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Abstrak 

Kacamata adalah perangkat optik yang terdiri dari lensa dan bingkai kacamata. Masyarakat 

saat ini khususnya anak muda lebih sering memakai kacamata yang tidak hanya fungsi untuk 

membantu penglihatan tetapi dengan alasan gaya.  

Konsumen sering kali mengalami kesulitan dalam memilih frame sesuai yang dibutuhkan 

konsumen, banyaknya variasi membuat konsumen kurang dalam memilih kacamata yang baik. 

Konsumen seringkali memilih kacamata yang banyak terjual di optik. 

Keputusan konsumen merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua 

atau lebih pilihan (Sumarwan, 2003).Untuk memahami pembuatan keputusan konsumen terlebih 

dahulu harus dipahami sifat keterlibatan konsumen dengan produk (Sutisna,2003) memahami tingkat 

keterlibatan konsumen terhadap suatu produk berarti penjual berusaha melibatkan seseorang dalam 

pembelian suatu produk. Keterlibatan konsumen dalam membeli suatu produk dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya adalah harga dan kepopuleran produk tersebut. 

Kata Kunci: Desain Kacamata dan Konsumen Di Optikal 
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PENDAHULUAN 

Desain kini telah menjadi salah satu 

kebutuhan bagi kehidupan manusia, selain 

melindungi sifatnya juga banyak menunjang 

penampilan sehari hari dan segala kegiatan 

maupun aktivitas didalamnya. Bukan hanya 

menjadi salah satu kebutuhan, desain kacamata 

kini telah banyak diminati di banyak kalangan 

anak muda. Desain dapat diartikan sebagai 

proses perencanaan bentuk dengan tujuan 

supaya benda yang dirancang mempunyai 

fungsi serta mempunyai nilai keindahan. Pada 

saat ini banyaknya usaha yang berkembang 

seperti optikal, mode pun sekarang sangat 

berpengaruh bagi masyarakat termasuk mode 

kacamata.  

Optikal merupakan perusahaan yang 

berkembang dibidang kesehatan khususnya 

mata yang memberikan pelayanan kesehatan 

dibidang perkacamataan. Berdasarkan 

peraturan menteri No. 

1424/MENKES/SK/XI/2002 yang dimaksud 

dengan optikal adalah sarana kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan 

mata dasar, pemeriksaan refraksi serta 

pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa 

kontak. 

Kacamata adalah perangkat optik yang 

terdiri dari lensa dan bingkai kacamata. 

Masyarakat saat ini khususnya anak muda 

lebih sering memakai kacamata yang tidak 

hanya fungsi untuk membantu penglihatan 

tetapi dengan alasan gaya.  

Konsumen sering kali mengalami 

kesulitan dalam memilih frame sesuai yang 

dibutuhkan konsumen, banyaknya variasi 

membuat konsumen kurang dalam memilih 

kacamata yang baik. Konsumen seringkali 

memilih kacamata yang banyak terjual di 

optik. 

Keputusan konsumen merupakan suatu 

keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan 

dari dua atau lebih pilihan (Sumarwan, 

2003).Untuk memahami pembuatan keputusan 

konsumen terlebih dahulu harus dipahami sifat 

keterlibatan konsumen dengan produk 

(Sutisna,2003) memahami tingkat keterlibatan 

konsumen terhadap suatu produk berarti 

penjual berusaha melibatkan seseorang dalam 

pembelian suatu produk. Keterlibatan 

konsumen dalam membeli suatu produk 

dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

adalah harga dan kepopuleran produk tersebut. 

 

Desain Penelitian 

Pengertian Desain Menurut Kotler 

(2008) desain merupakan totalitas 

keistimewaan yang mempengaruhi penampilan 

dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan 

pelanggan. Desain produk berfungsi untuk 

membedakan satu produk dengan produk lain. 

Menurut Rosnani (2010:233) 

berpendapat bahwa desain dapat diartikan 

sebagai salah satu aktivitas luas dari inovasi 

desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat, 

dipertukarkan (melalui transaksi jual beli) dan 

fungsional. 

 

 

Populasi Dan Sample 

 

Populasi adalah pelanggan dari 2 optik di 

kota Medan.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang 

akan diteliti atau sebagian dari jumlah dari 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Banyaknya sampel yang di tentukan adalah 

sebanyak 64 pelanggan di 2 optik dengan 

kriteria sebagai berikut : 

Table 3.6 

N

O 

JENIS 

KELAMIN 

JUML

AH 

1 PEREMPU

AN 

42 

2 LAKI – 

LAKI 

22 

TeknikSampling 

LokasiPenelitian 

WaktuPenelitian 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk melaksanakan penelitian dan 

memperoleh data maka perlu ditentukan 

pengumpulan data yang akan digunakan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

membagikan angket kepada customer yang ada 

di optik berdasarkan pernyataan responden, 

berupa jawaban-jawaban dari kuisioner yang 

diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada 

responden pembeli di optik. 

