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Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan 
pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan 
pembelian. Untuk tetap menjaga kestabilan ataupun meningkatkan keputusan 
pembelian produk, banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya desain produk dan 
citra merek. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh desain 
produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian  pada PT. Korea Tomorrow & 
Global Indonesia Cabang Medan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda,  uji F,  dan  uji t  dimana pengolahan data menggunakan program SPSS. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial desain produk dan citra 
merek berpengaruh  positif signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT. Korea 
Tomorrow & Global Indonesia Cabang Medan. Secara simultan  desain produk dan 
citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada PT. Korea Tomorrow & 
Global Indonesia Cabang Medan. Hasil uji determinasi, diketahui besarnya kontribusi 
desain produk dan citra merek menjelaskan keputusan pembelian sebesar 0,375 atau 
37,50%, sedangkan sisanya sebesar 62,5% dipengaruhi variabel bebas lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini seperti personal selling, harga, saluran distribusi dan lain-
lain. Pada perusahaan disarankan dalam hal desain produk, untuk meningkatkan 
desain produk perusahaan dimata konsumen dengan cara lebih meningkatkan kualitas 
produk yang dihasilkan atau melakukan promosi sehingga perusahaan mudah dikenal 
konsumen.  Dalam hal citra merek, pada perusahaan disarankan agar citra merek 
produk lebih ditingkatkan dimata konsumen dengan cara membuat citra merek yang 
mampu membuat konsumen memutuskan membeli produk yang ditawarkan. 
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