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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

ini diantaranya yang dilakukan oleh Richa (2010), Dita (2011) yang 

dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Lokasi 

penelitian 

Variabel Hasil 

Richa 

Widyanin

gtya 

(2010) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

loyalitas serta 

dampaknya pada 

kepuasan 

konsumen dalam 

menggunakan jasa 

kereta api Harina 

(studi pada PT. 

Kereta Api 

Indonesia DAOP 

IV Semarang) 

Semarang   Kualitas 
pelayanan 

 Harga tiket 

 Kepuasan 
konsumen 

 loyalitas 
 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

variabel  kepuasan 

konsumen terhadap 

loyalitas konsumen 

adalah signifikan, 

apabila kepuasan 

konsumen meningkat 

maka loyalitas 

konsumen akan 

meningkat jadi 

pengaruh antara 

kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas 

konsumen dapat 

diterima 

menggunakan 

analisis jalur  

Dita 

Amanah 

(2011) 

Pengaruh Harga, 

dan Kualitas 

Produk terhadap 

Kepuasan 

Konsumen Pada 

Majestyk Bakery 

dan Cake Shop 

Cabang H.M. 

Yamin Medan 

Medan  Harga 

 Kualitas Produk 

 Kepuasan 

Hipotesis penelitian 

yang menyatakan ada 

pengaruh antara 

harga dengan 

kualitas produk 

terhadap kepuasan 

konsumen pada 

Majestyk Bakery dan 

Cake Shop dapat 

diterima dengan 

menggunakan uji f 
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B. Landasan Teori 

1. Kualitas Produk 

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk 

mempunyai daya tahan penggunaannya lama, produk yang digunakan 

akan meningkatkan citra atau status konsumen yang memakainya 

produknya tidak mudah rusak, adanya jaminan kualitas dan sesuai 

etika bila digunakan. Menurut Juran dalam Nasution (2010:2), kualitas 

produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitnes for use) untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan 

penggunaan itu didasarkan atas lima ciri utama berikut 

a. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan 

b. Psikologis, citra rasa atau status 

c. Waktu, yaitu kehandalan 

d. Kontraktual, yaitu adanya jaminan 

e. Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur 

Kualitas yang baik mampu memberikan kesesuaian yang 

diharapkan pelanggan. Sedangkan menurut Crosby dalam Nasution 

(2010:2), kualitas adalah conformance to requirement, sesuai yang 

diisyaratkan atau di distandarkan. Kecocokan penggunaan suatu 

produk adalah apabila produk mempunyai daya tahan pengunaannya 

lama, produk yang digunakan akan meningkatkan citra atau status 
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konsumen yang memakainya, produknya tidak mudah rusak, adanya 

jaminan kualitas dan sesuai etika bila digunakan.  

Lebih lanjut kualitas produk menurut Menurut Kotler dalam 

Sutrisni (2010:42) Kualitas produk mencerminkan kemampuan 

produk untuk menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, 

kehandalan, kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan, dan 

reparasi produk dan ciri-cirinya lainnya. Mutu adalah kualitas 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan bahwa suatu barang 

dapat memenuhi tujuannya. Mutu atau kualitas merupakan tingkatan 

pemuasan suatu barang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kualitas produk antara lain 

a. Proses pembuatan produk dan perlengkapan serta pengaturan 

yang digunakan dalam produksi 

b. Aspek penjualan: apabila kualitas dari barang yang dihasilkan 

dari barang terlalu rendah akan dapat menyebabkan 

berkurangnya penjualan. Sebaliknya apabila kualitas dari barang 

yang dihasilkan dari barang terlalu tinggi membuat harga jual 

semakin mahal sehingga jumlah yang terjual karena kemampuan 

beli terbatas 

c. Perubahan permintaan konsumen: konsumen atau pemakai 

sering menginginkan adanya perubahan-perubahan barang yang 

dipakainya baik berupa kuantitas maupun kualitas 
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Adapun pendapat yang dikemumakan oleh  Garvin dan Davis 

dalam Nasution (2010:3), kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, 

serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

atau konsumen.lebih lanjut garvin membagi kualitas produk dalam 

delapan dimensi berikut ini 

a. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu 

barang dan merupkan karekteristik utama yang dipertimbangkan 

pelanggan dalam membeli barang tersebut. 

