat dan/atau lebih besar oleh konsumen atau 

pedagang (Kotler, 1997). 

Philip Kotler dan Gary Armstrong (1991) yang dikutip dalam Buchari Alma 

(1998:) menyebutkan dimensi promosi sebagai berikut : 
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a. Advertising (periklanan) 

Advertising merupakan penyampaian pesan-pesan penjualan yang diarahkan 

kepada masyarakat melalui cara-cara yang persuasif yang bertujuan menjual 

barang, jasa, atau ide. 

b. Sales promotion (promosi penjualan) 

Sales promotion merupakan menawarkan insentif dalam periode tertentu untuk 

mendorong keinginan calon konsumen, para penjual, atau perantara. 

c. Public relation (hubungan masyarakat) 

Public relation adalah pemuatan berita di media masa tentang perusahaan, 

produk, pegawai, dan berbagai kegiatannya, dengan tujuan membangun 

hubungan yang baik dengan berbagai public perusahaan supaya memperoleh 

publisitas yang menguntngkan. 

d. Personal selling (penjualan perseorangan) 

Personal selling adalah cara dari sales promotion yang dapat menggugah hati 

pembeli dengan segera, dan pada tempat dan waktu itu juga diharapkan 

konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli. 

3. Hubungan Antara Brand Image dan Minat Beli Konsumen 

Brand image harus dibangun karena menyangkut citra merek yang baik 

dibenak konsumen, agar konsumen loyal terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau 

kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari 



20 
 

 

produk pesaing (Kotler, 1995). Sedangkan, Citra adalah persepsi masyarakat 

terhadap perusahaan atau produknya (Kotler, 1997). 

Konsumen mengembangkan sekumpulan keyakinan merek tentang dimana 

posisi setiap merek dalam masing-masing atribut. Kumpulan keyakinan atas suatu 

merek membentuk citra merek. Citra merek konsumen akan berbeda-beda menurut 

pengalaman mereka yang disaring oleh dampak selektif, distorsi selektif, dan 

ingatan selektif (Kotler, 1997). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufan Ashshiddiqi (2018) 

yaitu pengaruh brand image dan brand awareness terhadap minat beli konsumen 

Toserba Borma Cipadung (studi pada konsumen di wilayah Cipadung kota 

Bandung), dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa brand image dan 

brand awareness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen 

di Toserba Borma Cipadung. 

Mengembangkan citra merek yang kuat membutuhkan kreativitas dan kerja 

keras. Citra tidak ditanamkan dalam pikiran masyarakat dalam semalam atau 

disebarkan melalui satu media saja. Namun sebaliknya, citra itu harus disampaikan 

melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia dan disebarkan secara terus menerus 

agar pelanggan tahu terhadap citra produk perusahaan. 

Menurut Freddy Rangkuti (2009) yang dikutip oleh Fazri (2018) ada 

beberapa indikator yang mencirikan Brand Image sebagai berikut : 
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a. Recognition (Pengenalan) 

Tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen, jika sebuah merek tidak 

dikenal maka produk dengan merek tersebut harus dijual dengan 

mengandalkan harga termurah, seperti pengenalan logo, dan desain produk 

maupun hal lainnya sebagai identitas dari merek tersebut. 

b. Reputation (Reputasi) 

Merupakan suatu tingkat reputasi atau status yang cukup tinggi bagi sebuah 

merek karena lebih memiliki track record yang baik, sebuah merek yang 

disukai konsumen akan lebih mudah dijual dan sebuah produk yang 

dipersepsikan memiliki kualitas yang tinggi akan mempunyai reputasi yang 

baik seperti persepsi dari konsumen. 

c. Affinity (Daya tarik) 

Merupakan emotional relationship yang timbul antara sebuah merek dengan 

konsumennya hal tersebut dapat dilihat dari harga dan kepuasan konsumen. 

d. Loyality (kesetiaan) 

Seberapa besar kesetiaan konsumen dari suatu produk yang menggunakan 

merek yang bersangkutan. Apabila sebuah merek telahh dikenal oleh 

masyarakat, serta memiliki track record  

4. Hubungan Antara Desain Produk, Promosi, dan Brand Image terhadap 

Minat Beli Konsumen 

Desain dari suatu produk, promosi yang tepat serta brand image yang telah 

terbentuk dibenak konsumen dapat menumbuhkan minat beli kepada konsumen. 

