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ABSTRAK

Alfiani, Siti Rohana. 2019. Pengaruh Desain Produk, Harga dan Promsosi
terhadap Minat Beli Konsumen Produk Tuneeca (Studi Kasus di Jameela
Moslem Style Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing Ridho Rokamah, M.Si.

Kata Kunci : Desain Produk, Harga, Promosi, Minat Beli

Jameela Moslem Style Ponorogo merupakan salah satu butik yang menjual
baju muslim brand Tuneeca yang diketahui berharga relatif tinggi, dengan desain
yang unik dan jarang dipakai orang awam, serta kegiatan promosi yang dilakukan
butik tidak terlalu gencar. Meskipun demikian minat beli konsumen terhadap baju
muslim Tuneeca cukup tinggi dilihat dari sumber data IG @jameelabutik yang
memiliki follower berjumlah 488 pengikut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Desain Produk
terhadap Minat Beli Konsumen Produk Tuneeca di Jameela Moslem Style
Ponorogo, (2) Pengaruh Harga terhadap Minat Beli Konsumen Produk Tuneeca di
Jameela Moslem Style Ponorogo, (3) Pengaruh Promosi terhadap Minat Beli
Konsumen Produk Tuneeca Di Jameela Moslem Style Ponorogo, (4) Pengaruh
Desain Produk, Harga dan Promosi terhadap Minat Beli Konsumen Produk
Tuneeca Di Jameela Moslem Style Ponorogo.

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kuantitatif dengan jenis dan
sumber data primer dan sekunder, dengan jumlah populasi 488 dan jumlah sampel
82 responden, penelitian dengan menggunakan simple random sampling. Serta
menggunakan analisis regresi linier berganda, instrumen pengumpulan data yang
digunakan adalah angket dan wawancara.

Adapun hasilnya adalah (1) Terdapat pengaruh antara desain produk
terhadap minat beli konsumen produk tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo,
dengan nilai thitung sebesar 5,959 yang bernilai positif dan nilai signifikasi 0,000 <
0,05, (2) Tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap minat beli konsumen
produk tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo, dengan nilai thitung sebesar –
0,050 yang bernilai negatif dan nilai signifikasi 0,960 > 0,05, (3) Terdapat
Pengaruh antara promosi terhadap minat beli konsumen produk tuneeca di
Jameela Moslem Style Ponorogo, dengan nilai thitung sebesar 2,360 yang bernilai
positif dan nilai signifikasi 0,021 < 0,05, (4) Terdapat pengaruh secara simultan
antara desain produk, harga dan promosi terhadap minat beli konsumen produk
Tuneeca di Jameela Moslem style Ponorogo, dengan nilai signifikasi sebesar 0,000
< 0,05 dengan koefisien determinasi (R Square) sebesar 39,8% sisanya yaitu
60,2% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan hidup manusia kian hari kian bertambah seiring dengan 

meningkatnya pola dan gaya hidup masyarakatnya. Dimana dulu kebutuhan 

hidup hanya didasarkan apa yang benar-benar mereka butuhkan dan apa 

yang apa pada dirinya, seperti keperluan dasar yaitu sandang, pangan, dan 

papan yang semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara mudah dan 

alami. Seiring dengan perkembangan pola hidup manusia yang mengikuti 

arus zaman, seperti bertambahnya pengetahuan manusia akan alam sekitar, 

makin bertambahnya populasi manusia di muka bumi, mulai munculnya 

berbagai permasalahan yang menghambat dan menghalangi keberlagsungan 

hidupnya, maka manusia mulai berfikir bagaimana cara mengatasi kesemua 

masalah yang ada.
1
 

Dengan bergesernya pola hidup masyarakat yang sederhana hingga 

pola hidup yang komplek ini, seperti keperluan kebutuhan utama berupa 

makanan, minuman, pakaian, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan 

untuk beristirahat dan pemenuhan kebutuhan rohani seperti berlibur. Namun 

kini kebutuhan utama tidak hanya sebatas hal-hal diatas, namun manusia 

mulai memerluklan hal-hal yang sesuai dengan pola hidup dan 

perkembangan zaman yang dihadapi, yaitu kebutuhan jasmani berupa 

sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan rohani berupa rasa aman, harga 

                                                             
1
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), 9. 
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diri, dan hiburan, serta kebutuhan sosial yang dimana manusia juga 

membutuhkan kasih sayang dari sesama, persahabatan serta pengakuan dari 

orang lain akan dirinya.  

Pergeseran kebutuhan semacam inilah yang menjadi dasar berdirinya 

sebuah industri kretif yang ada di Indonesia, guna memenuhi kebutuhan 

manusia yang mengikuta pola hidup yang kian hari kian berkembang dan 

cenderung tak terbatas. Industri kreatif dijalankan atas dasar daya kreatifitas 

yang tinggi dengan mengedepankan inovasi produknya guna menghasilkan 

produk baru yang berbeda yang memiliki kualitas lebih tinngi. Di Indonesia 

perkembangan industri kretif cukup tinggi, terutama dalam bidang ekonomi 

dan bisnis. Hal ini terjadi setelah masa reformasi yaitu tahun 1990-an. 

Dimana pada era tersebut penggguna internet mulai merajalela hingga 

menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan dunia ekonomi dan 

bisnis di Indonesia, khususnya bisnis industri kreatif.  

Menurut Eddy Soeryanto bisnis industri kreatif menciptakan produk 

dengan ide-ide serta gagasan-gagasan yang menghasilkan suatu nilai yang 

lebih dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
2

 Dengan 

menghasilkan produk-produk yang memiliki mutu tinngi, unik serta 

menggunakan pendekatan yang lebih diterima oleh konsumen, industri 

kreatif mampu mendorong peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi 

nasional di Indonesia. Industri kreatif di Indonesia merupakan salah satu 

industri bisnis baru yang dijalankan atas inovasi dan kreatifitas.  

                                                             
2
Ibid, 9. 
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Kota yang menjadi pelopor industri ini adalah kota Bandung dan 

Yogyakarta. Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang 

memiliki bisnis berbasis industri kreatif terbanyak. Di kota ini prospek 

industri kreatif sangat terbuka lebar hingga mampu menyerap tenaga kerja 

sekitar 400.000 tenaga kerja, yang memiliki omset transaksi hingga Rp 

15.000.000.000 dalam dua hari pameran pada tahun 2010.
3
 Hal inilah yang 

menjadi bukti bahwa kota Bandung merupakan kota yang layak menjadi 

contoh kota industri kreatif di Asia Pasifik. Salah satu bisnis industri kreatif 

yang ada di kota Bandung adalah bisnis yang bergerak di bidang pakaian 

atau fashion. Bisnis dalam bidang ini berkembang sebagai dampak dari 

mulai makin tingginya kebutuhan manusia akan pakaian yang buka hanya 

untuk menutupi tubuhnya, namun juga dalam rangka pemenuhan trend dan 

gaya hidup.  

Tuneeca merupakan salah satu brand fashion yang didirikan di kota 

Bandung. Tuneeca menawarkan produk baju/pakaian muslim bagi kaum 

hawa/wanita.
4

 Tuneeca merupakan brand fashion muslim wanita yang 

diproduksi oleh PT. Bina Fajar Estetika pada tahun 2008 yang berpusat di 

kota Bandung Jawa Barat yang mempunyai visi menjadi salah satu 

barometer dan trendsetter perusahaan fashion di Indonesia tahun 2015. 

Dalam mencapai visi Tuneeca, di tahun 2013 ini, Tuneeca sudah mulai 

                                                             
3
 Ibid, 10. 

4
 Sherly Utami, “Profil PT. Bina Fajar Estetika” dalam 

https://id.linkedin.com/company/pt.binafajarestetika (diakses pada tanggal 10 Januari 2019, 

jam 20.30). 

https://id.linkedin.com/company/pt.binafajarestetika
https://id.linkedin.com/company/pt.binafajarestetika
https://id.linkedin.com/company/pt.binafajarestetika
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diakui menjadi salah satu brand fashion baju muslim yang bersanding 

dengan brand-brand terkenal di Indonesia. Produk-produk Tuneeca adalah 

fashion dengan segmen kelas menengah. Dengan menonjolkan keunikan 

karakter yang berbeda dengan produk baju brand lain Tuneeca mempunyai 

penggemar setia di kelasnya. Tuneeca beroperasi berlandaskan asas 

keilmuan, semua produk yang dibuat menggunakan sentuhan keilmuan yang 

dipersembahkan untuk penggemar setianya.
5
 

Sebagai salah satu brand busana muslim, Tuneeca memiliki segmen 

pasarnya sendiri, dengan menawarkan produk yang memiliki kualitas yang 

cukup tinggi, desain yang eksklusif dan berkelas dengan harga produk yang 

sesuai dengan kualitas dan kelasnya. Harga dan desain suatu produk 

menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli suatu produk berupa barang maupun jasa.
6
 Berikut merupakan 

daftar nama desain dan harga dari beberapa produk Tuneeca yang ada di 

butik Ponorogo, yaitu Jameela Moslem style Ponorogo:
7
 

Tabel 1.1 

Daftar Desain dan Harga Produk Tuneeca 

No Nama Desain  Harga Produk 

1 Dynamic Space Rp 974.000,00 

2 Shopping in Kanyon Rp 874.000,00 

                                                             
5
 Ibid.  

6
 Danang Sunyoto, Teori Kuisioner dan Analisis data (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), 65.  

7
 Data akun IG @jameelabutik (diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Jam 10.06). 
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3 Into Inception Space Rp 839.000,00 

4 Having Brillliant Thought Rp 1.129.000,00 

5 Feeling Nostalgic Rp 809.000,00 

6 It’s Romantica  Rp 829.000,00 

7 Walk Like Lolita Style Rp 971.000,00 

8 The asian Rover Rp 824.000,00 

9 Preppy Chic Rp 645.000,00 

10 Unexpected Journey  Rp 675.000,00 

(Sumber data akun IG @jameelabutik) 

Berdasarkan uraian nama desain serta harga produk Tuneeca pada 

tabel 1.1, tingkat harga yang ditawarkan oleh produk Tuneeca relatif tinggi 

dibandingkan produk baju/pakaian muslim yang ada di Ponorogo lainnya,
8
 

seperti produk baju/pakaian muslim dari Elzatta yang memiliki range harga 

dari Rp 155.000 hingga Rp 559.000,
9
 produk baju/pakaian muslim dari 

Rabbani yang memiliki range harga dari Rp 109.000 hingga Rp 474.000.
10

 

Meskipun harga ini meruapakan harga universal dari produk Tuneeca yang 

ada di Indonesia dan telah menjadi identitas produknya. Namun, 

bila dibandingkan dengan harga produk baju muslim dari brand lain yang 

juga dijual di Jameela Moslem style Ponorogo, seperti  harga dari produk El 

Seite yang memiliki range harga Rp 230.000, produk Zoya yang mEmiliki 

                                                             
8
 Data akun IG @jameelabutik (diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Jam 10.06). 

9
 “ Elzatta Hijab Official Website” https://elzatta.com/collections/gamis (diakses pada 

tanggal 16, Mei 2019 Jam 10.27).  