b. Features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk 

menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan 

produk dan pengembangannya. 

c. Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau 

kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya 

setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam 

kondisi tertentu pula 

d. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkannya sebelumnya 

berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi merefleksikan 

derajat ketepatan antara karekteristik desain produk dengan 

karekteristik kualitas standar yang telah ditetapkan  
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e. Servicebility, yaitu karekteristik yang berkaitan dengan 

kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam 

memberikan layanan untuk perbaikan barang. 

f. Aesthetics, merupakan karekteristik yang bersifat subyektif 

mengenai nilai-nilai estika yang berkaitan dengan pertimbangan 

pribadi dan refleksi dari preferensi individual. 

g. Fit and finish, sifat subyektif, berkaitan dengan perasaan 

pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk 

yang berkualitas 

h. Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran 

daya tahan atau masa pakai barang. 

2. Harga 

Penetapan harga merupakan tugas krisis yang menunjang 

keberhasilan operasi organisasi profit maupun non profit. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pendapatan bagi organisasi.Menurut Tjiptono dan Chandra (2012:315) 

secara sederhana, istilah harga bisa diartikan sebagai jumlah uang 

(satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) yang mengandung 

utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah 

produk.  

Produk adalah segala sesuatu (barang, jasa, orang, tempat, ide, 

informasi, dan/atau organisasi) yang bisa ditawarkan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan utilitas 
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merupakan atribut atau faktor yang berpotensi memuaskan kebutuhan 

dan keinginan tertentu. Menurut Assauri (2012:194) peran harga pada 

persepsi pembeli adalah pada kualitas produk, pengorbanan (sacrife), 

nilai dan keinginan untuk membeli. Peran harga ini didasarkan pada 

model hubungan harga, nilai yang dirasakan dan keinginan untuk 

membeli seperti pada gambar 2.1 berikut 

Gambar 2.1  

Hubungan harga, nilai yang dirasakan dan keinginan untuk 

membeli 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam model pada gambar 8.19, pembeli dapat menggunakan 

harga sebagai suatu indeks kualitas produk yang dirasakan, maupun 

sebagai suatu indeks pengorbanan yang dirasakan, yang terjadi bila 

pembelian produk dilakukan. 

 Nilai yang dirasakan pelanggan merupakan suatu trade-off 

antara persepsi antara persepsi pembeli atas kualitas dan persepsi 

pembeli atas manfaat yang telah didapat. Menurut Assauri (2012:194) 

Harga aktual 

Kualitas yang 

dirasakan 

Nilai yang 

dirasakan 

Pengorbanan 

yang dirasakan 

Keinginan untuk  

membeli 
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pengorbanan yang dilakukan pembeli dalam membeli produk serta 

dengan harga yang terjangkau pada kualitas produk yang diberikan 

akan menciptakan manfaat atau nilai yang dirasakan sehingga akan 

menimbulkan keinginan untuk membeli kembali produk tersebut.  

Biasanya para pembeli mempunyai sejumlah harga yang dapat 

diterima. Bila suatu harga yang ditawarkan tidak dapat diterimanya, 

maka para pembeli menginginkan untuk dapat mengulangi pembelian 

produk dan akan melakukan penelitian untuk suatu tawaran harga 

yang dapat diterima, ataupun tidak jadi melakukan dalam suatu 

pembelian. Jika evaluasi harga secara komparatif telah dilakukan, 

maka hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk dapat diterima 

sangat tergantung tidak hanya pada ekspetasi harga pembeli, tetapi 

juga pengaruh dari informasi yang didapat dari kegiatan promosi dan 

dan advertensi dari penjual. 