       Angket ini juga merupakan instrument 

pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Angket yang diberikan bersifat tertutup, 

peryataan pada angket berpedoman pada 

in\dicator-indikator variable. Pengerjaannya 

dengan memilih salah satu alternative jawaban 
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yang disesuaikan. Pengolahan Data 

Analisa Data 

1 Untuk menggambarkan variabel –variabel 

penelitian dan disajikan dalam bentuk tabulasi 

data dan di deskripsikan.  

2 Untuk melihat faktor faktor yang 

berhubungan dengan Diabetes dan gulah darah.  

3 Untuk melihat faktor yang paling 

mempengaruhi terjadinya Dengan Diabetes 

dan Gula darah 

Pengukuran angket diukur dengan 

skala likert ( likert scarle), dimana skala likert 

adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuisioner, dan merupakan 

skala yang paling banyak digunakan dalam 

riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari 

nama penciptanya rensist likert, yang 

menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan 

penggunaannya. Sewaktu menanggapi 

pernyataan dalam skala likert, responden 

menentukan tingkat persetujuan mereka 

terhadap suatu pernyataan, dengan memilih 

salah satu dari pilihan yang tersedia biasanya 

disediakan  

5 pilihan skala dengan format seperti : 

   Tabel 3.5.a bobot nilai 

Respon Nilai 

SS 5 

S 4 

KS 3 

TS 2 

 STS 1 

 

 Table 3.5.b persentase hasil skor 

Jawaban  Keterangan  

0% - 19,99% Sangat (tidak 

setuju) 

20% - 39,99% Buruk (kurang 

sekali) 

40% - 59,99% Tidak 

setuju/kurang 

60 - 79,99% Cukup atau netral 

80% - 100% Sangat 

(setuju,baik) 

 

Langkah-langkah penyekoran 

1. Rumus skala likert 

Rumus SL= T x Pn 

Dimana T = total jumlah panelis yang 

memilih 

Pn = pilihan angka skor likert 

 Kemudian semua hasil dijumlahkan 

(total skor) 

2. Skor perhitungan 

Untuk mendapatkan hasil interprestasi, 

harus diketahui dulu skor tertinggi (X) 

dan angka terendah (Y) untuk item 

penilaian dengan rumus sebagai 

berikut : 

X = skor tertinggi  likert x jumlah 

responden (nilai bobot tertinggi) 

Y = skor terendah likert x jumlah 

responden (nilai bobot tertinggi) 

Kemudia semua masukan ke rumus 

index % 

Rumus index % = total skor/X x 100 
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 Pembahasanhasil penelitian 

 

Bab ini membahas tentang pengaruh desain kacamata terhadap keputusan pembelian 

konsumen di optikal. Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil penyebaran angket berupa 

kuisioner terhadap 2 optik yang ada di kota Medan sebagai sampel penelitian dengan total 64 

responden. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desain kacamata terhadap keputusan 

pembelian konsumen di optikal, penulis membuat angket dan membagikan kepada customer 

optik yang ada di kota Medan sebanyak 2 optik dan 64 total responden. 

 

Table 4.2 Jumlah Responden Variable X Pengaruh Desain Dengan Skala  

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

penulis 93% dari 64 responden yang menjawab 

sangat setuju bahwa dari pengaruh desain 

mengenai ciri-ciri sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen, yakni 

karakteristik ciri-ciri ini mendukung fungsi 

dasar produk. Ciri-ciri produk merupakan alat 

untuk pengenalan produk perusahaan.  

 Pengaruh desain mengenai kinerja dari 

hasil penelitian penulis 81%  dari 64 responden 

yang menjawab sangat setuju, karena kinerja 

merupakan tingkat karakteristik utama produk 

pada saat beroperasi. Karena dengan prestasi 

kinerja konsumen biasanya rela membayar 

lebih untuk kinerja yang lebih baik  

Pengaruh desain mengenai Mutu 

kesesuaian mendapat 85% dari 64 responden 

adalah tingkat kesesuaian  dan pemenuhan 

semua unit yang diproduksi terhadap 

spesifikasi sasaran yang dijanjikan. 

 Pengaruh desain mengenai daya tahan 

mendapat hasil 86% dari 64 responden 

menjawab sangat setuju. Daya tahan 

merupakan ukuran waktu operasi yang 

diharapkan dari suatu produk tertentu.  

Pengaruh desain mengenai daya uji 

mendapat hasil 83% dari 64 responden yang 

menjawab sangat setuju yakni ukuran 

kemungkinan bahwa suatu produk tidak akan 

berfungsi  atau rusak dalam suatu periode 

waktu tertentu. Pembeli rela membayar lebih 

untuk produk-produk dengan daya uji yang 

lebih tinggi.  

Dari pernyataan enam mengenai 

kemudahan perbaikan mendapat 80% dari 64 

responden menjawab pernyataan sangat setuju. 