Minat beli merupakan kecenderungan seseorang berniat untuk membeli produk 
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tersebut. Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu (Durianto, dkk, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh  Adnan (2009) yaitu analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat beli konsumen terhadap sepeda motor merek honda 

vario (studi perilaku konsumen di kota Lhokseumawe), dalam penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara serempak dari 

variabel merek, kualitas, promosi, harga, desain dan nilai jualkembali diperoleh 

hasil bahwa variabel tersebut mempengaruhi minat beli konsumen terhadap sepeda 

motor merek honda vario di kota lhoksumawe. Hal ini dikarenakan merek yang 

telah dibangun dapat menumbuhkan citra merek yang baik di benak konsumen serta 

kualitas yang baik, aspek promosi yang tepat, penentuan harga yang tepat serta 

desain yang menarik mempengaruhi minat beli konsumen sehingga dapat 

menumbuhkan minat beli ulang konsumen.  
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Penelitian Terdahulu 

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk menambahkan bahan 

perbandingan dan acuan. Selain itu,  untuk menghindari anggapan kesamaan 

dengan penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu peneliti memaparkan hasil-

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan  Hasil 

Penelitian 

1. George 

Abdullah 

As-Sidiq 

(2013) 

Pengaruh 

Desain Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

(Survey Pada 

Pengguna 

Sepeda Motor 

New Honda 

Tiger 

Revolution 

Cruiser Di Kota 

Palembang) 

Menggunakan 

variabel desain 

produk sebagai 

variabel X1, 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

kuantitatif.  

Daerah 

Penelitian, 

Objek 

Penelitian, 

data yang 

digunakan, 

variabel Y 

yang 

digunakan. 

Variabel 

desain produk 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

sepeda motor 

New Honda 

Tger Rvolution 

Cruiser di kota 

Palembang, 

selain itu 

variabel desain 

produk 

memiliki 

hubungan yang 

searah dengan 

keputusan 

pembelian. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamroni 

(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Desain Produk 

dan  promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Elektronik 

Merek Polytron 

di Kabupaten 

Kudus 

 

Desain produk 

sebagai salah 

satu variabel 

X, 

menggunakan 

metode 

kuantitafif, 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

 

 

 

Variabel Y 

yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan, 

teori yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Terdapat 

pengaruh 

antara variabel 

kualitas produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian, 

terdapat 

pengaruh 

antara variabel 

desain produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian, dan 

terdapat 

pengaruh 

antara variabel 

promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian  

3. Cintya 

Damayanti 

(2015) 

Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Brand 

Image terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

dengan 

Kepuasan 

Konsumen 

sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi Pada 

Konsumen 

Produk Supermi 

di Kecamatan 

Genuk 

Semarang) 

 

 

 

 

 

 

Salah satu 

variabel X 

yang 

digunakan 

yaitu Brand 

Image. 

Variabel Y 

yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan. 

Kualitas 

produk dan 

brand image 

berpengaruh 

langsung dan 

tidak langsung 

dalam 

membangun 

loyalitas 

pelanggan 

melalui 

kepuasan 

konsumen. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

4. Satria Adhi 

Wicaksono. 

(2015) 

Pengaruh Merek 

dan Desain 

terhadap Minat 

Beli Konsumen 

(Studi Kasus 

Konsumen 

Sepeda Motor 

Honda CS One 

pada Dealer 54 

Motor 

Pekalongan) 

Variabel Y 

yang 

digunakan 

mengenai 

desain dan 

variabel X 

mengenai 

minat beli 

konsumen. 

Teori yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan. 

Terdapat 

pengaruh 

merek dan 

desain yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap minat 

beli konsumen. 

5. Muhammad 

Rafli 

Hidayah 

(2017) 

Pengaruh 

Desain Produk 

dan Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian pada 

Motor Sport 

Yamaha 150 CC 

di Kabupaten 

Klaten (Studi 

Kasus Pada 

Komunitas 

Motor Sport 

Yamaha 150cc 

se-Kabupaten 

Klaten) 

Variabel X 

yang 

digunakan 

desain produk 

dan promosi. 

 

Variabel Y 

yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan 

Terdapat 

pengaruh 

positif desain 

produk dan 

promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Yamaha motor 

sport 150cc di 

kabupaten 

Klaten. 

6. Sandy Setia 

Makruf  

2017 

Pengaruh Brand 

Image (Citra 

Merek), Harga 

dan Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Motor Pada Pt. 

Mega Persada 

Sukabumi 

Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

Variabel X 

yang 

digunakan 

brand image 

dan promosi. 

Variabel Y 

yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan, 

teori yang 

digunakan.  

Terdapat 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

brand image, 

harga dan 

promosi 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

7. Adrian Hira 

Himawan 

2016 

Pengaruh 

Kualitas Produk, 

citra Merek, dan 

Promosi 

Terhadap Minat 

Beli Notebook 

Acer (Studi 

Kasus Pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta) 

Variabel yang 

digunakan 

citra merek 

dan promosi 

terhadap minat 

beli 

Variabel 

lain yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan,  

Kualitas 

produk, citra 

merek, dan 

promosi 

memiliki 

pengaruh 

terhadap minat  

beli notebook 

Acer. 

8. Restu 

Setiawan 

(2017) 

Pengaruh Brand 

Image dan 

Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Nasabah 

Memilih Produk 

Asuransi 

Syariah (Studi 

Pada PT. 

Asuransi Jiwa 

Syariah Al-

Amin Kantor 

Cabang 

Lampung) 

Variabel X 

yang 

digunakan 

brand image 

dan promosi, 

metode yang 

digunakan 

menggunakan 

kuantitatif 

Variabel Y 

yang 

digunakan, 

teori yang 

digunakan, 

Obyek yang 

digunakan 

Hasil 

penelitian in 

memnunjukan 

bahwa brand 

image dan 

promosi sama-

sama 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk. 