10
 “ Rabbani Online Mall” https://www.rabbanimallonline.com/ (diakses pada tanggal 16 

Mei 2019, Jam 10.33).  

https://elzatta.com/collections/gamis
https://www.rabbanimallonline.com/
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range harga Rp 500.000, Tuneeca memiliki harga yang jauh lebih mahal 

namun tetap memiliki peminat yang lebih banyak yang dapat dilihat dari 

jumlah follower akun IG @jameelabutik yang mempromosikan produk 

Tuneeca berjumlah 488, sedangkan follower IG @butikjameela_Cs02 yang 

mempromosikan produk brand selain Tuneeca memiliki  follower lebih 

sedikit yaitu berjumlah 336.
12

 

Selain faktor desain dan harga produk, hal yang perlu menjadi 

perhatian dalam menjalankan suatu bisnis adalah kegiatan promosi. 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam proses pertimbangan pembeliannya, dalam 

arti promosi dapat menjadi salah faktor yang dapat meningkatkan 

ketertarikan atau minat beli terhadap suatu barang atau jasa.
13

  

Kegiatan promosi yang dilakukan Jameela Moslem Style Ponorogo 

berupa promosi dengan akun IG @jameelabutik, dimana dalam akun 

tersebut butik telah mengunggah sejumlah 566 foto dan memiliki Folllower 

berjumlah 488 pengikut. Namun, aktivitas promosi dengan pemanfaatan 

media sosial instagram tidak terlalu aktif dilakukan, dibuktikan dengan 

jarangnya membuat promosi dengan instastrory dan unggahan terakhir dari 

akun @jameelabutik cukup lama dilakukan yaitu pada tanggal 12 

September tahun 2017. Tingginya minat beli dari konsumen butik Jameela 

                                                             
12

 Sumber data akun Ig @butikjameela_cs02 (diakses pada tanggal 16 Mei 2019, Jam 

10.47).  

13
 Sunyoto, Teori Kuisioner, 19.   
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yang dapat dilihat dari jumlah follower akun IG @jameelabutik yang 

berjumlah 488 pengikut. 
15

 

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana desain produk, harga dan promosi berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen pada produk Tuneeca di kota Ponorogo 

khususnya di Jameela Moslem Style. Untuk itu penulis melakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Desain Produk, Harga dan Promosi Terhadap 

Minat Beli Konsumen Produk Tuneeca (Studi Kasus di Jameela Moslem 

Style Ponorogo)“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka 

perumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah desain produk berpengaruh terhadap minat beli konsumen 

produk Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo ? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo? 

3. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo ? 

4. Apakah desain produk, harga dan promosi berpengaruh secara 

simultan/bersama-sama terhadap minat beli konsumen produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo ? 

                                                             
15

 Sumber data akun IG @jameelabutik (diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Jam 10.43). 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian latar belakang masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebgai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh desain produk terhadap minat beli 

konsumen produk Tuneeca diJameela Moslem Style Ponorogo 

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli konsumen 

produk Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen 

produk Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo 

4. Untuk mengetahui pengaruh desain produk, harga dan promosi secara 

simultan/bersama-sama terhadap minat beli konsumen produk 

Tuneeca diJameela Moslem Style Ponorogo 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam 

memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan 

dengan minat beli konsumen terhadap produk Tuneeca di Jameela 

Moslem Style Ponorogo 

2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa 

Ekonomi Syariah mengenai pengaruh promosi, harga dan desain 

produk terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca diJameela 

Moslem Style Ponorogo 
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3. Memberikan saran kepada perusahaan mengenai promosi, harga dan 

desain produk Tuneeca diJameela Moslem Style Ponorogo 

4. Memberikan informasi kepada perusahaan akan minat beli konsumen 

produk Tuneeca di wilayah Ponorogo 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi pengantar dalam 

menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, 

dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi.   

Bab II merupakan teori, penelitian terdahulu kerangka berfikir, dan 

hipotesis hipotesis berisi tentang teori-teori sumber terbentuknya hipotesis 

juga sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Bab ini mengemukakan 

tentang landasan teori mengenai desain produk, harga, promosi, serta minat 

beli, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Yusup, Rian 

Pramono dan Fahma Ilmaya serta H.S. Wardani yang sesuai dengan judul 

dalam peneilitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis.  

Bab III adalah metode penelitian yang menjelaskan metode serta 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini dikemukakan 

tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta analisis.   
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Bab IV berisikan hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan 

mengenai hasil olah data yang dilakukan selama penilitan serta pembahasan 

mengenai hasil yang dipadukan dengan argumen serta teori yang terkait.    

Bab V merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dan 

penutup dari penulisan skripsi ini. Dalam bab ini diungkapkan tentang 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini serta saran kepada 

butik yaitu Jameela Moslem Style Ponorogo. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS  

A. Landasan Teori 

1. Desain Produk 

a. Pengertian Desain Produk 

Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan 

atau produsen yang nantinya akan dipasarkan kepada konsumen 

untuk sehingga dapat memuaskan keinginan konsumen. Produk ini 

dibuat demi memenuhi kebutuhan dan keinginan kosumen 

parusahaan.
 1

  

Sedangkan untuk desain produk perusahaan harus memiliki 

kemampuan bersaing yang baik di pasar, sehingga perusahaan 

mampu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. 

Strategi desain ini diperlukan dalam kegiatan manajemen 

operasional perusahaan, dimana strategi ini serta kaitannya dengan 

transformasi input ouput perusahaan. 

b. Tahapan Desain Produk 

Sama seperti produk barang dan jasa lainnya, desain 

porodukpun memiliki siklus daur hidup produk (product life cycle). 

Berikut merupakan tahapan desain produk berdasarkan daur hidup 

produknya: 

                                                             
1
 Gatot Nazir Ahmad, Manajemen Operasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 143. 

11 
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1) Tahap Pengenalan 

Strategi desain produk yang digunakan dalam tahap ini 

antra lain: 

a) Mendorong adopsi konsumen 

b) Memaksimalkan biaya produksi guna menarik calon 

konsumen 

c) Menggunakan strategi skimming atau penetration 

d) Pendistribusian yang fokus 

2) Tahap Pertumbuhan 

Dalam tahap pertumbuhan strategi desain yang seharusnya 

digunakan adalah: 

a) Membuat iklan yang mampu menumbuhkan kesadaran 

konsumen akan merek perusahaan 

b) Memperluas cakupan distribusi produk 

c) Meningkatkan kualitas dan menambah fitur
2
 

d) Menurunkan harga produk 

e) Maksimalisasi biaya promosi 

3) Tahap Kedewasaan 

Berikut merupakan strategi yang digunakan saat produk 

berada dalam tahap kedewasaan: 

a) Melakukan deferensiasi produk 

b) Melakukan inovasi produk 

                                                             
2
 Ibid, 144. 
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c) Menerapkan harga bersaing 

d) Mulai berusaha memasuki segmen pasar baru 

e) Repositrioning. 

4) Tahap Penurunan 

Dalam tahap penurunan perlu dilakukan strategi desain 

produk sebagai berikut: 

a) Melakukan promosi untuk mempertahakan konsumen yang 

setia 

b) Memfokuskan pendistribusian produk 

c) Menjaga daya saing
3
 

c. Indikator Desain produk 

Berikut merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur desain sebuah produk: 

1) Robust Design 

Desain yang dirancang oleh perusahaan memiliki 

ketangguhan dan telah memenuhi strandard produksi 

perusahaan. 

2) Moduler Desaign 

Desain yang dirancang oleh perusahaan memiliki jenis 

atau variasi-variasi desain tertentu. 

 

 

                                                             
3
 Ibid, 145. 
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3) Computer-Aided Design 

Desain yang dirancang dengan sistem modern, seperti 

menggunakan alat desain komputer. 

4) Computer Aided Manufacturing 

Desain yang dirancang sudah direncanakan dan dirancang 

menggunakan teknologi informasi. 

5) Reality virtual technology 

Desain yang dirancang mengggambarkan citra perusahaan 

yang ingin disampaikan kepada konsumen. 

6) Value Analysis 

Desain yang dirancang memiliki nilai serta manfaat 

terhadap konsumen.
4
 

7) Ethics and Environmental-Freindly Design 

Desain yang dirancang memiliki kepekaan terhadap 

lingkungan atau biasa disebut dengan produk ramah lingkungan, 

serta memerhatikan etika akan produk perusahaan. 

2. Harga 

a. Pengertian Harga 

Kotler dan Amstrong mendefinisikan harga merupakan 

jumlah uang yang diminta pada suatu produk yang berupa barang 

maupun jasa. Dalam arti luas harga merupakan seluruh nilai yang 

diberikan konsumen dalam rangka mendapatkan manfaat serta 

                                                             
4
 Ibid, 146. 
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keuntungan atas kepemilikan dan kegunaan produk barang maupun  

jasa
5
. Menurut Michael J. Etzel Harga adalah nilai yang tertera 

dalam mata uang maupun medium moneter lainnya yang 

dipergunakan sebagai alat tukar (Price is value expressed in terms 

of dollar or monetary medium of exchange)
6
.  

Harga tidak selalu menunjukkan uang. Harga biasanya 

mengacu pada sejumlah dana yang dibutuhkan dalam membeli 

suatu produk baik barang maupun jasa. Dalam teori ekonomi, 

harga, nilai, dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. 

Manfaat adalah atribut sebuah barang yang memmiliki kemampuan 

dalam rangka memuaskan konsumen. Nilai merupakan ukuran 

kuantitatif sebuah barang maupun jasa yang dapat ditukar dengan 

barang atau jasa lainnya. Sedangkan harga adalah nilai yang 

disebutkan dalam mata uang seperti rupiah, dolar, dll. 

Harga adalah nilai tukar dari produk berupa barang atau jasa, 

dengan kata lain harga sebagai alat tukar yang digunakan di pasar 

barang maupun jasa
7
. Harga juga merupakan nilai tukar yang 

disamakan dengan uang maupun barang lain sesuai dengan manfaat 

dan kegunaan yang diperoleh suatu produk bagi seorang konsumen 

dalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Harga berinteraksi 

                                                             
5

 Ari Setyaningrum, Jusuf Udaya, Efendi, Prinsip-Prinsip Pemasaran (Yogyakarta : 

Penerbit Andi, 2005), 128. 