Yakni kemudahan perbaikan adalah suatu 

ukuran kemudahan perbaikan suatu produk 

Pern

yataa

n 

SS S KS TS STS Jumla

h 

Likert 

 jumlah % jumlah % jumlah % jumla

h 

% jumla

h 

%  

1 42 66% 18 28% 4 6% 0 0

% 

0 0

% 

93% 

2 28 44% 20 31% 10 16

% 

6 9

% 

0 0

% 

81% 

3 30 47% 23 36% 11 17

% 

0 0

% 

0 0

% 

85% 

4 34 53% 28 44% 2 3% 0 0

% 

0 % 86% 

5 27 42% 25 40% 8 12

% 

4 6

% 

0 0

% 

83% 

6 30 47% 24 37% 5 8% 5 8

% 

0 0

% 

80% 

7 36 57% 24 37% 4 6% 0 0

% 

0 0

% 

90% 

Total 227 162 45 15 0 
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yang mengalami kegagalan fungsi atau 

kerusakan-kerusakan. 

Dari pernyataan tujuh mengenai Model 

memberikan keunggulan ciri khusus produk 

yang sulit ditiru. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan penulis 90% dari 64 responden 

menjawab pernyataan sangat setuju jadi model 

dalam desai berpengaruh dalam keputusan 

konsumen. 

Dan dari hasil penelitian responden rata 

rata menjawab sangat setuju terhadap desain 

dan itu membuktikan bahwa desain sangat 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen terlihat pada variable yaitu ciri-ciri 

bahwa ciri-ciri merupakan indikator tertinggi. 

Keputusan pembelian konsumen 

mengenain pilihan produk sangat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen 

karena dengan adanya kualitas dan 

keberagaman produk konsumen lebih mudah 

mempertimbangkan pilihannya. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan penulis 87% 

dari 64 responden yang menjaawab sangat 

setujupada pernyataan. 

Keputusan pembelian konsumen 

mengenai pilihan merek mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen karena setiap 

merek memiliki karakteristik tersendiri yang 

membuat konsumen percaya atas pilihan 

merek yang diputuskan. Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan penulis 93% dari 64 

responden yang menjaawab sangat setujupada 

pernyataan. 

Keputusan pembelian konsumen mengenai 

pilihan penyalur 85% dari 64 responden yang 

menjawab sangat setuju, setiap pembeli 

mempunyai pertimbangan dalam hal penyalur 

yang dikarenakan untuk mendapatkan produk 

dan ketersediaan produk, jadi dalam keputusan 

pembelian konsumen sangat berpengaruh. 

Keputusan pembelian konsumen 

mengenai waktu pembelian 87% dari 64 

responden yang menjawab sangat setuju. Ini  

sangat berpengaruh dalam pembelian 

konsumen karena waktu pembelian konsumen 

yang menentukan sendiri. 

Keputusan pembelian konsumen 

mengenai jumlah pembelian konsumen dapat 

mengambil keputusan seberapa banyak jumlah 

yang akan dibeli. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan penulis 89% dari 64 responden yang 

menjawab sangat setuju. Jadi pilihan produk, 

pilihan merek, pilihan penyalur, waktu 

pembelian dan jumlah pembelian sangat 

berpengaruh dalam keputusan pembelian 

konsumen.  

 Pengaruh desain terhadap keputusan 

pembelian konsumen dari hasil penelitian 

responden rata-rata menjawab sangat setuju 

terhadap desain yang mempengaruhi 

keputusan pembelian dan itu membuktikan 

bahwa desain sangat berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen, terlihat pada 

ciri-ciri dan merek yang merupakan indikator 

tertinggi dimana merek merupakan ciri-ciri 

karena dengan adanya merek yang 

memberikan symbol, logo, dan tanda pada 

suatu produk. 

 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasar dari hasil pengkajian dalam Karya 

Tulis Ilmiah dari bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut 

1.Setiap produk perlu menciptakan produk 

yang berbeda dengan produk  

lain, salah satunya dengan membuat bentuk 

desain yang berbeda dan  

merek. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kuisioner yang  

dilakukan dioptik-optik yang berada di kota 

Medan. 

Dari hasil penelitian terbukti bahwa desain 

berpengaruh terhadap  

     keputusan pembelian konsumen. 

ciri-ciri dan merek merupakan indikator 

tertinggi yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut 

1. Penulis menyarankan bagi penulis 

selanjutnya agar dalam penelitian  

     sejenis, penulis selanjutnya 

menambahkan variable hubungan antara 

desan  

     dengan keputusan pembelian 

konsumen. 

2. Peneliti menyarankan bagi peneliti lain 

untuk menambahkan jumlah  

     populasi dan sampel yang ada dari 

penelitian sebelumnya. 

3. Dengan adanya merek diharapkan kualitas 

frame kacamata yang didapat  

     konsumen memang sesuai dengan 
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kualitas dari merek yang diinginkan  

     agar konsumen semakin tertarik 

berbelanja dioptik. 
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