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Abstract 

The research was conducted to determine the Analysis of Influence product 

design, brand image, features, product quality and price on purchase decisions 

Samsung mobile phone in Management Student UPY and analyzing the most 

dominant factor in influencing purchasing decisions hp Samsung on student 

management UPY 

 

This research was conducted at the University of PGRI Yogyakarta Jl. PGRI No. 

117 Yogyakarta. The population in this study is UPY Management students who 

are using Samsung mobile phone. With total sampel of 90 respondent using non 

probability techniques side by purposive sampling formula. The analysis of the 

data using validity, reliability, Descriptive analysis of data,  multiple linear,  

regression, hypothesis testing t and f, r test and determination koesfisien. 

 

Based on the result obtained the following regression equation Y= 

5,702+0,222X1 + 0,423X2 + 0,404X3 + 0,194X4 + 0,270X5. Based on statistical 

data analysis variables in this study are valid and reliable. The most influential 

variables is the variabel of brand image with regression coefficient 0,423 and the 

least influence is the variable quality of the product with regression coefficient 

0,194. R
2
value of 0,228 or 22,8%, indicating that the effect of variable design 

product (X1), brand image (X2), features (X3), product quality (X4), and price 

(X5) on purchase decisions Samsung mobile phone for while the remaining 22,8% 

( 100% - 22,8% =  78,2%) affected or explained by other variables not included 

in this study. 

Key words : product design, brand image, features, product quality, pice and 

purchase decisions.       

 

Pendahuluan   

Semakin berkembang pesatnya 

dunia komunikasi berdampak 

secara langsung terhadap 

kemajuan teknologi informasi 

yang digunakan. Kebutuhan akan 

komunikasi menjadi hal yang 



sangat penting bagi setiap orang. 

Hal tersebut berdampak pada 

meningkatnya permintaan akan 

berbagai jenis alat komunikasi, 

yang mengakibatkan semakin 

banyaknya persaingan dalam 

dunia bisnis. Adanya alat 

komunikasi yang kian beragam 

dan sesuai dengan perkembangan 

serta kebutuhan, para konsumen 

secara tidak langsung akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian. Menurut Asih (2008) 

menyatakan bahwa perilaku 

pembelian seseorang terhadap 

suatu produk dipengaruhi banyak 

faktor. Tiap individu mempunyai 

keinginan dan selera yang 

berbeda beda dalam menentukan 

produk yang hendak mereka 

gunakan. Salah satu faktor 

penentu keputusan pembelian hp 

adalah desain produk. Desain 

produk merupakan salah satu 

unsur memajukan industri agar 

hasil industri produk tersebut 

dapat diterima oleh masyarakat, 

karena produk yang mereka 

dapatkan mempunyai kualitas 

baik,harga terjangkau,desain 

yang menarik,mendapatkan 

jaminan dan sebagainya (Bagas 

Prastywibowo 1999). Setiadi 

(2003) berpendapat brand image 

mengacu pada skema memori 

akan sebuah merek, yang 

berisikan interpretasi konsumen 

atas atribut, kelebihan, 

penggunaan, situasi, para 

pengguna, dan karakteristik 

pemasar atau karakteristik 

pembuat dari produk atau merek 

tersebut. Brand image adalah apa 

yang konsumen pikirkan dan 

rasakan ketika mendengar atau 

melihat nama suatu merek. 

Kotler (2008) sebuah produk 

dapat ditawarkan dengan 

beraneka ragam fitur. Perusahaan 

dapat menciptakan model dengan 

tingkat yang lebih tinggi dengan 

menambahkan beberapa fitur. 

Fitur merupakan alat bersaing 

untuk membedakan produk 

perusahaan dengan produk 

pesaing. Hal lain yang perlu 

dipertimbangkan sebelum 

membeli sebuah produk adalah 

kualitas. Kulitas produk 

merupakan keseluruhan ciri serta 

dari suatu produk atau pelayanan 

pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat (Kotler 

2005). Faktor lain yang tidak 

kalah penting yang perlu 

dipertimbangkan sebelum 

membeli adalah harga. Harga 

merupakan nilai uang yang harus 

dikeluarkan untuk medapatkan 

produk jasa yang diinginkan 

(Henry Simamora 2002). Setelah 

melakukan banyak pertimbangan 

sebelum membeli atau 

menggunakan sebuah produk 

tentunya konsumen berharap 

bahwa produk yang mereka beli 

tidak mengecewakan sudah 

sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan latar 

belakang tersebut menarik untuk 

dilakukan penelitian dengan 

judul “ Analisis Pengaruh 

Desain Produk, Brand Image, 

Fitur, Kualitas Produk dan 

Harga terhadap Keputusan 

Pembelian Hp Samsung ”. 