6
 Danang Sunyoto, Teori Kuisioner dan Analisis data (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013, 15. 

7
 Harman Malau, Manajemen Pemasaran (Bandung : Alfabeta, 2017), 125. 1 
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dengan seluruh elemen lain dalam bauran pemasaran untuk 

menentukan efektivitas setiap elemen dan keseluruhan elemen.
8
 

b. Pentingnya Harga 

Dalam perekonomian harga merupakan kunci dalam sistem 

perdagangan. Misalnya, harga pasar produk yang dipengaruhi biaya 

produksi, upah, sewa, bunga. Keputusan harga juga dipengaruhi 

oleh berbagai aturan hukum yang dikenakan oleh pemerintah yaitu 

berupa besaran pajak yang dikenakan dalam suatu produk barang 

maupun jasa. Dalam perannya sebagai penentu alokasi sumberdaya 

yang sulit didapatkan atau langka, harga menentukan apa yang 

harus diproduksi serta siapa yang akan mengkonsumsi produk yang 

berupa barang dan jasa.  

Harga sebuah produk maupun jasa merupakan faktor penentu 

utama dalam permintaan pasar. Harga dapat mempengaruhi posisi 

persaingan dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Harga 

juga memepengaruhi program pemasaran yang akan dilakukan oleh 

perusahaan, yang digunakan untuk menempatkan peranan 

penetapan harga dari program pemasaran sebuah perusahaan.
9
 

c. Jenis-Jenis Harga 

Banyak istilah dalam penyebutan harga suatu produk barang 

maupun jasa. Umumnya harga ditemukan dalam satuan desimal 

tertentu yang memakai selisih yang relatif kecil. Berikut 

                                                             
8
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016), 216. 

9
 Herman Malau, Manajemen Pemasaran, 126. 
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merupakan jenis-jenis harga yang dikenakan dalam suatu produk 

menurut Suhardi Sigit yang dikutip oleh Danang Sunyoto : 

1) Harga daftar, merupakan harga yang dipublikasikan, dari 

harga ini pembeli dapat memperoleh potongan harga. 

2) Harga netto, merupakan harga yang harus dibayar, adalah 

harga yang biasanya harga daftar dikurangi potongan dan 

kemurahan. 

3) Harga zone, merupakan harga yang sama untuk suatu daerah 

atau zona geografis tertentu. 

4) Harga titik dasar, merupakan harga yang didasarkan atas titik 

lokasi tertentu. Yang memiliki dua jenis titik, yaitu single 

basing point system dan multiple basing point system. 

5) Harga stempel pos, merupakan harga yang sama untuk semua 

daerah pasarnya, yang disebut juga dengan harga uniform. 

6) Harga pabrik, dalam hal ini pembeli membayar di pabrik atau 

tempat pembuatan.  

7) Harga F.A.S (free alongside price), merupakan harga yang 

ditetapkan untuk barang yang melewati lautan.
10

 

8) Harga C.I.F (cost, insurance and freight), merupakan harga 

yang dikenakan terhadap barang ekspor. 

9) Harga gasal, merupakan harga yang nominalnya tidak bulat 

atau mendekati bulat, seperti Rp 199.999.
11
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d. Menetapkan Harga Produk 

Penetapan harga sebagai elemen bauran pemasaran dan 

perencanaan pemasaran akan menentukan posisi produk di suatu 

pasar serta laba yang dapat dihasilkan oleh produk tersebut. Untuk 

produk baru dapat ditetapkan harga penetrasi, yakni harga awal 

rendah untuk menarik minat pembeli atau harga mengapung, yakni 

harga awal tinggi karena produknya dianggap berbeda dengan 

produk yang telah ada di pasar. Untuk produk yang telah beredar 

dapat diterapkan harga di bawah harga pasar bila kualitas produk 

memadai, di atas harga pasar bila kualitas produk memadai, di atas 

harga pasar bila kualitas produk sama tetapi lokasi usaha lebih 

strategis dan kemampuan promosi lebih baik.
12

 

e. Strategi Penetapan Harga 

Untuk memenangkan sebuah persaingan, maka produsen harus 

menentukan strategi harga yang sesuai dan tepat bagi produknya. 

Berikut merupakan strategi yang digunakan dalam penetapan 

harga: 

1) Strategi penetapan harga untuk produk baru 

Dalam penetapan harga bagi produk baru perusahaan 

dapat menggunakan pilihan strategi market skimming atau 

penetapan harga penetrasi pasar. Berikut merupakan penjelasan 

masing-masing strateginya : 

                                                                                                                                                                       
11
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a) Penetapan Harga Market Skimming  

Skimming biasa disebut dengan pendekatan market plus 

karena mengacu pada harga yang tinggi daripada harga yang 

bersaing. Skimming dalam strategi ini berarti menetapkan 

harta tertinggi dikarenakan produk baru tersebut mempunyai 

ciri khas dan kelebihan yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Namun, dalam beberapa kasus seperti harga yang ditetapkan 

oleh penerbit buku, penerbit jarang mempertahankan harga 

tinggi yang pertama kali ditetapkan, hal inilah yang disebut 

dengan kurva permintaan meluncur kebawah.  

Terdapat pula beberapa perusahaan yang enggan 

menurunkan harganya, seperti produk fashion barang-barang 

mewah dari brand Channel, Loius Vitton, Gucci, Hermes 

yang berharga puluhan juta rupiah. Perusahaan semacam ini 

biasanya akan membeli kembali produk bekas dari brandnya 

sendiri agar dapat mempertahankan harga jual yang tinggi. 

Strategi skimming dapat memperbesar kemungkinan 

manajemen perusahaan memperoleh kembali biaya produksi 

awal yang dikeluarkan dengan lebih cepat.
13

 

b) Penetapan Harga Penetrasi Pasar 

Penetapan harga dengan strategi penetrasi ini 

merupakan dari penetapan harga skimming, yaitu menetapkan 
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harga yang relatif terjangkau atau rendah untuk sebuah 

produk baru yang dikeluarkan guna menarik minat konsumen 

serta upaya dalam rangka menguasai pasar yang diinginkan, 

sehingga diharapkan biaya per unitnya lebih rendah. Dengan 

penetapan harga dengan strategi ini bukan berarti keuntungan 

dari tiap unitnya rendah. Agar mencapai target titik impas 

volume penjualan harus lebih tinggi dari strategi skimming 

yang digunakan. Kebanyakan brand yang menggunakan 

penetapan harga dengan strategi ini pada dasarnya tidak 

menyukai persaingan.  

Strategi penetrasi efektif digunakan dalam pasar yang 

sensitif terhadap harga. Harga akan turun dengan cepat 

apabila permintaannya elastis. Demikian juga kesensitifan 

harga serta tekanan yang lebih keras dari pesaing akan harga 

awal lebih rendah yang mengakibatkan penurunan harganya 

lebih pelan terjadi. Penetapan harga dengan strategi penetrasi 

dapat pula berjalan secara efektif jika sebuah kurva 

pengalaman menyebabkan biaya per unit menurun secara 

signifikan. 
14

 

Keuntungan terbesar dari penetapan harga dengan 

strategi penetrasi ini adalah secara khas akan mengurangi 

keberanian pesaing untuk memasuki pasar, karena rendahnya 

                                                             
14

 Ibid, 134. 



21 
 

 

harga yang ditetapkan. Sedangkan kekurangan dari strategi 

ini perusahaan mengusahakan produksi masa untuk dapat 

menjual dengan jumlah barang yang banyak namun dengan 

harga yang terjangkau bahkan cenderung relatif rendah. 

Apabila volume penjualan barang yang dikehendaki tidak 

tercapai maka resikonya perusahaan akan mengalami 

kerugian. 
15

 

2) Strategi Harga Bauran Produk 

Inti dari strategi ini adalah kebersamaan antara harga 

produk secara keseluruhan. Karena penetapan harga dengan 

strategi ini mempertimbangkan masalah biaya produksi yang 

ditanggung oleh perusahaan dalam pembuatan produk barang 

atau jasanya. Selain itu strategi ini juga mempertimbangkan 

keuntungan yang akan diperoleh dari harga yang ditetapkan 

terhadap produknya, apakah memiliki pengaruh yang positif 

atau negatif terhadap perolehan keuntungannya. 
16

 

3) Sasaran Status Quo 

Terdapat dua strategi yang erat kaitannya dengan 

penetapan harga dengan sasaran status quo, yaitu strategi 

penetapan dengan cara menstabilkan harga, strategi jenis ini 

biasanya menjadi sasaran bagi industri atau perusahaan yang 

menjadi price leader terutama saat permintaan mengalami 
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ketidak pastian (turun-naik), perusahaan yang berskala makro 

atau besar akan berusaha untuk tetap memiliki harga yang sama 

dan stabil. Yang kedua strategi yang erat kaitannya dengan 

sasaran status quo adalah menangkal persaingan, terdapat 

beberapa perusahaan yang tidak bergantung terhadap tinggi 

rendahnya harga yang dikenakan bagi setiap produknya. 

Biasanya harga yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan dari 

eksekutif perusahaan atau industri, dalam hal ini eksekutif 

menjadi sosok yang dihormati dan disegani dalam perusahaan 

tersebut.
17

 

f. Indikator Harga 

Menurut Chandra yang dukutip oleh Harman Malau dimensi 

atau indikator dari sebuah harga adalah sebagai berikut:
18

 

1) Harga Merupakan Pernyataan Nilai Produk 

Harga yang ditetapkan merupakan cerminan dari suatu 

nilai atau manfaat produk tersebut, serta merupakan gambaran 

dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. 

2) Harga Merupakan Faktor yang Tampak Jelas (Visible) 

Bagi seorang pembeli atau konsumen yang kurang paham 

mengenai riset pasar, pajak, dan hal-hal teknis lain harga sering 

kali menjadi indikator dari kualitas produk yang akan dibeli. 
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3) Harga Cerminan Utama Permintaan 

Sesuai dengan teori harga, yang menyatakan bahwa besar 

kecilnya harga mempengaruhi kuantitas barang yang diminta 

oleh konsumen. Meskipun hal semacam ini tidak berlaku untuk 

semua produk. 

4) Harga Berkaitan Dengan Pendapatan 

Harga menjadi unsur yang berhubungan langsung dengan 

pendapatan atau laba dari sebuah perusahaan. Tinggi rendahnya 

harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi laba 

yang didapat. 

5) Harga Bersifat Fleksibel 

Harga merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran 

yang dapat secara cepat berubah, sesuai dengan keadaan pasar 

yang ada.  

6) Harga Berpengaruh Terhadap Citra 

Banyak konsumen yang mulai sadar akan citra dari sebuah 

produk. Tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan 

merupakan cerminan dari kualitas produk yang ditawarkan. 

Semakin tinggi harga semakin tinggi pula kualitas produknya.
19
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3. Promosi 

a. Pengertian Promosi 

Promosi menurut Indriyo Gitosudarmo yang dikutip oleh 

Danang Sunyoto adalah salah satu kegiatan perusahaan yang 

ditujukan untuk mempengaruhi konsumen dengan tujuan untuk 

memperkenalkan produk yang diharapkan dapat  berakibat pada 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan
20

. Menurut William J. 

