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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

TABEL PENELITIAN TERDAHULU 

NO Nama peneliti Judul Variabel Metode 
analisis 

Hasil 

1 
 
 

Fransiska 
pramita 
(2010) 
 

Analisis 
Pengaruh 
Kualitas Produk, 
Kualitas 
Layanan Dan 
Persepsi Harga 
Terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan Air 
Minum Dalam 
Kemasan 

Kualitas 
Produk, 
Kualitas 
Pelayanan, 
Persepsi 
Harga, 
Kepuasan 
Pelanggan 

Regresi 
berganda  

Secara parsial 
variabel kualitas 
pelayanan, 
kualitas produk, 
dan persepsi 
harga 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kepuasan 
pelanggan 

2 
 

 Sutrisni (2010),
 

Analisis 
Pengaruh 
Kualitas Produk, 
Kualitas 
Pelayanan, 
Desain Produk, 
Harga Dan 
Kepercayaan 
Terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 
Indosat Im3 
Pada Mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Diponegoro 
Semarang 

Kualitas 
produk , 
kualitas 
pelayanan, 
desain 
produk, 
harga dan 
kepercayaan, 
loyalitas 
pelanggan 

Regresi 
berganda 

Secara parsial 
variabel kualitas 
pelayanan, 
kualitas produk, 
desain produk, 
harga dan 
kepercayaan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
loyalitas 
pelanggan 

 

 Landasan penelitian di atas dijadikan acuan untuk penulisan penulisan 

penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian di atas ada persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian terdahulu pada 
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penelitian (Fransiska Paramita) adalah variabel yang digunakan sama yaitu 

kualitas pelayanan, kualitas produk, persepsi harga dan kepuasan pelanggan yang 

membedakan hanya obyek penelitian bila dahulu penelitiannya adalah pelanggan 

air minum kemasan penelitian sekarang meneliti pengguna perangkat modem 

smart fren. 

 Sedangakan perbedaan yang signifikan terdapat pada penelitian 

terdahulu (Sutrisni) bila penelitian terdahulu variabelnya independent 

menggunakan loyalitas pelanggan untuk penelitian sekarang variabel terikatnya 

menggunakan kepuasan pelanggan. 

B. Landasan Teori 

1. Kepuasan Pelanggan 

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 

kepuasan kepada para pelanggannya. Berbicara tentang kepuasan 

pelanggan, ada beberapa pakar yang memberikan definisi mengenai 

kepuasan pelanggan, diantaranya adalah: 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler (2000) dalam Tjiptono (2005 

; 350) adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

yang dirasakan dengan yang diharapkan. Kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi/kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah 

harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.  

Adapun Day dalam Tjiptono (2005 ; 349) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 
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pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Dengan kata lain kepuasan 

pelanggan merupakan penilaian evaluatif purna beli yang dihasilkan dari 

seleksi pembelian spesifik. 

a. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang 

sangat penting bagi setiap perusahaan, karena langkah tersebut 

dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi kepuasan pelanggan. 

Menurut Kotler (dalam Tjiptono 2005 ; 366) ada beberapa 

metode yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan untuk 

melacak kepuasan pelanggannya (juga pelanggan perusahaan 

pesaing), yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan 

mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran dan keluhan 

mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang 

diletakkan ditempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar 

(yang bisa diisi langsung atau dikirim melalui pos kepada 

perusahaan), menyediakan seluruh telepon khusus dan lain-lain. 

Informasi yang diperoleh melalui metode-metode ini dapat 

memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga ke 

perusahan, sehingga memungkinkannya untuk memberikan respon 

secara cepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang timbul. 
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2. Belanja siluman 

Metode ini dilaksanakan dengan cara membayar orang 

untuk bertindak sebagai pembeli potensial guna melaporkan hasil 

temuan mereka tentang kekuatan dan kelemahan yang mereka 

alami ketika membeli produk perusahaan dn produk pesaing. Para 

pembelanja siluman itu bahkan dapat menyampaikan masalah 

tertentu untuk menguji apakan staf penjualan perusahaan 

menangani situasi tersebutdengan baik. Jadi, seorang pembelelanja 

siluman dapat memberikan keluhan dan sarannya kepada 

perusahaan. 

