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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pengaruh desain produk pada 

keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat pada MPM Motor Ngronggo Kediri. (2) 

Pengaruh harga pada keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat pada MPM Motor 

Ngronggo Kediri. (3) Pengaruh promosi pada keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat 

pada MPM Motor Ngronggo Kediri. (4) Desain produk, harga dan promosi berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Beat pada MPM Motor 

Ngronggo Kediri. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian 

kausalitas. Populasi penelitian ini adalah seluruh konsumen Honda Beat pada dealer MPM 

Motor Ngronggo Kediri dan sampel yang digunakan sebanyak 40 responden dengan teknik 

atcidental sampling. Teknik pengambilan data dengan kuesioner dan teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS for windows 

versi 23.0. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Desain produk berpengaruh pada 

keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 0,015 (2) Promosi berpengaruh pada keputusan 

pembelian dengan nilai signifikansi 0,002 (3) Harga berpengaruh pada keputusan pembeliann 

dengan nilai signifikansi 0,069 (4) Desain produk, harga, dan promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian dengan nilai signifikansi 0,000. Implikasi penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai relevansi penelitian berikutnya. Saran untuk pemilik adalah memperhatikan desain 

produk dan harga sepeda motor Honda Beat karena dapat meningkatkan keputusan 

pembelian, mengevaluasi promosi yang dilakukan agar dapat meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen sepeda motor Honda Beat. Untuk penelitian berikutnya dapat 

menambah variabel seperti kualitas produk dan citra merek. 

 
 

Kata Kunci: Desain Produk, Harga, Promosi, Keputusan Pembelian



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Pandu Prasetiyo | 14.1.02.02.0218 
Ekonomi – Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id  
|| 3 ||  

 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

 

Semakin pesatnya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi sangat 

berpengaruh dalam bidang usaha. Hal ini 

mendorong para pengusaha untuk 

menghasilkan produk dalam jumlah 

besar dan jenis yang lebih bervariasi 

serta kualitas yang memadai. Para 

pelaku bisnis terus berupaya agar produk 

yang di hasilkan dan di tawarkan, dapat 

di inginkan dan diterima oleh konsumen. 

Sebagai dampaknya akan dibeli secara 

pembelian maksimum dengan frekuensi 

pembelian yang tinggi. Dengan 

demikian, perusahaan dituntut agar 

mampu dan cerdas dalam menentukan 

strategi pemasaran yang tepat dalam 

menjual produknya.  

Dalam industri otomotif sepeda 

motor sebagai salah satu produk  yang 

biasa digunakan sebagai alat transportasi 

oleh penduduk Indonesia. Hal ini 

dikarenakan selain praktis dan hemat 

juga untuk mempercepat seseorang 

apabila akan melakukan perpindahan 

dari suatu tempat lainnya. Itulah 

penyebab mengapa pertumbuhan para 

pengguna sepada motor di  negara ini 

semakin meningkat setiap tahunnya 

sekalipun di saat krisis ekonomi. 

Hasil penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian telah banyak dilakukan. 

Melalui penelitian ini akan dianalisis 

mengenai desain produk, harga, dan 

promosi pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor 

Honda Beat. Ketertarikan pemilihan 

merek tersebut karena produk sepeda 

motor Honda Beat di MPM Motor 

Ngronggo Kediri merupakan merek 

sepeda motor Honda kedua terbanyak 

terjual setelah Honda Vario. 

PT Astra Honda Motor (AHM), 

mengakui Honda Beat telah menjadi 

pilihan utama pecinta motor skutik sejak 

diluncurkan pada tahun 2008 atau 

selama hampir tujuh tahun kehadirannya 

di Indonesia. Sejak awal diluncurkan, 

penjualannya pun terus meningkat dari 

tahun ke tahun. Pada pertama 

kehadirannya, Honda Beat tercatat 

terjual sebanyak 208.490 unit dan 

membukukan penjualan tertinggi sebesar 

2.117.948 unit pada tahun 2014. dan 

Februari 2016, penjualannya telah 

menembus angka 10.116.299 unit. 