Stanton promosi merupakan salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran yang digunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kinnear 

dan Kenneth mendefinisikan promosi sebagai sebuah mekanismen 

pemasaran yang berupa pertukaran informasi antara atau produsen 

dan konsumen.
21

 

Pada hakekatnya promosi merupakan suatu bentuk 

komunikasi dalam bidang pemasaran. Promosi merupakan salah 

satu faktor penentu dalam keberhasilan suatu program pemasaran 

perusahaan. Seberapa baiknya kualitas suatu produk yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan, namun jika konsumen belum pernah 

mengetahui produk tersebut maka kemungkinan untuk membeli 

produk tersebut sangat minim
22

. Promosi menunjukkan segala 
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kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk 

menginformasikan kepada konsumen mengenai kelebihan 

produknya yang bertujuan agar konsumen mau membeli produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan.
23

 

b. Tujuan Promosi 

Adapaun tujuan dari dilakukannya promosi oleh suatu 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1) Informing 

Kegiatan promosi dilakukan untuk menginformasikan 

produk suatu perusahaan kepada konsumennya. Promosi yang 

informatif dilakukan untuk mengubah produk yang awalnya 

merupakan kebutuhan yang sudah terpenuhi menjadi sebuah 

keingainan bagi konsumen dalam rangka menumbuhkan minat 

terhadap produk yang ditawarkan. Konsumen tentunya tidak 

akan membeli barang yang belum diketahui kegunaan dan 

manfaatnya bagi dirinya. Promosi yang bersifat informatif ini 

sangat diperlukan bagi perusahan yang menjula produk teknis 

dan kompleks, seperti alat elektronik, kendaraan bermotor, serta 

produk jasa investasi.  

2) Persuading 

Persuading atau membujuk menjadi salah satu tujuan 

promosi dalam tahap pertumbuhan dari daur hidup produk. 
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Konsumen dalam tahap ini sudah memiliki kesadaran dan 

pengetahuan yang cukup akan suatu produk barang atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian dalam 

tahap ini tugas dari promosi bukan lagi untuk menginformasikan 

produknya namun sudah pada tahap untuk mempengaruhi 

konsumen agar tertarik dan diharapkan untuk membeli produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Persuading ini dapat pula 

menjadi tujuan promosi dari kategori produk yang telah matang 

dalam hal persaingan, sehingga konsumen tidak berpindah ke 

produk lainnya.  

3) Reminding 

Dalam upaya mempertahankan brand atau merek dari 

sebuah produk perusahaan melakukan promosi yang bertujuan 

untuk mengingatkan kembali akan produk yang dibeli 

konsumen. Bentuk promosi semacam ini dilakukan pada tahap 

kedewasaan daur hidup produk. Dimana konsumen telah 

mengetahui dan meyakini betul keunggulan produk yang 

dibelinya.
24

 Selain itu promosi jenis ini juga bertujuan untuk 

menjaga ingatan awal dari konsumen akan suatu produk 

perusahaan agar tetap ada dalam benak konsumen meskipun, 
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perusahaan tidak lagi melakukan kampanye ataupun iklan-iklan 

yang berkaitan dengan produk tersebut.
25

 

c. Bauran Promosi 

Bauran promosi merupakan kombinasi antara empat 

komponen promosi yang berupa iklan, penjualna pribadi, promosi 

penjulan, hubungan masyarakat dan peblikasi. Promosi yang efektif 

membutuhkan strategi berupa diferensiasi produk, segemnatsi 

pasar, melakukan kegiatan jual beli serta meberikan brand atau 

merek. Rencana penyusunan bauran promosi yang efektif berkaitan 

erat dengan pengambilan keputusan strategis perusahaan.
26

 

Dalam upaya memasarkan produknya menggunakan teknik 

bauran promosi diatas, tentu saja tidak semudah pembahasan 

teoritis yang dijabarkan. Banyak persoalan dan permasalahan yang 

harus dihadapi dan diselesaikan oleh perusahaan. Berikut 

merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

merencanakan bauran pemasaran : 

1) Sifat pasar, pada faktor pasar ini meliputi tiga variabel, yaitu 

luas geografi wilayah pasar, tipe konsumen, dan konsentrasi dari 

sebuah pasar.  

2) Sifat produk, seorang manajer harus mampu menentukan pasar 

sasaran secara cermat dan tepat sebelum menentukan jenis 

bauran pemasaran yang akn digunakan oleh perusahaan. Adapun 
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faktor yang berpengaruh terhadap bauran promosi berupa sifat 

produk antara lain, nilai unit barang, tingkat kebutuhan barang 

bagi konsumen, serta presale and postsale servise.
27

 

3) Tahap daur hidup produk, tahap daur hidup produk juga 

memiliki pengaruh terhadap strategi bauran pemasaran. 

Perusahaan harus mengetahui produk yang ditawarkan telah 

mencapai pada tahap mana, sehingga pihak manajemen dapat 

menentukan promosi seperti apa yang akan dipilih guna 

memasarkan produknya.  

4) Ketersediaan dana, yang menjadi faktor penting dalam 

pertimbangan pemilihan bauran promosi adalah dana yang 

tersedia. Perusahaan yang memiliki dana cukup besar akan lebih 

banyak menggunakan iklan sebagai andalah promosinya. 

Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup 

maka akan menerapkan promosi bersifat individu atau biasa 

disebut dengan personal selling.
28

 

d. Indikator Promosi 

Terdapat empat elemen dari promosi menurut Kotler dan 

Gary amstrong yang dikutip oleh Bukhari Alma, antara lain : 
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1) Advertising 

Advertising biasa dikenal dengan istilah periklanan, 

merupakan suatu bentuk promosi yang disajikan oleh 

perusahaan dengan bekerjasama dengan pihak pengiklan atau 

sponsor. Iklan ini ditujukan untuk mempengaruhi afeksi dan 

kognisi dari seorang konsumen. Kini iklan telah dianggap 

sebagai salah satu kegiatan dalam usaha perusahaan untuk 

menciptakan citra atau iamge produk yang dimilikinya. Terdapat 

beberapa media yang dapat digunakan perusahaan dalam rangka 

mempromosikan produknya seperti, media elektronik, media 

cetak, media massa dan lain sebagainya. Banyaknya jenis media 

yang ditawarkan menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan 

dalam memiliki media mana yang plaing dibutuhkan dan efektif 

bagi produknya.  

2) Sales Promotion 

Sales Promotion (promosi penjualan) merupakan sebuah 

perencanaan promosi dalam upaya untuk membantu dan 

melengkapi antara koordinasi periklanan dan personal selling. 

Terdapat beberapa jenis promosi pejualan antara lain, penurunan 

harga melalui kupon, rabat, konten, undian, diskon, dan lain 

sebagainya.
29
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3) Public Relation 

Usaha yang direncanakan oleh suatu perusahaan untuk 

mempengaruhi sikap sejumlah konsumen, baik konsumen 

individu maupun konsumen kelompok merupakan definis dari 

promosi jenis Public Relation. 

4) Personal Selling 

Promosi jenis ini dilakukan oleh tenaga representatif yang 

diutus oleh perusahaan guna mempresentasikan suatu prosuk 

kepada konsumen akhir atu biasa disebut dengan 

salesman/salsewoman. Promosi semacam ini melibatkan 

interaksi tatap muka secara langsung, sehingga pihak yang 

melakukan promosi akan bertemu dengan calon konsumen akhir 

dalam rangka menjual produk perusahaan. 
30

 

4. Minat Beli 

a. Pengertian Minat Beli 

Berikut merupakan pengertian dari  minat beli menurut 

beberapa ahli: 

1) Howard dan Shenth mendefinisikan minat beli sebagai sesuatu 

yang berkaitan dengan rencana seorang konsumen ketika akan 

membeli sebuah produk barang ataupun jasa serta jumlah 

produk yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Minat beli 

dapat diartikan pula sebagai pernyataan mental dari seorang 
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konsumen yang menggambarkan rencana pembelian suatu 

produk barang atau jasa dengan merek tertentu. 

2) Menurut Assael minat pembelian adalah bentuk kecenderungan 

dari seorang konsumen untuk mengambil tindakan dalam hal 

pembelian sebuah produk dari sebuah perusahaan, yang dapat 

diukur dengan melakukan pembelian pada keputusan akhir.
 31

 

3) Kotler dan Keller menyatakan bahwa minat beli merupakan 

bagian dari salah satu perilaku kosumen yang ada akibat dari 

tanggapan sebuah objek yang menunjukkan ketertarikan 

konsumen untuk membeli. 

4) Minat beli didefinisikan oleh Schifman dan Kanuk sebagai 

model dari sikap seorang konsumen terhadap objek yang 

ukurannya sesuai dengan golongan produk, jasa, atau brand 

tertentu. 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas bahwa 

minat beli adalah keputusan seorang konsumen yang memiliki 

ketertarikan lebih terhadap suatu produk yang disertai dengan 

perasaan senang, dimana minat tersebut akan menimbulkan rasa 

ingin membeli barang atau jasa tersebut dan beranggapan bahwa 

barang yang akan dibeli dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi 

dirinya. 
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b. Tahapan Minat Beli 

Kotler dan Keller menyatakan bahwa tahapan minat beli dari 

seorang konsumen dapat dilihat dipahami melalui model AIDA
32

, 

AIDA merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan 

action
33

. Berikut merupakan rincian dari model AIDA dalam 

memahami tahapan minat beli : 

1) Attention 

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap suatu produk 

oleh seorang konsumen, apakah sesuai dengan kebutuhan serta 

keinginannya serta konsumen akan berusaha lebih mengenal 

produk yang ia anggap potensial untuk dibeli. Attention 

merupakan tahap paling awal dalam tahapan minat pembelian 

konsumen terhadap suatu produk.
34

 

2) Interest 

Konsumen akan mulai memiliki ketertarikan lebih 

terhadapa suatu produk setelah melakukan penilaian serta telah 

mendapatkan cukup pengetahuan dan informasikan produk yang 

menarik perhatiannya. 
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3) Desire 

Setelah hasrat serta keinginan konsumen mulai timbul 

terhadap suatu produk tersebut, maka konsumen akan mulai 

berfikir serta berdiskusi akan produk yang ditawarkan. Dalam 

tahap ini minat terhadap produk sudah kuat serta konsumen 

yakin akan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

4) Action 

Action merupakan tindakan akhir yang dilakuklan oleh 

seorang konsumen dengan maksud untuk membeli produk yang 

ia butuh dan inginkan. Pada tahap ini konsumen telah benar-

benar yakin untuk melakukan pembelian.  