Pembeli biasanya berasumsi bahwa untuk menilai kualitas 

produk adalah dengan menggunakan pertimbangan isyarat. Menurut 

Assauri (2012:195) nilai ekonomis dari suatu produk dapat 

memberikan kekuatan dasar bagi penciptaan nilai pelanggan 

berdasakan biaya, dan beberapa asperk dari performa produk yang 

sulit untuk dikuantitatifkan dalam total dari biaya dari 

pembelian.performa produk juga dapat mencakup fitur dan fungsi 

produk yang terkait dengan upaya mempertinggi penggunaannya dan 

pada akhirnya berpengaruh pada penciptaan dan nilai pelanggan. 
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Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali 

digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau 

jasa. Kertajaya dalam Albertus (2012:46) mengungkapkan bahwa 

indikator penilaian harga dapat dilihat dari kesesuaian antara  suatu 

pengorbanan dari konsumen terhadap nilai yang diterimanya setelah 

melakukan pembelian, dan dari situlah konsumen akan mempersepsi 

dari produk atau jasa tersebut.  

Persepsi yang positif merupakan hasil dari rasa puas akan suatu 

pembelian yang dilakukannya, sedangkan persepsi yang negatif 

merupakan suatu bentuk dari ketidakpuasan konsumen atas produk 

atau jasa yang dibelinya. Menurut Assuari (2012:196) Jika harga yang 

ditetapkan oleh sebuah perusahaan tidak sesuai dengan manfaat 

produk maka hal itu dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan, 

dan sebaliknya jika harga yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan 

sesuai dengan manfaat yang diterima maka akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan.  

Dengan demikian dapat disimpukan bahwa pada tingkat harga 

tertentu, jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula. Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin 

tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan yang 

maksimal.dan jika tercapai kepuasan yang maksimal akan 

menciptakan loyalitas (Tjiptono dalam Alberto 2012:46). 
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3. Kepuasan 

Karena fokus dari kualitas adalah pada kepuasan pelanggan, 

perlu dipahami komponen-komponen yang berkaitan dengan kepuasan 

pelanggan menurut Nasution (2010:48) kepuasan pelanggan dapat di 

definisikan secara sederhana sebagai suatu keadaan dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui 

produk yang dikonsumsi. 

Dalam hal ini kepuasan dinyatakan sebagai suatu rasio atau 

perbandingan, maka dapat dirumuskan persamaan kepuasan 

pelanggan sebagai berikut. Z=X/Y, dimana Z adalah kepuasan 

pelanggan, X adalah kualitas yang dirasakan oleh pelanggan, dan Y 

adalah kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan.  

Dalam hal ini Pelanggan merasakan bahwa kualitas dari produk 

melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka maka kepuasan 

akan menjadi tinggi atau paling sedikit bernilai besar dari satu (Z>1). 

Sedangkan pada sisi lain, apabila pelanggan merasakan bahwa 

kualitas dari produk lebih rendah atau lebih kecil dari kebutuhan, 

keinginan, dan harapan mereka, maka kepuasan pelanggan akan 

menjadi lebih rendah atau bernilai lebih kecil dari 1 (Z<1).  

Pada persepsi lain sama diungkapkan oleh Band dalam Nasution 

(2010:49) kepuasan pelanggan sebagai perbandingan antara kualitas 

dari barang atau jasa yang dirasakan dengan keinginan, kebutuhan, 

dan harapan pelanggan. lebih lanjut Band mengatakan apabila telah 
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tercapai kepuasan pelanggan maka akan timbul pembelian ulang dan 

kesetian.  

kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan 

ekspektasi pelanggan maka perlu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi dan harapan pelanggan (Gasperz dalam Nasution 2010:50). 