(http://www.astra-honda.com) 

PT AHM yakin bahwa Honda 

Beat akan mampu memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga tanpa 

melupakan unsur ekonomis (hemat 

bahan baku dan perawatan) yang sudah 

menjadi positioning sepeda motor 

Honda. Walaupun bukan motor khusus 

http://www.astra-honda.com/
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wanita pertama di Indonesia dan juga 

bukan cuma mencoba membidik motor 

khusus untuk gender cewek tetapi, juga 

dapat membuat banyak lelaki tertarik 

pada motor ini. Honda Beat mampu 

menyaingi produk sepeda motor 

saingannya. Honda Beat mempunyai 

desain dan body yang lebih ramping 

serta disertai sistem brake lock berfungsi 

sebagai rem tangan, side stand switch 

yang fungsinya agar mesin tidak dapat  

dinyalakan saat standar samping dalam 

posisi turun, dan kapasitas mesin lebih 

ringan membuat sepeda motor ini lebih 

irit bahan bakar dibanding sepeda motor 

matic lain  nya, sehingga banyak yang 

memutuskan membeli. 

Menurut Kotler dan Keller (2013 

: 240), Keputusan pembelian adalah 

keputusan konsumen mengenai 

preferensi atas merek-merek yang ada di 

dalam kumpulan pilihan. Menurut 

Sutisna (2003 : 11), Tingkat keterlibatan 

konsumen dalam suatu pembelian 

dipengaruhi oleh stimulus (rangsangan). 

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa 

ada konsumen yang mempunyai 

keterlibatan tinggi dalam pembelian 

suatu produk atau jasa, dan ada juga 

konsumen yang mempunyai keterlibatan 

yang rendah atas pembelian suatu 

produk atau jasa.  

Banyak faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Kotler dan Armstrong (2008 : 273), 

membuktikan bahwa desain produk yang 

baik dapat menarik perhatian untuk 

melakukan pembelian, meningkatkan 

kinerja produk, memotong biaya 

produksi, dan memberikan keunggulan 

bersaing di pasar sasaran. Hal ini 

didukung hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Wicaksono (2018), 

membuktikan bahwa desain produk 

berpengaruh terhdap keputusan 

pembelian. Salah satu hal yang sangat 

penting dalam persepsi pelanggan 

terhadap strategi pemasaran adalah 

harga. Lutfi (2015 : 5), menyatakan 

bahwa persepsi pelanggan berpengaruh 

secara langsung pada kualitas merek dan 

sering kali membantu menentukan 

keputusan pembelian. Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Achidah (2016), 

menyatakan bahwa harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Desain produk, harga dan 

promosi menjadi salah satu tolak ukur 

bagi keberhasilan perusahaan untuk 

menarik minat konsumen untuk membeli 

produk. Strategi pemasaran yang tepat 

merupakan salah satu cara untuk 

mencapai tujuan perusahaan yaitu 

dengan mengetahui kebutuhan dan 

keinginan konsumen sehingga, tercipta 

produk yang tepat. Dengan demikian 

peningkatan volume penjualan dan 
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memenangkan persaingan dapat 

tercapai.  

Desain dari suatu produk telah 

menjadi salah satu faktor yang perlu 

mendapatkan perhatian serius dari 

manajemen khususnya tim 

pengembangan produk baru, karena 

sasaran konsumen yang dituju tidak 

sedikit yang mulai mempersoalkan 

masalah desain suatu produk yang 

mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Menurut Stanton (2012 : 104), 

desain produk merupakan salah satu 

aspek pembentuk citra produk. 

Perusahaan juga makin menyadari 

pentingnya nilai pemasaran dari desain 

produk, terutama desain penampilannya. 

Banyak perusahaan kini menyadari 

pentingnya desain produk. Menurut  

Kotler dan Armstrong (2008 : 273), 

desain produk yang baik dapat menarik 

perhatian untuk melakukan pembelian, 

meningkatkan kinerja produk, 

memotong biaya produksi, dan 

memberikan keunggulan bersaing di 

pasar sasaran. 

Wicaksono (2018), menyatakan 

bahwa desain produk berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. 

Hasil penelitian yang sama ditunjukkan 

oleh Soewito (2013), membuktikan 

bahwa warna yang menarik, striping 

yang trendi dan modern, serta bentuk 

yang elegan akan meningkatkan minat 

pelanggan untuk membeli produk 

tersebut. 

Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

adalah harga. Harga menjadi faktor yang 

berpengaruh secara nyata dan kuat pada 

keputusan konsumen untuk melakukan 

pembelian. Kebijakan penetapan harga 

selalu dikaitkan dengan kesesuaian dari 

apa yang diterima oleh konsumen. 

Menurut Tjiptono (2015 : 151), dari 

sudut pandang konsumen, harga 

seringkali digunakan sebagai indikator 

nilai bilamana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasa atas suatu barang tau jasa. 

Keputusan penetapan harga, 

haruslah berorientasi pada pembeli. 

Ketika konsumen membeli suatu produk, 

mereka menukar suatu nilai (harga) 

untuk mendapatkan suatu nilai lainnya 

(manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk). Jika pelanggan 

menganggap bahwa harga lebih tinggi 

dari nilai produk, maka tidak akan 

membeli produk. Jika konsumen 

menganggap harga berada di bawah nilai 

produk, maka akan membelinya. Hal ini 

didukung oleh penelitian Achidah 

(2016), membktikan bahwa harga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hasil yang sama ditunjukkan 

dari penelitian Pahlevi dah Sutopo 
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(2017), menunjukan bahwa semakin 

terjangkau harga yang ditawarkan 

manajemen perusahaan, maka akan 

semakin tinggi pula terjadinya keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian. 

Selain harga, yang juga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen yaitu promosi. Seorang 

konsumen tidak akan melakukan 

pembelian jika belum mendengar atau 

mengetahui informasi suatu produk yang 

ditawarkan. Informasi ini dapat 

diperoleh apabila ada promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan / pemilik 

usaha. Menurut Tjiptono (2015 : 229), 

Promosi merupakan bentuk persuasi 

langsung melalui penggunaan berbagai 

insentif, umumnya berjangka pendek 

yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli 

konsumen atau pedagang. Hal ini 

didukung oleh hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Achidah (2016), 

yang menyatakan bahwa promosi 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian.  

Supaya merek suatu produk 

dikenal secara luas oleh konsumen maka 

perlu sekiranya penjual melakukan 

kegiatan pemasaran yaitu promosi.  

Promosi adalah arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Promosi 

adalah semua jenis kegiatan pemasaran 

yang ditujukan untuk mendorong 

permintaan. 

Tjiptono (2015 : 507) menyatakan 

bahwa hakikat promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, 

dan meningkatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya, agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal 

pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Untuk 

melaksanakan hal tersebut salah satunya 

dengan cara memperkenalkan suatu 

produk dan membentuk pemahaman 

terhadap produk secara terus menerus, 

sehingga konsumen akan mencoba dan 

membelinya. 

Achidah dkk (2016), yang 

membuktikan bahwa promosi 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hasil yang sama 

ditunjukkan oleh penelitian Pahlevi dan 

Sutopo (2017) yang menunjukan bahwa 

semakin tinggi intensitas promosi yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan, 

maka akan semakin tinggi pula 

terjadinya keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul 

“Pengaruh Desain Produk, Harga, 

dan Promosi Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda Beat 

pada MPM Motor Ngronggo Kediri”.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2015 : 23), Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan penelitian 

yang menggunakan data penelitian 

angka-angka dan dianalisis menggunakan 

statistik. Alasan peneliti menggunakan 

teknik kauntitatif adalah data yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini berbentuk 

angka yang sifatnya dapat diukur, 

rasional dan sistematis. Teknik penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kausalitas. Penelitian ini 

dilakukan di Dealer PT Mitra Pinasthika 

Mustika (MPM Motor). Waktu penelitian 

dilaksanakan selama dua bulan mulai 

bulan Mei sampai dengan bulan Juni 

2018. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen dealer MPM 

Motor Ngronggo Kediri yang membeli 

sepeda motor Honda Beat bulan Januari 

sampai bulan April tahun 2018. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling 

dengan menggunakan metode accidental 

sampling. Menurut Sugiyono (2015 : 60), 

Accidental sampling adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel. Dalam penelitian ini jumlah 

variabel penelitiannya ada 4 (3 variabel 

independen + 1 variabel dependen), maka 

jumlah anggota sampel = 10 x 4 = 40. 