Solomon berpendapat bahwa tahapan dalam minat beli 

konsumen dapat dipahami dengan tiga tahap model CAB 

(Cognitive, Affect dan Behavior). Cognitive merupakan gambaran 

pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap suatu produk barang 

atau jasa, sedangkan Affect adalah perasaan serta emosi konsumen 

terhadap brand tertentu, dan Behavior adalah kecenderungan 

konsumen dalam melakukan tindakan tertentu yang berkaitan 

dengan produk barang maupun jasa.
35

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli 

Faktor yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen erat 

kaitannya dengan perasaan emosi seorang konsumen. Menurut 
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Swastha dan Iarawan menyatakan bahwa perasaan senang dan puas 

konsumen ketika membeli suatu produk berupa barang maupun 

jasa akan memperkuat minat belinya. Sebaliknya, konsumen yang 

merasa kecewa terhadap suatu produk tentu minat beli terhadap 

produk tersebut berkurang bahkan bisa hilang. Jika konsumen tidak 

mengenal dan menyadari akan kebutuhan dan keinginannnya maka 

tidak akan ada kegiatan pembelian terhadap suatu produk.  

d. Indikator Minat Beli 

Berikut merupakan ukuran atau indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur minat beli seorang konsumen : 

1) Minat Transaksional 

Minat transaksional adalah sikap konsumen yang selalu 

ingin membeli produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan, minat ini didasarkan pada kepercayaan yang dalam 

terhadap perusahaan yang menawarkan produk tersebut. 

2) Minat Referensial 

Minat referensial merupakan tindakan konsumen untuk 

mereferensikan produk yang telah ia beli kepada orang lain. 

Minat ini muncul setelah konsumen memiliki pengalaman, 

pengetahun, dan informasi yang cukup akan sebuah produk 

barang maupun jasa.
36
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3) Minat Preferensial 

Minat preferensial menggambarkan perilaku konsumen 

yang mempunyai prioritas atau preferensi utama terhadap suatu 

produk yang ia anggap layak. 

4) Minat Eksploratif 

Minat eksploratif dapat menggambarkan perilaku 

konsumen yang selalu berkeinginan mecari informasi mengenai 

produk yang diminatinya.
38

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan kumpulan 

kajian pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan 

yang berkaitan dengan minat beli konsumen yang dipengaruhi oleh faktor 

promosi, harga dan desain produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusup yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Promosi, Harga, Kualitas Produk dan Layanan Purna 

Jual terhadap Keputusan Pembelian Produk Motor Honda (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang)”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis mengambil 

kesimpulan, hasil penelitian membuktikan bahwa tiga variabel independen 

yaitu harga, kualitas produk dan layanan purna jual mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu keputusan 
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pembelian sepeda motor Honda. Sedangkan satu variabel independen yaitu 

promosi tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi responden dalam 

menentukan keputusan membeli sepeda motor Honda. Hasil pengujian 

regresi berganda menunjukkan bahwa semua variabel independen (promosi, 

kualitas produk, harga dan layanan purna jual berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Pengaruh positif terbesar terhadap keputusan 

pembelian produk Motor Honda pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro Semarang adalah pada variabel layanan purna jual 

dengan koefisien 0,300, kemudian diikuti oleh variabel harga dengan 

koefisien 0,294, selanjutnya variabel kualitas produk dengan koefisien 

0,263, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu variabel 

promosi dengan nilai koefisien sebesar 0,028.
39

 

Penelitian yang dilakukan oleh  Fahma Ilmaya yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Interaksi Harga dan Desain Produk terhadap Keputusan 

Pembelian Batik di Eka Batik Semarang”. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan harga 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan membeli dengan nilai F sebesar 

3,647 dan signifikan pada 0,030 , desain produk juga mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan membeli dengan nilai F sebesar 3,445 dan signifikan 

pada 0,036. Serta harga dan desain produk mempunyai pengaruh interaksi 
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terhadap keputusan membeli dengan nilai F 5,784 dan signifikan pada  

0,000.
40

 

Penelitian yang dilaklukan oleh Rian Pramono yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Harga Kompetitif Desain Produk, dan Layanan Purna Jual 

Terhadap Minat Beli Konsumen Sepeda  Motor Yamaha (Studi Kasus Pada 

Masyarakat Kota Semarang)”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan harga kompetitif, desain 

produk dan layanan purna jual memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap minat beli konsumen. Dari ketiga variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini, ditunjukan bahwa harga yang 

kompetitif memiliki pengaruh yang paling besar terhadap minat beli 

konsumen.
41

 

Dari beberapa penilitian yang telah dilakukan diatas, hal yang menjadi 

pembeda dalam penelitian kali ini adalah permasalahan atau latar belakang 

yang ada dalam melakukan penelitian ini. Selain itu objek dari penelitian ini 

berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada, yaitu dilakukan di Jameela 

Moslem Style Ponorogo. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Sudah merupakan ketentuan umum bilamana pemecahan suatu 

masalah diperlukan suatu landasan. Hal ini dimaksudkan agar dalam 

pembahasannya tersebut mempunyai arah yang pasti dalam 

penyelesaiannya. Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat disusun suatu 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat digambarkan bahwa  

variabel bebas desain produk (X1) berpengaruh secara parsial terhadap 

varibel terikat minat beli (Y), variabel bebas harga (X2) berpengaruh secara 

parsial terhadap varibel terikat minat beli (Y), serta variabel bebas promosi 

(X3) berpengaruh secara parsial terhadap varibel terikat minat beli (Y) , dan 

Desain 

Produk 

(X1) 

Harga 

 (X2) 

Promosi 

(X3) 

Minat Beli  

(Y) 
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variabel bebas desain produk (X1) harga (X2) promosi (X3) berpengaruh 

secara parsial dan simultan ( bersama-sama) terhadap variabel bebas minat 

beli. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Desain produk berpengaruh terhadap minat beli kosumen pada produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo. 

H2 : Harga berpengaruh terhadap minat beli kosumen pada produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo. 

H3 : Promosi berpengaruh terhadap minat beli kosumen pada produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo. 

H4 : Desain produk, harga dan promosi berpengaruh secara 

simultan/bersama-sama terhadap minat beli konsumen pada produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan teknis penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian untuk menghasilkan 

penemuan yang diperoleh dengan prosedur statistika atau dengan cara 

pengukuran. Lokasi penelitian berada di Jameela Moslem Style, yang 

beralamatkan di JL. Siberut No. 1, Kec. Ponorogo, kab. Ponorogo. Karena 

penulis ingin meneliti tingkat konsumtifitas masayarakat Ponorogo, 

khususnya pada kebutuhan sandang atau pakaian branded. Jameela 

merupakan salah satu store yang menjual pakaian muslim wanita produksi 

brand Tuneeca, yang memiliki harga yang cukup tinggi akan suatu produk 

pakaian/baju muslim dibandingkan dengan brand baju muslim lainnya di 

Ponorogo baik sama-sama dijula di Jameela maupun di toko/butik lainnya. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definis Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan pusat perhatian dalam penelitian kuantitatif, 

secara singkat variabel dapat diartikan sebagai konsep yang memiliki 

variasi dari sebuah nilai. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

penelitian, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kedua 

variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

 

40 
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a. Variabel Bebas (independent variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh terhadap 

variabel lainnya dapat diartikan menghasilkan akibat terhadap 

variabel lain, yang pada umumnya memiliki urutan waktu.
1
 

independent variabel dalam penelitian ini adalah variabel desain 

produk, variabel harga, dan variabel promosi.  

b. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas dapat pula dikatakan bahwa keberadaan variabel ini 

sebagai akibat dari variabel bebas.
2
 Dalam penelitian ini dependent 

variabel nya adalah variabel minat beli.  

2. Definisi Operasional 

Penelitian ini melibatkan empat variabel, dimana terdapat tiga 

variabel sebagai variabel bebas dan satu variabel terikat. Keempat 

variabel tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Minat Beli (Y) 

Dari beberapa pendapat ahli diatas bahwa minat beli adalah 

keputusan seorang konsumen yang memiliki ketertarikan lebih 

terhadap suatu produk yang disertai dengan perasaan senang, 

dimana minat tersebut akan menimbulkan rasa ingin membeli 
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barang atau jasa tersebut dan beranggapan bahwa barang yang akan 

dibeli dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi dirinya. 

Berikut merupakan indikator dari variabel terikat minat beli: 

1) Minat Transaksional 

2) Minat Referensial 

3) Minat Preferensial 

4) Minat Eksploratif 
3
 

b. Desain Produk (X1) 

Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan 

atau produsen yang nantinya akan dipasarkan kepada konsumen 

yang nantinya akan dikosumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan konsumen. Produk ini dibuat demi memenuhi kebutuhan 

dan keinginan kosumen parusahaan. Sedangkan untuk desain 

produk perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing yang baik 

di pasar, sehingga perusahaan mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaannya. Strategi desain ini diperlukan 

dalam kegiatan manajemen operasional perusahaan, dimana 

strategi ini erta kaitannya dengan transformasi input ouput 

perusahaan.
4

 Dalam membeli sebuah produk konsumen akan 
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mempertimbangkan beberapa variabel produk seperti harga, 

kualitas, kualitas warna, desain dan model produknya.
5
 

Berikut merupakan indikator dari variabel bebas desain 

produk: 

1) Robust Design 

2) Moduler Desaign 

3) Computer-Aided Design 

4) Computer Aided Manufacturing 

5) Reality virtual technology 

6) Value Analysis 

7) Ethics and Environmental-Freindly Design.
6
 

c. Harga (X2) 

Harga adalah nilai tukar dari produk berupa barang atau jasa, 

dengan kata lain harga sebagai alat tukar yang digunakan di pasar 

barang maupun jasa.
7

 Harga juga merupakan nilai tukar yang 

disamakan dengan uang maupun barang lain sesuai dengan manfaat 

dan kegunaan yang diperoleh suatu produk bagi seorang konsumen 

dalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Harga berinteraksi 

dengan seluruh elemen lain dalam bauran pemasaran untuk 

emenntukan efektivitas setiap elemen dan keseluruhan elemen.
8
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Harga menjadi salah satu faktor utama bagi pembeli dalam 

mempengaruhi pilihan untuk membeli suatu produk.
9

 Berikut 

merupakan dimensi atau indikator dari variabel harga menurut 

Chandra: 

1) Harga Merupakan Pernyataan Nilai Produk 

2) Harga Merupakan Faktor yang Tampak Jelas (Visible) 

3) Harga Cerminan Utama Permintaan 

4) Harga Berkaitan Dengan Pendapatan 

5) Harga Bersifat Fleksibel 

6) Harga Berpengaruh Terhadap Citra
10

 

d. Promosi (X3) 

Promosi menurut Indriyo Gitosudarmo adalah salah satu 

kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk mempengaruhi 

konsumen dengan tujuan untuk memperkenalkan produk yang 

diharapkan dapat  berakibat pada pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan. Menurut William J. Stanton promosi merupakan salah 

satu unsur dalam bauran pemasaran yang digunakan untuk 

memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan produk yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan
11