1) Kebutuhan dan keinginann yang berkaitan denggan hal-hal yang 

dirasakan pelangan ketika ia sedang mencoba melakukan 

transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan) 

2) Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari 

perusahaan maupun pesaing-pesaingnya 

3) Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan 

menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan 

itu 

4) Komunikasi melaui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi 

persepsi pelanggan. 

 Kepuasan adalah perasaan senang sedangkan menurut Oliver 

dalam Tjiptono dan Chandra (2011:292) semua orang paham apa itu 

kepuasan, tetapi begitu diminta mendefinisikan tak seorangpun tahu. 

Churcil dan Surprenant dalam Tjiptono dan Chandra (2011:293) 

kepuasan secara konseptual, merupakan hasil pembelian dan 

pemakaian yang didapatkan dari perbandingan yang dilakukan oleh 

pembeli atas reward dan biaya pembelian dengan konsekuensi yang 
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diantisipasi. Secara operasional, kepuasan serupa dengan sikap, 

dimana penilaiannya didasarkan pada berbagai atribut.  

Dalam menciptakan pelanggan yang puas ada tujuan yang harus 

dilakukan perusahaan. Schnaars dalam Tjiptono dan Chandra 

(2011:298), tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan 

yang puas. Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:298) contrast theory 

berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk 

aktual dengan ekspektasi pra-pembelian. Apabila kinerja aktual lebih 

besar atau sama dengan ekspetasi, maka pelanggan akan puas. 

Sebaliknya, jika kinerja aktual lebih rendah dibndingkan ekspetasi , 

maka konsumen akan tidak puas. 

Untuk mengetahui pelanggan puas perlu adnya indikator dan 

ukuran dalam kepuasan. Tjiptono dan Chandra (2011:298),ada 2 yang 

menyatakan teori kepuasan pertama  Assimilation theory menyatakan 

bahwa evaluasi purnabeli merupakan fungsi positif dari eksppetasi 

konsumen pra-pembelian. Karena proses diskonfirmasi secara 

psikologis tidak enak dilakukan, konsumen cenderung secara 

perseptual mendistorsi perbedaan antara ekspetasi dan kinerjanya ke 

arah ekspetasi awal. Dengan kata lain, penyimpangan dari 

ekspetasinya cenderung akan diterima oleh konsumen bersangkutan. 

Sedangkan teori Kedua  Assimilation-contrast theory 

berpegangan bahwa terjadinya efek asimilasi atau efek kontras 

merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja yang 



21 
 

diharapkan dan kinerja aktual. Apabila kesenjangan besar, konsumen 

akan memperbesar gap tersebut, sehingga produk dipersepsikan jauh 

lebih bagus/buruk dibandingkan kenyataannya (sebagaimana halnya 

contrast theory).  

Namun, jika kesenjangannya tidak terlampau besar, assimilation 

theory yang berlaku. Dengan kata lain jika rentang deviasi yang bisa 

diterima dilewati, maka kesenjangan antara ekspektasi dan kinerja 

akan menjadi signifikan dan distulah efek kontras berlaku. 

a. Model kepuasan kualitatif 

Berdasarkan model kepuasan kualitatif yang mereka 

kembangkan Stauss dan Neuhaus dalam Tjiptono dan Chandra 

(2011:303) membedakan tiga tipe kepuasan dan dua tipe 

ketidakpuasan berdasarkan kombinasi antara emosi-emosi 

spesifik terhadap penyedia jasa terdiri dari 

1) Demanding Customer Satisfaction. Tipe ini merupakan 

tipe kepuasan yang aktif. Relasi dengan penyedia jasa 

diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan 

kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif dimasa lalu, 

pelanggan dengan tipe kepuasan ini berharap bahwa 

penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi 

mereka yang semakin meningkat dimasa depan 

2) Stable Customer Satisfaction. Pelanggan dalam tipe ini 

memiliki tingkat aspirasi pasif dan prilaku yang 
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demanding. Mereka menginginkan segala sesuatunya tetap 