Jadi sampel yang akan digunakan adalah 

sebanyak 40 orang konsumen MPM 

Motor Ngronggo Kediri. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner dengan teknik analisis 

statistik menggunakan regresi linear 

berganda yaitu uji-t dan uji-F. 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

 

 

 

Gambar 1 

    Grafik normal probability plot 

 

Berdasarkan grafik Normal 

Probablity Plot di atas 

menunjukkan titik-titik atau data 

berada di dekat atau mengikuti garis 

diagonalnya maka dapat dikatakan 

bahwa nilai residual berdistibusi 

normal. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel hasil uji 

multikolonieritas di atas dapat dilihat 

bahwa masing-masing variabel 

mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan 

nilai VIF < 10 maka dapat 

disimpulkan bahwa data bebas dari 

multikolonieritas, sehingga dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan tabel hasil uji 

heteroskedastisitas di atas dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan 

masing-masing variabel lebih dari 

0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data bebas dari 

heteroskedastisitas dan dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai 

Durbin-

Watson 

Tabel 

Durbin-

Watson 

Kesimpulan 

1,734 

n = 40 

k = 3 

dl = 

1,338 

du = 

1,659 

4-du = 

2,341 

Tidak ada 

autokorelasi 

positif atau 

negatif 

 

Berdasarkan hasil yang 

disajikan pada tabel 4.11, terlihat 

bahwa nilai DW sebesar 1,734, nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai 

tabel dengan menggunakan nilai 

signifikansi 5% jumlah sampel 40 

(n) dan jumlah variabel independen 

3 (k = 3), maka di tabel Durbin 

Watson didapatkan nilai yaitu dl = 

1,338 dan du = 1,659. Oleh karena 

nilai DW 1,734 lebih besar dari 

batas atas (du) 1,659 dan kurang 

dari 2,341 (4-du), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif atau 

dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

 

Variabel Tolerance VIF 

Desain Produk 

(X1) 
0,300 3,332 

Harga (X2) 0,670 1,493 

Promosi (X3) 0,385 2,600 

Variabel Sig Kesimpulan 

Desain Produk → 

Keputusan Pembelian 
0,214 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Harga → Keputusan 

Pembelian 
0,155 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Promosi → 

Keputusan Pembelian 
0,494 

Bebas 

Heteroskedastisitas 
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e. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Tabel 4 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Dari hasil output regresi 

tersebut di atas didapat persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Ŷ = 5,709 + 0,537 X1 + 0,497 X2 - 

0,333 X3 

Berdasarkan persamaan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

1) Konstanta keputusan pembelian 

sebesar artinya nilai keputusan 

pembelian sebesar 5,709 apabila 

desain produk, harga, dan 

promosi (konstan) 

2) Desain produk mempunyai 

koefisien regresi bertanda positif 

sebesar 0,537 artinya apabila 

terjadi kenaikan desain produk  

sebesar 1 satuan maka akan 

menaikkan keputusan pembelian 

sebesar 0,537 dengan asumsi harga 

dan promosi tetap. 

3) Harga mempunyai koefisien 

regresi bertanda positif sebesar 

0,497 artinya apabila terjadi 

kenaikan harga sebesar 1 satuan 

maka akan menaikkan keputusan 

pembelian sebesar 0,497 dengan 

asumsi desain produk dan promosi 

tetap. 

4) Promosi mempunyai 

koefisien regresi bertanda negatif 

sebesar 0,333 artinya apabila 

terjadi kenaikan promosi sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,333 dengan asumsi desain 

produk  dan harga tetap. 

f. Koefisien Determinasi 

(R
2
) 

Tabel 5 

Koefisien Determinasi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 5,709 3,713  

Desain_Produk ,537 ,210 ,539 

Harga ,497 ,148 ,476 

Promosi -,333 ,178 -,349 
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Berdasarkan tabel di atas dapat 

disimpulkan mengenai uji hipotesis 

secara parsial dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel 

dependen, sebagai berikut : 

a. Pengujian Pengaruh Desain Produk  

terhadap Keputusan Pembelian 

Dari tabel 4.14 di atas 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk variabel desain 

produk sebesar 0,015. Karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa desain produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Pengujian Pengaruh Harga terhadap 