 

 



Kerangka dasar teori 

Keputusan pembelian 

Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008) mengemukakan bahwa 

keputusan pembelian adalah 

tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual 

melakukan pembelian produk.  

Desain produk  

Desain produk menurut Suyanto 

(2005), merupakan totalitas dari 

keistimewaan yang 

mempengaruhi cara penampilan 

dan fungsi suatu produk untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Brand image  

Brand image adalah persepsi 

tentang merek yang merupakan 

refleksi memori konsumen akan 

asosiasinya pada merek tersebut 

menurut Keller (1993). Dapat 

juga dikatakan bahwa brand 

image merupakan konsep yang 

diciptakan oleh konsumen karena 

alasan subjektif dan emosi 

pribadinya. Persepsi konsumen 

menjadi lebih penting dari pada 

keadaan sesungguhnya menurut 

(Dobni dan Zinkhan, 1990).  

Fitur  

Dalam teori pemasaran fitur 

merupakan salah satu eleman dari 

atribut produk. Fitur dapat 

dikatakan sebagai aspek sekunder 

dari suatu produk. Fitur identik 

dengan sesuatu yang unik, khas 

dan istimewa yang  tidak dimiliki 

oleh produk lain (Kotler dan 

Armstrong, 2008).  

Kualitas produk  

Kotler dan Amstrong, (2002) 

mendefinisikan kualitas produk 

sebagai kemampuan suatu  

produk untuk melaksanakan 

fungsinya, meliputi daya tahan, 

keandalan, ketepatan, kemudahan 

operasi dan perbaikan serta 

atribut bernilai lainya.  

Harga  

Menurut Tjiptono (2002) harga 

merupakan satuan moneter atau 

ukuran lainnya yang ditukarkan 

agar memperoleh hak 

kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang. Secara lebih luas, 

harga adalah keseluruhan nilai 

yang ditukarkan konsumen untuk 

mendapatkan keuntunngan dari 

kepemilikan sebuah produk atau 

jasa.  

Metode penelitian 

Metode analisis data yang 

digunakan adalah dengan analisis 

analisis data deskriptif 

kuantitatif, yaitu teknik 

pengumpulan data yang berisi 

uraian, paparan, tentang objek 

sebagaimana adanya pada suatu 

waktu. Untuk menganalisis data 

secara deskriptif peneliti 

menggunakan metode analisis 

deskriptif yaitu data yang dipilih 

dan disusun secara sistematis 

kemudian dianalisa berdasarkan 

kajian teori untuk mendapatkan 

deskripsi tentang desain produk, 

brand image, fitur, kualitas 

produk dan harga terhadap 

keputusan pembelian Hp 

Samsung, mkemudian menguji 

data dalam bentuk kuesioner 

berdasarkan skala likert dengan 

menggunakan skala likert. 

Populasi, sampling dan sumber 

data 

Populasi penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa manajemen 

UPY dengan jumlah sampel 

sebesar 90 responden. Maka 

penelitian ini dilakukan dengan 

teknik non probalbility sampling 



dengan pendekatan purposif 

sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan kriteria tertentu. 

Teknik pengumpulan data 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan 

metode untuk mendapatkan 

data primer dengan cara 

komunikasi dua arah. 

2. Kuesioner 

Metode kuesioner adalah 

suatu cara untuk 

mengumpulkan data primer 

dengan menggunakan 

seperangkat daftar pertanyaan 

mengenai variabel yang 

diukur melalui perencanaan 

yang matang yang ditunjukan 

kepada mahasiswa Manjemen 

Universitas PGRI 

Yogyakarta. 

Teknik analisis data   

a. Uji instrumen 

1. Uji validitas  

Menurut Arikunto (1998), 

validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan 

tingkat- tingkat kevalidan 

atau kasahihan suatu 

instrument 

2. Uji reliabilitas 

Alat yang reliable secara 

konsisten memberi hasil 

ukur yang sama 

(Nasution, 2007). 

b. Analisis deskriptif data 

Deskriptif data mean 

digunakan untuk mengetahui 

nilai mean antar variabel. 

c. Analisis regresi linear 

berganda   

Digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

d. Pengujian hipotesis 

1. Uji t  

Pengujian ini 

dimaksudkan untuk 

membuktikan hipotesis 

yang diajukan, apakah 

variabel – variabel 

independen berpengaruh 

secara parsial (terpisah) 

terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan 

pembelian hp Samsung 

(Y). 