Artinya 

semakin baik 

brand image 

dan promosi 

maka dapat 

meningkatkan 

keputusan 

pembelian 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

9. Hesti Ratna 

Ningrum 

(2016) 

Pengaruh 

Promosi, Harga, 

dan Kulaitas 

Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen 

dalam 

Pembelian 

Bahan Bakar 

Minyak Pertalite 

di Kota 

Yogyakarta 

Variabel X 

yang 

digunakan 

yaitu promosi, 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kauntitatif. 

Obyek yang 

digunakan, 

variabel X 

yang lain, 

teori yang 

digunakan 

Terdapat 

pengaruh 

promosi, harga 

dan kualitas 

produk 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

pertalite di 

kota 

Yogyakarta. 

10. Faisal 

Choerul 

Fazri (2018) 

Pengaruh Brand 

Image dan 

Design Product 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Studi Pada 

Konsumen T-

shirt Bloods 

Industries Jl. 

Sultan Agung 

No.25 Bandung) 

Variabel X 

yang 

digunakan, 

menggunakan 

metode 

kuantitatif, 

teori brand 

image yang 

digunakan 

Variabel Y 

yang 

digunakan, 

obyek yang 

digunakan. 

Hasil analisis 

menggunakan 

regresi linier 

berganda 

menunjukan 

bahwa variabel 

brand image 

dan desain 

produk 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

11. Adrizal Eka 

Putra 

(2018) 

Pengaruh Iklan 

dan Citra Merek 

Terhadap Minat 

Beli Konsumen 

Pada Produk PT 

HM Sampoerna 

Tbk. (Studi Pada 

Warga Desa 

Cipadung 

Kecamatan 

Cibiru Kota 

Bandung) 

 

 

Salah satu 

variabel X 

yaitu citra 

merek, 

variabel Y 

minat beli, 

teori minat beli 

yang 

digunakan, 

metode yang 

digunakan 

kuantitatif.   

Obyek yang 

digunakan, 

teori citra 

merek yang 

digunakan. 

Secara parsial 

maupun 

simultan 

terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

antara iklan 

dan citra 

merek terhadap 

minat beli 

konsumen. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

Penelitian 

12. Muhamad 

Taufan 

Ashshiddiqi 

(2018) 

Pengaruh Brand 

Image dan 

Brand 

Awareness 

Terhadap Minat 

Beli Konsumen 

di Toserba 

Borma 

Cipadung (Studi 

Pada Konsumen 

di Wilayah 

Cipadung Kota 

Bandung) 

Salah satu 

variabel X 

yang 

digunakan 

yaitu brand 

image, varibel 

Y yang 

digunakan 

minat beli 

konsumen, 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

kuantitatif. 

Obyek yang 

digunakan, 

teori yang 

digunakan. 

Hasil uji 

parsial 

menunjukan 

bahwa brand 

image dan 

brand 

awareness 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap minat 

beli konsumen, 

hasil pengujian 

secara simultan 

terdapat 

pengaruh 

signifikan 

antara brand 

image dan 

brand 

awareness 

terhadap minat 

beli konsumen. 

13. Kania 

Rahayu 

Dheti 

(2015) 

Pengaruh 

Ekuitas Merek 

dan Promosi 

Terhadap Minat 

Beli Pizza Hut 

Delivery 

Cabang Ujung 

Berung (Studi 

pada Mahasiswa 

FISIP Jurusan 

Manajemen 

Angkatan 2015 

di Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Gunung 

Djati Bandung) 

Salah satu 

variabel X 

yaitu promosi, 

variabel Y 

yang 

digunakan 

minat beli, 

teori yang 

digunakal 

dalam minat 

beli, 

menggunakan 

metode 

kuantitatif. 

Obyek yang 

digunakan, 

teori 

promosi 

yang 

digunakan. 

Hasil uji 

simultan 

mengatakan 

bahwa brand 

awareness, 

brand 

association, 

perceived 

quality, brand 

loyality, 

advertising, 

personal 

selling, public 

relation, sales 

promotion 

memiliki 

pengaruh 

terhadap minat 

beli. 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018) 
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G. Hipotesis 

Hipotesis di definisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang di 

tetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan 

menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi 

dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran, 2006). 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik 

(Sugiyono, 2015). 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1  =    Desain produk secara parsial berpengaruh terhadap minat beli  

             konsumen MayOutfit Store Kota Bandung.  

H2  =    Promosi secara parsial berpengaruh terhadap minat beli konsumen  

             MayOutfit Store Kota Bandung. 

H3  =    Brand Image secara parsial berpengaruh terhadap minat beli      

             konsumen MayOutfit Store Kota Bandung. 
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H4   =   Desain produk, promosi, dan Brand Image secara simultan    

              berpengaruh terhadap minat beli konsumen MayOutfit Store Kota  

              Bandung.  

 