Keputusan Pembelian 

Dari tabel 4.14 di atas 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk variabel harga 

sebesar 0,002. Karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

c. Pengujian Pengaruh Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian 

Dari tabel 4.14 di atas 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk variabel promosi 

sebesar 0,069. Karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka Ho diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa promosi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

h. Uji F (simultan)  

Tabel 7  

Hasil Uji F (Simultan) 

 

Dari tabel ANOVA di atas 

diperoleh nilai F-hitung sebesar 12,961 

dan nilai signifikansi uji F sebesar 

0,000, karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan 

kesimpulannya secara simultan 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,721
a
 ,519 ,479 1,88462 

Pada tabel 4.13 di atas, diperoleh 

nilai adjusted R
2
 sebesar 0,340. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen 

yaitu promosi, desain produk  dan harga 

mampu menjelaskan variasi variabel 

keputusan pembelian sebesar 0,479 atau 

47,9% dan sisanya sebesar 52,1% 

dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel 

dalam penelitian ini. 

g. Uji t (parsial) 

Tabel 6 

Hasil Uji t (parsial) 
 

Model t Sig. 

1 

(Constant) 1,538 ,133 

Desain_Produk 2,556 ,015 

Harga 3,368 ,002 

Promosi -1,874 ,069 
 

Model F Sig. 

1 

Regression 12,961 ,000
b
 

Residual   

Total   
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terdapat pengaruh yang signifikan 

desain produk, harga, dan promosi 

terhadap keputusan pembelian. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Desain Produk 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa desain 

produk berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 

yang dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi desain produk 

sebesar 0,537 dan signifikansi 

0,015 lebih kecil dari 0,05.  Hasil 

penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Pahlevi dan Sutopo (2017), yang 

menyatakan bahwa desain 

produk berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, semakin 

baik desain produk  pada 

perspektif konsumen, maka akan 

semakin tinggi pula terjadinya 

keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Hasil 

penelitian ini mendukung 

penelitian yang telah dilakukan 

oleh Soewito (2013), yang 

menyatakan bahwa desain 

produk memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini mengindikasikan bahwa 

desain produk dapat dijadikan 

acuan dalam keputusan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

Beat Pada MPM Motor 

Ngronggo Kediri. Penampilan 

striping bodi yang indah / elegan 

dan trendi serta bentuk lampu 

yang dapat memberikan tanda 

dengan jelas (lampu sein) akan 

meningkatkan konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

Dengan demikian semakin 

menarik penampilan, striping, 

dan bentuk lampu akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen. 

2. Pengaruh Harga terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian yang dibuktikan 

dengan nilai koefisien regresi 

harga sebesar 0,497 dan 

signifikansi 0,002 lebih kecil 

dari 0,05.   

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Achidah (2016) 

yang menyatakan bahwa harga 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitian 

sejalan dengan penelitian Pahlevi 

dan Sutopo (2017) yang 

menyatakan bahwa semakin 
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terjangkau harga yang 

ditawarkan manajemen, maka 

akan semakin tinggi pula 

terjadinya keputusan konsumen 

untuk melakukan pembelian.  

Hal ini mengindikasikan bahwa 

harga dapat dijadikan acuan 

dalam Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda Beat Pada 

MPM Motor Ngronggo Kediri. 

Kesesuaian harga dengan 

kualitas yang dirasakan 

merupakan salah satu alasan 

konsumen untuk melakukan 

pembelian. Selain itu kesesuaian 

harga dengan kemampuan atau 

daya beli juga menjadi alasan 

selanjutnya dari konsumen untuk 

melakukan pembelian. Dengan 

demikian semakin sesuai harga 

dengan kualitas dan kemampuan 

daya beli konsumen akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian. 

3. Pengaruh Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa promosi 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

yang dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi promosi sebesar 

0,333 dengan arah negatif dan 

signifikansi 0,069 lebih besar 

dari 0,05. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Achidah, 

dkk (2016) yang menyatakan 

bahwa promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Fungsi 

utama dari suatu strategi promosi 

para pemasar adalah untuk 

meyakinkan target pelanggan 

bahwa barang dan jasa yang  

ditawarkan tersebut memiliki 

keunggulan yang berbeda 

dibandingkan pesaing, sehingga 

hal ini dapat menarik minat 

konsumen untuk melakukan 

pembelian. Hasil penelitian ini 

menolak penelitian yang 

dilakukan Hamidah dan Irawan 

(2014), yang menyatakan bahwa 

promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

Hal ini mengindikasikan bahwa 

Promosi tidak dapat dijadikan 

acuan dalam pengambilan 

keputusan pembelian kosumen. 