2. Uji F 

Uji f dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang 

signifikan atau tidak 

antara semua variabel 

independen secara 

simultan (bersama) 

terhadap variabel terikat 

yaitu keputusan 

pembelian hp Samsung 

(Y) 

3. Uji r 

Pengujian ini dilakukan 

untuk membuktikan 

hipotesis yang diajukan 

apakah masing-masing 

variabel independen 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian hp 

Samsung. 

4. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi  

digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh 

model dalam 

menerangkan variasi 

variabel dependen, 

besarnya nilai koefisien 

determinasi adalah 0 < 

< 1 

Hasil penelitian dan 

pembahasan 



Dari analisis regresi dapat 

dijelaskan bahwa variabel 

desain produk ( X1), brand 

image (X2), fitur (X3), 

kualitas produk (X4), dan 

harga (X5) mempunyai 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian Hp Samsung. 

Adapun pembahasan dari 

hasil analisis sebagi berikut: 

1. Pengaruh variabel desain 

produk terhadap 

keputusan pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

desain produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Semakin baik desain 

produk maka keputusan 

pembelian akan semakin 

meningkat Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aditya 

Yesika Alan, Wahyu 

Hidayat dan Handoyo 

Djoko (2010) serta 

penelitian yang dilakukan 

oleh Gloria Tengor , 

Lotje Kawet dan Sjendry 

Lounding ( 2016) bahwa 

desain produk 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Pengaruh variabel brand 

image terhadap 

keputusan pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa brand 

image berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. Semakin baik 

brand image maka 

keputusan pembelian 

akan semakin meningkat. 

Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh Indah Siti 

Mahmudah dan Monika 

Tiarawati ( 2013) yang 

menujukan bahwa brand 

image berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian. 

3. Pengaruh variabel fitur 

terhadap keputusan 

pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa fitur 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Semakin baik fitur maka 

keputusan pembelian 

akan semakin meningkat. 

Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh Aditya Yessika 

Alana, Wahyu Hidayat 

dan Handoyo Djoko W ( 

2010) yang menunjukan 

bahwa fitur berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian. 

4. Pengaruh variabel 

kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

kualitas produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Semakin baik kualitas 

produk maka keputusan 



pembelian akan semakin 

meningkat. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Indah Siti 

Mahmudah dan Monika 

Tirawati ( 20130 serta 

penelitian yang dilakukan 

oleh Gloria Tengor, Lotje 

Kawet dan Sjendry 

Lounding ( 2016) yang 

menunjukan bahwa 

kualitas produk 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

5. Pengaruh variabel harga 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa harga 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Semakin baik kualitas 

produk maka keputusan 

pembelian akan semakin 

meningkat. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Indah Siti 

Mahmudah dan Monika 

Tiarawati (2013) yang 

menunjukan bahwa harga 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data 

dan pembahasan 

mengenai “ Analisis 

Pengaruh desain produk, 

brand image, fitur, 

kualitas produk dan 

harga terhadap 

keputusan pembelian Hp 

Samsung ” maka dapat 

disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil 

pengolahan data diperoleh 

persamaan regresi sebagai 

berikut Y= 

5,702+0,222X1 + 0,423X2 

+ 0,404X3 + 0,194X4 + 

0,270X5 

2. Variabel desain produk 

(X1), brand image (X2), 

fitur (X3), kualitas produk 

(X4) dan harga (X5) 

berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Hp 

Samsung baik secara 

parsial maupun simultan 

maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. 

3. R
2
 (koefisien determinasi) 

menunujukan nilai 

Adjusted R Square 

sebesar 0,228 atau 22,8%, 

hal ini menunjukan 

bahwa pengaruh variabel 

desai produk (X1), brand 

image (X2), fitur (X3), 

kualitas produk (X4), dan 

harga (X5) terhadap 

keputusan pembelian Hp 

Samsung sebesar 22,8% 

sedangkan sisanya 

sebesar (100%- 22,8% = 

78,2%) dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukan 

dalam penelitian ini. 
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