. Kinnear dan Kenneth 

mendefinisikan promosi sebagai sebuah mekanismen pemasaran 
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yang berupa pertukaran informasi antara atau produsen dan 

konsumen.
12

 Promosi dapat memiliki pengaruh terhadap kegiatan 

pembelian seorang konsumen.
13

 

Berikut merupakan indikator dari variabel bebas promosi: 

1) Advertising 

2) Sales Promotion 

3) Public Relation 

4) Personal Selling.
14

 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian atau biasa 

disebut dengan universe.
15

 Populasi adalah sumber data dalam suatu 

penelitian yang memilki jumlah yang luas.
16

 Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek maupun subyek yang memiliki 

kualitas serta ciri tertentu.
17

 Dalam penelitian ini populasinya adalah 
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followers dari akun instagram Jameela Moslem Style Ponorogo yang 

berjumlah 488 pengikut.
18

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.
19

 Sampel dapat pula diartikan sebagai wakil 

dari populasi, atau sebagian dari keseluruhan kesuluruhan objek yang 

ditelitiyang dianggap dapat mewakili seluruh populasi dengan cara 

tertentu.
20

 Berikut merupakan teknik pengmabilan sampel menurut 

Slovin : 

n = 
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐
 

dimana :  

n : Jumlah sampel yang dicari 

N : Jumlah Populasi 

E : Nilai Presisi (10% atau 0,1)
21

 

Berdasarkan rumus diatas, sampel dari penelitian ini dapat 

dihitung sebagai berikut: 

n = 
448

1+448(0,1)2
 

= 
448

1+4,48
 = 81,75 
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Berdasarkan perhitungan diatas, sampel yang diperoleh berjumlah 82. 

3.  Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan satrata yang dalam 

populasi yang dianggap homogen.
22

 Sedangkan kriteria pemilihan 

sampel tersebut adalah: 

1) Seluruh konsumen yang memiliki minat beli terhadap produk 

Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo. 

2) Seluruh konsumen, baik yang sudah maupun belum membeli 

produk Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo, namun sudah 

mengetahui produk dan memiliki minat untuk membeli. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunkana dalam penelitian ini adalah data 

kauntitatif, yaitu merupakan data yang diukur berupa skala numerik 

atau angka-angka.  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penyebaran 

kuisioner kepada kosumen butik Jameela Moslem Style Ponorogo 
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khususnya follower instagram @jameelabutik untuk mengetahui 

pengaruh 3 variabel independen penelitian (desain produk, harga, 

dan promosi) terhadap variabel dependen penelitian (minat beli 

konsumen).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari objek 

penelitian yaitu butik Jameela berupa data dari media sosial, bahan-

bahan artikel yang terkait dengan butik serta data promosi butik. 

Selain itu terdapat data sekunder dari buku-buku referensi, serta 

jurnal dan penelitian sejenis yang terlah dilakukan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuisioner (Angket) 

Kuisioner atau angket merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dengan memmberikan sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik 

pengumpulan data dengan cara ini merupakan teknik yang cukup 

efisien jika peneliti mengetahui secara pasti variabel yang akan 

diukur. Kuisioner atau angket cocok digunakan bila jumlah responden 

cukup besar dan tersebar dalam beberapa wilayah.
23

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket 

tertutup, yaitu penulis telah menyediakan jawabannya sehingga 
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responden hanya perlu memilih dari beberapa alternatif jawabannya. 

Teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang berusaha 

mengukur sikap individu dengan ukuran skala likert. Dalam skala 

likert opsi jawaban terdiri dari pernyataan jawaban sangan setuju (SS), 

setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).
24

 

Setiap jawaban diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: 

Opsi jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini 

adalah untuk mencari data mengenai desain produk, harga dan minat 

beli konsumen produk Tuneeca pada butik Jameela Moslem Style 

Ponorogo. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan 

data penelitian. Wawancara ini biasa dilakukan jika peneliti ingin 

mengetaui secara mendalam masalah yang akan ia bahas serta 

informasi yang ia inginkan terhadap responden. Teknik pengumpulan 

data dengan teknik ini didasarkan pada self-report, yakni pada 

pengetahuan yang bersifat personal atau pribadi. Terdapat dua jenis 

wawancara yang dapat digunakan peneliti dalam upaya 
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mengumpulkan data yang mendukung penelitiannya, yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.
25

 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Validitas dan Realibilitas Instrumen 

a. Validitas 

Validitas merupakan suatu ukurang yang menunjukkan 

tingkat kevalidan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan 

valid jika mampu mengungkap data variabel yang diteliti secara 

tepat.
26

 Jika hasil korelasi antar indikator menunjukkan hasil yang 

signifikan (< 0,05) maka masing-masing indikator dinyatakan valid. 

Berikut merupakan rumus untuk menghitung nilai korelasi (r) 

sebagai berikut: 

Rumus: 

xyR  =
𝑛(Ʃ𝑋𝑌)− (Ʃ𝑋 .  Ʃ𝑌)

√[𝑛 Ʃ𝑋2− (Ʃ𝑋)2][𝑛 Ʃ𝑌2− (Ʃ𝑌)2]
 

Dimana : 

xyR
 
: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah responden 

∑X  : Jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : Jumlah seluruh nilai Y 

                                                             
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 137 

26
 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif, 42. 
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XY : Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Dengan ketentuan : 

1) Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti item dinyatakan valid. 

2) Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti item dinyatakan tidak 

valid.
27

 

b. Reliabilitas 

Sudjana mendefinisikan bahwa reliabilitas adalah alat yang 

digunakan untuk menilai ketepatan dan keajekan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Uji reliabilitas dapat dilakukan 

dengan retest dengan cara penggunaan instrumen penelitian 

terhadap subyek yang sama dilakukan dalam kurun waktu yang 

berbeda.
28

 Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan nilai Alpha > 

0,06 dengan rumus sebagai berikut: 

r [
𝑘

𝑘−1
] [1 − 

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Dimana : 

r  : koefisien reliability instrument 

k  : banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2

 : total varians butir 

𝜎𝑡
2 : total varians

29
 

 

                                                             
27

 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 53. 

28
 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitati, 43. 

29
 Wiratna, Metodologi Penelitian, 110. 



52 
 

 

2. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode analisis kuantitatif. Dimana untuk mencapai tujuan pertama 

yaitu mengPengaruh Desain Produk, harga, dan promosi terhadap 

minat beli konsumen dalam melakukan pembelian adalah dengan 

menggunakan analisis regresi berganda (Multiple regresional 

analisis). Regresi berganda dilakukan terhadap model lebih dari 

satu variabel bebas, untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel 

terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan 

lebih dari satu variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah minat beli konsumen terhadap produk 

Tuneeca, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah desain 

produk, harga, dan promosi. Model hubungan keputusan pembelian 

dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau 

persamaan sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + e 

Dimana :  

Y : Minat beli (variabel dependen)  

X1 : Variabel desain produk (variabel independen)  

X2 : Variabel harga (variabel independen)  

X3 : Variabel promosi (variabel independen)  

a : Konstanta  
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b1 : Koefisien regresi variabel  desain produk 

b2 : Koefisien regresi variabel harga  

b3 : Koefisien regresi variabel promosi  

e : error 
30

 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data 

yang dipergunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar 

diperoleh model analisis yang tepat. Berikut merupakan uji asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini : 

1) Uji Autokorelasi 

Pengujian menggunakan metode ini memiliki tujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu 

pada periode tertentu. Namun, pada data yang memiliki sampel 

crossection jarang terjadi dikarenakan variebel penggangu 

berbeda satu dengan yang lainnya. Cara untuk mendeteksi 

autokerelasi adalah dengan menggunakan nilai Durban Watson, 

dengan kriteria jika: 

a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b) Angka D-W di antrara -2 dan +2 bebrarti tidak ada 

autokorelasi 

c) Angka D-W di atas +2 berarti ada korelasi negatif. 

 

                                                             
30

 Riduwan, Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian, (Bandung; Alfabeta, 2017), 

108. 
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2) Uji Normalitas 

Pengujian hipotesis yang telah disusun nantinya akan diuji 

secara sttistik serta parametris dengan menggunakan beberapa 

uji tes. Pengujian parametrik ini mensyaratkan bahwa data yang 

ada pada variabel penelitian harus memiliki nilai distribusi yang 

normal. Hal inilah menjadi sebab diperlukannya pengujian 

normalitas data dari masing-masing variabel penelitian.
31

  

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukkan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang 

baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas: 

a) Nilai R Square yang dihasilkan oleh suatu estimasi model 

regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel 

bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat. 

b) Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar 

variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,90) 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

                                                             
31

 Sugiyono, Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 258. 
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c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 

maka tingkat kolonieritas dapat ditleransi.
32

 

d) Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas 

yang mendekati nol memberikan petunjuk adanya 

multikolinieritas. 

e) Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) atau 

Tolerance (TOL).
33

 

4) Uji Heterokodestisitas 

Heterokodestisitas digunakan untuk menguji adanya 

perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke 

periode pengamatan yang lain. Analisa yang dilakukan dapat 

dilakukan dengan melihat signifikasi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika variabel independen signifikasi 

statistik mempengaruhi dependen (dengan probabilitas 

signifikannya lebih dari 0,05) maka ada indikasi terjadi 

heterokodestisitas.
34
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 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya, 2009), 119. 

33
 Ibid, 126. 

34
 Wiranta, Metodoligo Penelitian, 236. 
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c. Uji Hipotesis 

1) Uji t 

Uji t dilakukan untuk membedakan beberapa variabel yang 

ada dalam sebuah penelitian, apakah antar variabel memikiliki 

perebdaan satu sama lain atau sama. Kegunaan uji perbedaan 

variabel ini yaitu menguji kemampuan signifikasi hasil dari 

penelitian yang berupa perbandingan rata-rata sampel 

penelitian.
35

 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

(1)  Hipotesis 1 

Ha1:  ada pengaruh antara desain produk terhadap minat 

beli konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem 

Style Ponorogo. 

Ho1: tidak ada pengaruh antara desain produk terhadap 

minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela 

Moslem Style Ponorogo. 

(2)  Hipotesis 2 

Ha2: ada pengaruh antara harga terhadap minat beli 

konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo. 

                                                             
35

 Riduwan, Pengantar Statistika, 126. 



57 
 

 

Ho2: tidak ada pengaruh antara harga terhadap minat beli 

konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo. 

(3)  Hipotesis 3 

Ha3: ada pengaruh antara promosi terhadap minat beli 

konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo. 