3. Analisis pelanggan yang hilang 

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang 

berhenti membeli atau berganti pemasok untuk mempelajari 

sebabnya. Yang diharapkan dari metode tersebut adalah akan 

diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 

4. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui 

pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan.  
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Metode survei kepuasan pelanggan dapat menggunakan 

pengukuran dengan berbagai cara, yaitu: 

a) Directly reported satisfaction 

Pengukuran dapat dilakukan dengan langsung 

dengan berbagai pertannyaan, seberapa puas saudara 

terhadap suatu pelayanan yang telah diberikan: sangat tidak 

puas, tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. 

b) Derived dissatisfaction 

Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa 

besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan 

seberapa besar yang mereka rasakan. 

c) Problem analisys 

Responden diminta untuk menuliskan masalah-

masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran 

dari perusahan dan juga diminta untuk menuliskan 

perbaikan-perbaikan yang mereka rasakan. 

d)  Important performance analysis 

Responden dapat diminta untuk merangking 

berbagai elemen dari berbagai penawaran berdasarkan 

derajat pentingnya setiap elemen dan seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam masing-masing elemen.  
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Mowen (1995 ; 521) dalam Paramita (2010 ; 30 - 31 ), menjelaskan bahwa 

terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan, yaitu : 

1. Attributes Related to Product (atribut – atribut yang berhubungan dengan 

produk). Terdiri dari : 

 Kemampuan produk dan konsistensinya yakni kemampuan dari 

produk sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. 

2. Attributes Related to Service (atribut – atribut yang berhubungan dengan 

pelayanan). Terdiri dari : 

 Garansi produk yakni garansi yang diberikan sesuai dengan 

pelayanan purna jual yang telah dijanjikan. 

3. Attributes Related to Purchase (atribut – atribut yang berhubungan dengan 

penjualan). Terdiri dari : 

 Harga produk sesuaian dengan kualitas produk yang di berikan 

perusahaan kepada pelanggan 

2. Kualitas Produk 

Menurut American Society for Quality Control (dalam Lupiyoadi, 

2001 ; 144), kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-

karakteristik dari suatu barang atau jasa, dalam hal kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhankebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. 

Produk adalah semua yang bisa ditawarkan dipasar untuk 

mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat 
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memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen (Sumarni dan J. Supranto, 

1997 dalam Tjiptono, 2006 ; 95). 

Garvin (dalam Tjiptono, 2005 ; 130 - 131), indikator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas produk, yaitu : 

1. Fitur 

Meliputi karakteristik sekunder yang melengkapi fungsi dasar 

produk  

2. Reliabilitas 

Yaitu kemungkinan kecil mengalami kerusakan atau gagal produk. 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi 

Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

4. Daya tahan 

Yaitu berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

5. Keindahan 

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

3. Persepsi Harga 

Persepsi harga adalah kecenderungan konsumen untuk 

menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kualitas produk. ( 

dalam paramita 2010) 

Menurut Umar Husein (2002) (dalam paramita 2010 ; 26), harga 

adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari 

memiliki atau menggunakan produk barang atau jasa yang nilainya 
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ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar–menawar atau 

ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap seorang 

pembeli. 

Menurut Stanton (2004), (dalam paramita 2010 ; 26)harga adalah 

sejumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang ditentukan untuk 

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelanggan yang 

menyertai. Indikator harga menurut Stanton (2004) adalah : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Perbandingan harga dengan merek lain 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas 

4. Kerangka Pikir 

  

 

  

 

 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna 

perangkat modem smartfren 

Dalam kerangka pikir yang ada dapat dilihat bahwa kualitas 

produk, dan persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

perangkat modem smartfren. Hal ini juga di dukung oleh penelitan 

Kepuasan pelanggan 
(Y) 

 

Kualitas produk 
(X1) 

Persepsi harga 
(X2) 
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terdahulu (fransiska paramita) kualitas produk, dan persepsi harga 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

C. Hipotesis  

H1. variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pengguna perangkat modem Smartfren. 

H2.  variabel persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pengguna perangkat modem Smartfren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