Tidak dapat dijadikan acuan 

dalam melakukan keputusan 

pembelian karena konsumen 

tidak mempertimbangkan 

promosi sebagai salah satu 

alasan untuk membeli produk. 

Promosi yang dilakukan oleh 

MPM Motor Ngronggo Kediri 
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telah dilakukan dengan baik, 

akan tetapi hal tersebut tidak 

menjadi alasan bagi konsumen 

untuk melakukan pembelian. Hal 

ini dikarenakan adanya faktor 

lain yang menjadi acuan atau 

perhatian konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian 

yaitu desain produk dan harga. 

4. Pengaruh Desain Produk, Harga 

dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

pengaruh secara simultan antara 

desain produk, harga dan 

promosi terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

Beat Pada MPM Motor 

Ngronggo Kediri. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai F hitung 

sebesar 12,961 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0.05.  

Koefisien determinasi (adjusted 

R
2
) diperoleh sebesar 0,479 

menunjukkan bahwa terjadinya 

keputusan pembelian pada 

Sepeda Motor Honda Beat Pada 

MPM Motor Ngronggo kediri 

sebesar 47,9% dipengaruhi oleh 

desain produk, harga dan 

promosi. Sisanya sebesar 52,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar variabel penelitian yang 

digunakan seperti kualitas 

produk dan citra merek. Di 

antara variabel desain produk, 

harga dan promosi yang 

mempunyai pengaruh paling 

kuat terhadap keputusan 

pembelian adalah desain produk, 

karena nilai koefisien regresinya 

paling besar dari pada harga dan 

promosi. 

 

IV.  PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti pengaruh desain produk, 

harga, dan  promosi terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor 

honda beat pada  MPM Motor 

Ngronggo Kediri. Berdasarkan 

penelitian dan pembahasan yang 

dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada pengaruh desain produk 

terhadap keputusan pembelian. 

Hal tersebut ditunjukkan dari nilai 

signifikansi desain produk yaitu 

sebesar 0,015  lebih kecil dari 

0,05 dengan nilai koefisien 

regresi yang didapat bernilai 

positif sebesar 0,537. 

2. Ada pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian. Hal 
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tersebut ditunjukkan dari nilai 

signifikansi harga yaitu sebesar 

0,002 lebih kecil dari 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi yang 

didapat bernilai positif sebesar 

0,497. 

3. Promosi tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Hal tersebut ditunjukkan dari nilai 

signifikansi promosi yaitu sebesar 

0,069 lebih besar dari 0,05 

dengan nilai koefisien regresi 

yang didapat negatif sebesar 

0,333. 

4. Desain produk, harga, dan 

promosi berpengaruh secara 

silmutan terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

pada MPM Motor Ngronggo 

Kediri. Hal tersebut dibuktikan 

dari nilai signifikansi sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan 

dan kesimpulan yang telah dilakukan 

dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Bagi Pemilik  

Diharapkan bisa mempertahankan 

serta meningkatkan desain produk 

dan harga agar konsumen tertarik 

bahkan lebih meningkatkan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

Beat pada MPM Motor Ngronggo 

Kediri terutama dalam hal desain 

produk yang pengaruhnya paling 

besar terhadap keputusan 

pembelian. Diharapkan pula 

pemilik untuk mengevaluasi 

promosi yang dilakukan agar 

kedepannya dapat meningkatkan 

keputusan pembelian. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya  

Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut terhadap faktor-faktor 

selain pengaruh desain produk, 

harga, dan promosi yang 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Sepeda Motor Honda 

Beat pada MPM Motor Ngronggo 

Kediri. Hal ini dikarenakan, 

dalam penelitian ketiga variabel 

tersebut hanya mampu 

menjelaskan 47,9% variasi 

keputusan pembelian. Penelitian 

ini belum memasukkan variabel 

atas aspek lain yang mungkin 

dapat mmpengaruhi dan 

menyempurnakan hasil penelitian 

ini misalnya kualitas produk dan 

citra merek. 
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