Ho3: tidak ada pengaruh antara promosi terhadap minat 

beli konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem 

Style Ponorogo. 

b) Kesimpulan 

Jika sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2) Uji F 

Uji hipotesis dengan Uji F dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 terhadap variabel terikat Y 

secara simultan atau bersama-sama. jika hubungan antar variabel 

bebas dan terikat menunjukkan hasil signifikan, maka hubungan 

tersebut dapat diberlakukan untuk populasi.
36

 

Berikut merupakan langkah-langkah pengujiannya : 

 

 

                                                             
36

 Suharyanto, Puswanto, Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern (Jakarta: Salemba 

Empat, 2004), 508. 
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a) Menentukan formulasi Ha dan Ho 

Ha: ada pengaruh secara bersama-sama antara desain 

produk, harga dan promosi terhadap minat beli 

konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo. 

Ho: tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara desain 

produk, harga dan promosi terhadap minat beli 

konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo. 

b) Kesimpulan 

(1) Cara 1 

Jika sig > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak. 

(2) Cara 2 

F hitung < F tabel maka Ho diterima. 

F hitung > F tabel maka Ho ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R
 
Square) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel independen/bebas (X) 

yang disebabkan oleh variabel dependen/bebas (Y). Jika 

R
 
Square semkain besar maka prosentase perubahan 

variabel Y yang disebabkan oleh variabel X. Jika R
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Square
 

semakin kecil maka prosentase perubahan 

variabel Y disebabkan oleh variabel X semakin rendah.
37

 

 

                                                             
37

 Wiratna, Metodologi Penelitian, 164. 



 

1 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penguijian Instrumen 

1. Validitas 

Validitas merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan 

kesahihan suatu instrumen. Semakin tinggi nilai validitas suatu 

instrumen maka makin sahih/valid instrumen tersebut, sebaliknya 

semakin rendah nilai validitas suatu instrumen maka instrumen 

tersebut tidak sahih/valid. Dengan ketentuan nilai Rhitung > RTabel, 

dimana nilai  RTabel adalah 0,361. Sebuah instrumen dikatakan valid 

jika mampu mengukur dan mengungkap data dari variabel yang 

diteliti.
1
 Pengujian validitas terhadap instrumen penelitian dilakukan 

dalam bentuk angket/kuisioner yang diberikan kepada 82 responden 

yaitu konsumen Jameela Moslem Style Ponorogo khususnya Follower 

instagram @jameelabutik.  

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian pada variabel X1, X2, 

X3, X4 dan Y dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Uji Validitas Variabel Desain Produk 

No Pernyataan RHitung RTabel Keterangan 

1 D1 0,875 0,361 Valid 

                                                             
1
 Riduwan, Sunarto, Pengantar Statistika untuk Penelitian, (Bandung; Alfabeta, 2017), 348. 
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2 D2 0,723 0,361 Valid 

3 D3 0,556 0,361 Valid 

4 D4 0,801 0,361 Valid 

5 D5 0,700 0,361 Valid 

6 D6 0,748 0,361 Valid 

7 D7 0.324 0,361 Tidak Valid 

8 D8 0,564 0,361 Valid 

9 D9 0.729 0,361 Valid 

10 D10 0,871 0,361 Valid 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 9 

pernyataan (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10) pada variabel 

desain produk (X1) memeiliki RHitung > 0,361 sehingga dikatakan 

sudah valid. Sedangkan pada 1 item pernyataan (D7) memeiliki RHitung  

< 0,361 sehingga dikatakan tidak valid.  

Tabel 4.2 

Uji Validitas Variabel Harga 

No Pernyataan RHitung RTabel Keterangan 

1 H1 0,691 0,361 Valid 

2 H2 0,008 0,361 Tidak Valid 

3 H3 0,644 0,361 Valid 
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4 H4 0,790 0,361 Valid 

5 H5 0,817 0,361 Valid 

6 H6 0,784 0,361 Valid 

7 H7 0,467 0,361 Valid 

8 H8 0,665 0,361 Valid 

9 H9 0,521 0,361 Valid 

10 H10 0,619 0,361 Valid 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 9 

pernyataan (H1, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10) pada variabel 

harga (X2) memeiliki RHitung > 0,361 sehingga dikatakan sudah valid. 

Sedangkan pada 1 item pernyataan (H2) memeiliki RHitung  < 0,361 

sehingga dikatakan tidak valid.  

Tabel 4.3 

Uji Validitas Variabel Promosi 

No Pernyataan RHitung RTabel Keterangan 

1 P1 0,671 0,361 Valid 

2 P2 -0,014 0,361 Tidak Valid 

3 P3 0,614 0,361 Valid 

4 P4 0,658 0,361 Valid 

5 P5 0,748 0,361 Valid 
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6 P6 0,715 0,361 Valid 

7 P7 0,453 0,361 Valid 

8 P8 0,550 0,361 Valid 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 9 

pernyataan (P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10) pada variabel 

promosi (X3) memeiliki RHitung > 0,361 sehingga dikatakan sudah 

valid. Sedangkan pada 1 item pernyataan (P2) memeiliki RHitung  < 

0,361 sehingga dikatakan tidak valid.  

Tabel 4.4 

Uji Validitas Variabel Minat Beli 

No Pernyataan RHitung RTabel Keterangan 

1 MB1 0,552 0,361 Valid 

2 MB2 0,784 0,361 Valid 

3 MB3 0,929 0,361 Valid 

4 MB4 0,912 0,361 Valid 

5 MB5 0,848 0,361 Valid 

6 MB6 0,929 0,361 Valid 

7 MB7 0,850 0,361 Valid 

8 MB8 0,430 0,361 Valid 
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Dari data yang disajikan pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

nilai RHitung dari masing-masing pernyataan lebih dari nilai RTabel  = 

0,361 sehingga item penyataan untuk variabel minat beli (Y) sudah 

valid. 

2. Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menunjukkan bahwa 

suatu instrumen dapat dipercaya serta digunakan sebagai alat 

pengumpul data, dimana instrumen yang digunakan sudah cukup baik. 

Suatu variabel dalam instrumen dianggap reliabel jika nilai 

Cronbach’s Alpha yang dihasilkan saat pengujian lebih dari 0,6.
2
  

Hasil uji validitas dari instrumen penelitian pada variabel X1, X2, 

X3 dan Y dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas  

No Variabel Nilai Cronbach’s Batas Keputusan 

1 X1 0,765 0,6 Reliabel 

2 X2 0,760 0,6 Reliabel 

3 X3 0,757 0,6 Reliabel 

4 Y 0,780 0,6 Reliabel 

Dari data yang disajikan pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 

nilai Cronbach’s dari masing-masing variabel (X1, X2, X3 dan Y) lebih 

dari 0,6, sehingga item pernyataan yang diajukan sudah reliabel.  

                                                             
2
 Ibid, 348. 
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Hasil yang diperoleh dalam pengujian validitas dan reliabilitas 

pada variabel X1, X2, X3  dan Y menunjukkan bahwa 9 pernyataan dari 

variabel X1, dan X2, 7 pernyataan dari variabel X3, 8 pernyataan dari Y 

sudah valid dan reliabel, sehingga instrumen yang dimiliki dapat 

digunakan senagai instrumen pengumpulan data. 

3. Analisis korelasi 

Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

korelasi pearson product moment (r) yang ditemukan oleh Karl 

Pearson pada tahun 1900. Teknis analisis korelasi PPm digunakan 

untuk mengetahui derajat hubungan serta konstribusi variabel bebas 

dengan variabel terikat.
3
  

Hasil uji korelasi antara variabel bebas (X) dengan variabel 

terikat (Y) pada penlitian ini dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Korelasi Antara Variabel X dan Y 

No Korelasi rhitung rtabel Keputusan 

1 X1 dan Y 0,615 0,235 Signifikan 

2 X2 dan Y 0,320 0,235 Signifikan 

3 X3 dan Y 0,268 0,235 Signifikan 

Dari data tabel 4.6 dapat diketahui bahwa korelasi antara X1 dan 

Y signifikan karena nilai rhitung = 0,615  > rtabel (0,235). Korelasi antara 

                                                             
3
 Ibid, 80. 
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X2 dan Y signifikan karena nilai rhitung = 0,320  > rtabel (0,235). Korelasi 

antara X3 dan Y signifikan karena rhitung = 0,268  > rtabel (0,235). 

 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan alat uji dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anatar variabel 

pengganggu pada periode tertentu dalam satu waktu. Cara 

mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Angka D-W di bawah -2 bearrti ada autokorelasi positif. 

2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat disajikan 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin Watson Keputusan 

1 2,591 Ada Autokorelasi Negatif 

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai D-W sebesar 

2,591, dimana nilai D-W ini masuk dalam angka D-W diatas +2 

berarti ada autokorelasi negatif pada penelitian ini.  
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b. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan alat uji untuk mengukur tingkat 

normalitas data sehingga data tersebut dapat dipakai dalam 

pengujian statistik parametrik. pengujian normalitas data dilakukan 

dengan Uji Kolmogrov Smirnov, hasil uji normalitas data dapat 

disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 
Kolmogrov Smirnov 

Statistik N Signifikasi 

Unstandardized residual 0.081 82 0,200 

Dari Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa data berdistribusi 

normal dan bernilai signifikan, karena nilai hasil pengujiannya 

sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05.  

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya variabel independen yang mempunyai kemiripan antar 

variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel 

akan memperkuat korelasi antar variabel. Dengan ketentuan jika 

nilai VIF yang dihasilkan antara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini 

dapat  disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolenieritas 

Variabel 

Bebas 
Tolerance VIF Keputusan 

X1 0,744 1,344 Non multikolinieritas 

X2 0,742 1,349 Non multikolinieritas 

X3 0,983 1,017 Non multikolinieritas 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-

masing variabel antara 1-10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas 

dalam penelitian ini.  

d. Uji Heterokodestisitas 

Uji heterokodestisitas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya gangguan heterokodestisitas pada variabel yang diuji 

dalam penelitian ini. Hasil uji heterokodestisitas pada penelitian ini 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heterokodestisitas 

Variabel T Sig Keputusan 

X1 -,767 0,445 Non Heterokodestisitas 

X2 -1,898 0,061 Non Heterokodestisitas 

X3 1,635 0,106 Non Heterokodestisitas 
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Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai signifikasi 

masing-masing variabel lebih dari 0,05, sehingga secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

hjeterokodestisitas pada penelitian ini.  

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakna 

untuk mengetahui pengaruh desain produk, harga dan promosi 

terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem 

Style Ponorogo. Dalam pengujian ini dapat diketahui diantara ketiga 

variabel X (Desain Produk, Harga dan Promosi) tersebut manakah 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y (Minat Beli). 

Hasil perhitungan/uji regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS for windows dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Koefisien B 

(Constant) -3,788 

X1 0,533 

X2 -0,005 

X3 0,351 

Dari tabel 4.11 dapat dinyatakan bahwa model persamaan 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
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Y = -3,788 + 0,533X1 – 0,005X2 + 0,351X3 + e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) sebesar -3,788 menunjukkan bahwa, jika 

nilai variabel independen X1, X2 dan X3 adalah 0 atau tidak ada 

maka minat beli konsumen sebesar -3,788 satuan. Nilai konstranta 

yang negatif menujukkan bahwa jika variabel bebas X1, X2 dan X3 

tidak ada maka variabel terikat minat beli konsumen menjadi 

sangat rendah bahkan dibawah angka nol.  

b. Konstanta (b1) Untuk Variabel X1 

Nilai konstanta (b1) sebesar 0,533 menunjukkan bahwa, nilai 

(b1) yang positif maka ada pengaruh yang searah antara variabel 

desain produk (X1) terhadap variabel minat beli konsumen (Y). 

c. Konstanta (b2) Untuk Variabel X2 

Nilai konstanta (b2) sebesar -0,005 menunjukkan bahwa, nilai 

(b2) yang negatif maka tidak ada pengaruh antara variabel harga 

(X2) terhadap variabel minat beli konsumen (Y). Karena terdapat 

variabel X lain dalam penelitian yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap varibel Y. 

d. Konstanta (b3) Untuk Variabel X3 

Nilai konstanta (b3) sebesar 0,351 menunjukkan bahwa, nilai 

(b3) yang positif maka ada pengaruh yang searah antara variabel 

promosi (X3) terhadap variabel minat beli konsumen (Y). 
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C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual 

yang dipergunakana untuk mengatui pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y secara parsial. Hasil pengujian regresi parsial individual 

dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t 

 

Variabel 

Independent 

Unstandardized 

Coefficent 

 

thitung 

 

Sig 

 

Keputusan 

B St. Error 

X1 0,533 0,089 5,959 0,000 Ada Pengaruh 

X2 -0,005 0,102 -0,050 0,960 
Tidak Ada 

Pengaruh 

X3 0,351 0,149 2,360 0,021 Ada Pengaruh 

Dari tabel 4.12 hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. H1 menyatakan desain produk berpengaruh terhadap minat beli. 

Berdasarkan data analisis pengujian H1 menunjukkan nilai thitung 

sebesar 5,959. Probabilitas kesalahan 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pad daerah Ho ditolak dan Ha diterima maka 

angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya 

terdapat pengaruh antara desain produk terhadap minat beli. 
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b. H2 menyatakan harga tidak berpengaruh terhadap minat beli. 

Berdasarkan data analisis pengujian H2 menunjukkan nilai thitung 

sebesar -0,050. Probabilitas kesalahan 0,960 > 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pada daerah Ho diterima dan Ha ditolak maka 

angka tersebut menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang 

artinya tidak ada pengaruh antara harga terhadap minat beli. 

c. H3 menyatakan  promosi berpengaruh terhadap minat beli. 

Berdasarkan data analisis pengujian H3 menunjukkan nilai thitung 

sebesar 2,360. Probabilitas kesalahan 0,021 < 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha diterima maka 

angka tersebut menunjukkan nilai yang signifikan yang artinya 

terdapat pengaruh antara promosi terhadap minat beli. 

2. Uji F 

Uji F merupakan pengujian signifikan persamaan yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X1, X2, 

dan X3) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Hasil 

Uji F dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

Model Sum of 

Square 

Df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

970,943 3 323,648 18,816 0,000
b
 

1341,655 78 17,201 

2312,598 81 

Berdasarkan data tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai 

signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel Y secara bersama-

sama. 

3. Koefisien Determinasi (R
 
Square) 

Koefisien Determinasi (R
 
Square) digunakan untuk mengetahui 

prosentase perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel X. 

Hasil Uji F pada analisi regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Koefisien Determinasi (R square) 

Model R R square 

Adjusted R 

Square 

1 0,648
a
 0,420 0,398 
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Dari tabel 4.13 dapat diketahui hasil analisis regresi linier 

berganda dalam Uji F dapat dilihat dari adjusted R square sebesar 

0,420 yang menunjukkan bahwa minat beli dipengaruhi oleh ketiga 

variabel yaitu desain produk, harga dan promosi sebesar 39,8 %, 

sisanya yaitu 60,2% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti 

dalam poenelitian ini.  

 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Desain Produk terhadap Minat Beli Konsumen Produk 

Tuneeca di Jameela Mooslem Style Ponorogo. 

Hasil penelitian ini diperoleh terdapat pengaruh antara desain 

produk terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela 

Moslem Style Ponorogo dengan nilai thitung sebesar 5,959. Probabilitas 

kesalahan 0,000 < 0,05, pernyataan  Ha1 diterima dan H01 ditolak.  

Desain produk perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing 

yang baik di pasar, sehingga perusahaan mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaannya. Strategi desain ini diperlukan dalam 

kegiatan manajemen operasional perusahaan, dimana strategi ini erta 

kaitannya dengan transformasi input ouput perusahaan.
4
 Dalam membeli 

sebuah produk konsumen akan mempertimbangkan beberapa variabel 

                                                             
4
 Gatot Nazir Ahmad, Manajemen Operasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 143. 
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produk seperti harga, kualitas, kualitas warna, desain dan model 

produknya.
5
 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan 

oleh Rian Pramono dan Fahma Ilmaya bahwa terdapat pengaruh antara 

desain produk terhadap minat beli. 

2. Pengaruh Harga terhadap Minat Beli Konsumen Produk Tuneeca di 

Jameela Moslem Style Ponorogo. 

Hasil penelitian ini diperoleh tidak terdapat pengaruh antara harga 

terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo dengan nilai thitung sebesar -0,050. Probabilitas kesalahan 0,960 

> 0,05, pernyataan Ha2 ditolak dan H02 diterima.  

Harga adalah nilai tukar dari produk berupa barang atau jasa, 

dengan kata lain harga sebagai alat tukar yang digunakan di pasar barang 

maupun jasa.
6
 Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lain dalam 

bauran pemasaran untuk emenntukan efektivitas setiap elemen dan 

keseluruhan elemen.
7
  

                                                             
5
 Danang Sunyoto, Perilakuk Konsumen dan Pemasaran, (Yogyakarta : PT. Buku Seru, 

2015), 65. 

6
 Harman Malau, Manajemen Pemasaran (Bandung : Alfabeta, 2017), 125. 

7
 Sudaryono, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2016), 216. 
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan 

oleh H.S Wardani bahwa tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap 

minat beli.
8
 

3. Pengaruh Promosi terhadap Minat Beli Konsumen Produk Tuneeca 

di Jameela Moslem Style Ponorogo. 

Hasil penelitian ini diperoleh terdapat pengaruh antara promosi 

terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo dengan nilai thitung sebesar 2,360. Probabilitas kesalahan 0,021 

< 0,05, pernyataan Ha3 diterima H03 ditolak.  

Kinnear dan Kenneth mendefinisikan promosi sebagai sebuah 

mekanismen pemasaran yang berupa pertukaran informasi antara atau 

produsen dan konsumen.
9
 Promosi dapat memiliki pengaruh terhadap 

kegiatan pembelian seorang konsumen.
10

 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan 

oleh Muhammad Yusup bahwa terdapat pengaruh antara promosi 

terhadap minat beli. 

 

 

 

                                                             
8
 H.S. Wradani, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Minat Beli Konsumen pada 

produk Jaizah Butik,”  Skripsi (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 105. 

9
 Philip Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1, terj. Bob Sabran 

(Jakrta : Erlangga, 2008), 223. 

10
 Danang Sunyoto, Teori Kuisioner dan Analisis data (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), 19. 
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4. Pengaruh Desain Produk, Harga dan Promosi terhadap Minat Beli 

Konsumen Produk Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) antara desain produk, harga dan promosi 

terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela Moslem Style 

Ponorogo dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05, pernyataan Ha4 

diterima dan H04 ditolak. Prosentase pengaruh variabel bebas desain 

produk, harga dan promosi terhadap variabel terikat minat beli konsumen 

produk Tuneeca di Jameela Moslem Style Ponorogo sebesar 39,8%. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisa data melalui pembuktian 

terhadap hipotesisi darai permasalahan yang diangkat mengenai yang telah 

dijelaskan dalam BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara desain produk terhadap minat beli konsumen 

produk Tuneeca di Jameela Moslem style Ponorogo. Dibuktikan dengan 

nilai thitung sebesar 5,959 yang bernilai positif dan nilai signifikasi 0,000 < 

0,05 yang menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel X1 dan 

Y. 

2. Tidak terdapat pengaruh antara harga terhadap minat beli konsumen 

produk Tuneeca di Jameela Moslem style Ponorogo. Dibuktikan dengan 

nilai thitung sebesar – 0,050 yang bernilai negatif dan nilai signifikasi 0,960 

> 0,05 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel X2 dan 

Y. 

3. Terdapat pengaruh antara promosi terhadap minat beli konsumen produk 

Tuneeca di Jameela Moslem style Ponorogo. Dibuktikan dengna nilai 

thitung sebesar 2,360 yang bernilai positif dan nilai signifikasi 0,021 < 0,05 

yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel X3 dan 

Y. 
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4. Terdapat pengaruh secara simultan antara desain produk, harga dan 

promosi terhadap minat beli konsumen produk Tuneeca di Jameela 

Moslem style Ponorogo. Dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 

< 0,05 dengan koefisien determinasi (R Square) sebesar 39,8% sisanya 

yaitu 60,2% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam 

poenelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

Bagi pemilik butik Jameela Moslem Style Ponorogo, disarankan untuk 

lebih memperhatikan perihal manajemen pemasaran butik terutama dalam 

bidang promosi melalui sosial media. Hal ini dikarenakan kegiatan promosi 

secara digital terutama dengan sosial media memiliki pengaruh yang cukup 

besar dan signifikan dalam upaya memperluas pasar serta menarik minat 

calon konsumen maupun upaya mempertahankan konsumen yang sudah ada.  

Selain dalam hal promosi, pihak butik juga hendaknya lebih 

memperhatikan dalam hal desain produk pakaian yang akan dipasarkan. 

Meskipun produk Tuneeca bukan hasil produksi butik Jameela sendiri, 

namun dalam proses belanja persediaan produk seyogyanya memilih desain 

yang sesuai dengan selera pasar dan konsumen produk pakaian muslim 

khususnya produk Tuneeca di wilayah Ponorogo. Karena desain produk 
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merupakan salah satu pertimbangan uatama konsumen saat akan membeli 

sebuah produk pakaian. 

Bagi peneliti selanjutnya, agar lebih mendalami penelitian dengan 

melibatkan konsumen butik secara online (follower) maupun offline (selain 

follower instagram @jameelabutik). Agar dapat menggali informasi secara 

lebih mendetail dan mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

selera pasar konsumen butik Jameela Moslem Style Ponorogo khususnya 

pada produk Tuneeca.  
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