sama 

3) Resigned Customer Satisfaction. Pelanggan dalam tipe ini 

juga merasa puas. Namun kepuasannya bukan disebabkan 

pemenuhan ekspetasi, namun lebih didasarkan pada kesan 

bahwa tidak realistis untuk berharap lebih 

4) Stable Customer Dissatisfaction. Pelanggan dalam tipe ini 

tidak puas terhadap kinerja penyedia jasa, namun mereka 

cenderung tidak melakukan apa-apa. Relasi mereka 

dengan penyedia jasa diwarnai emosi negatif dan asumsi 

bahwa ekspektasi mereka tidak bakal terpenuhi di masa 

datang. 

5) Demanding Costumer Dissatisfaction. Tipe ini bercirikan 

tingkat aspirasi aktif dan prilaku demanding. Pada tingkat 

emosi, ketidakpuasannya menimbulkan protes dan oposisi. 

Hal ini menyiratkan bahwa mereka akan aktif dalam 

menuntut perbaikan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Ada beberapa faktor yang membuat konsumen sangat 

loyal terhadap suatu jasa atau produk. Lupiyoadi 

(2001:158)menyebutkan lima faktor utama yang perlu 

diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, 

antara lain:  
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1) Kualitas produk : konsumen akan puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas. Poduk dikatakan berkualitas bagi seseorang, 

jika produk itu dapat memenuhi kebutuhannya. Kualitas 

produk ada dua yaitu eksternal dan internal. Salah satu 

kualitas produk dari faktor eksternal adalah citra merek. 

2) Kualitas Pelayan : konsumen akan merasa puas bila 

mendapatkan pelayanan yang baikatau sesuai dengan 

harapan 

3) Harga : produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan 

nilai yang lebih tinggi 

4) Biaya : konsumen yang tidak perlu mengelurkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut. 

c. Ciri-ciri konsumen yang puas 

Konsumen yang puas akan kembali membeli produk 

tersebut. Menurut Kotler (2003:100) ciri-ciri konsumen yang 

merasa puas sebagai berikut: 

1) Loyal terhadap produk: konsumen yang puas cenderung 

loyal dimana mereka akan membeli ulang dari produsen 

yang sama 
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2) Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat 

positif : komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth 

communication) yang bersifat positif yaitu rekomendasi 

kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang 

baik mengenai produk dan perusahaan 

3) Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli 

merek lain : ketika konsumen ingin membeli produk yang 

lain, maka peruusahaan yang telah memberikan kepuasan 

kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. 

4. Loyalitas 

Membangun kesetian pelanggan terhadap suatu jasa yang 

dihasilkan oleh badan usaha membutuhkan waktu yang lama melalui 

suatu proses pembelian berulang-ulang tersebut. Konsep loyalitas 

lebih berkaitan dengan prilaku pelanggan. Menurut  Jasfar (2012:22), 

Loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang 

mendalam dari pelanggan untuk membeli kembali suatu produk yang 

disukai secara konsisten dimasa mendatang.  

Loyalitas pelanggan meliputi keinginan pelanggan untuk 

membeli kembali pada suatu penyedia jasa dan juga keinginan untuk 

merekomendasikan penyedia jasa tersebut kepada orang lain. Hasil 

penilaian konsumen atas kualitas pelayanan akan membentuk pola 

loyalitas konsumen (consumer loyalty pattern), dari sangat loyal 

sampai dengan tidak loyal. konsumen dikatakan sangat loyal jika ia 
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mempunyai pola konsumsi terhadap satu pelayanan pada setiap waktu 

dan tidak pernah berganti dari satu pelayanan kepelayanan yang lain. 

Definisi costumer loyalty adalah kegiatan dan prilaku dalam 

intensitas pembelian yang dilakukan secara berulang-ulang. Loyalitas 

pelanggan adalah jumlah rata-rata seorang pelanggan melakukan 

pembelian ulang selama periode waktu tertentu. pelanggan yang setia 

pada suatu perusahaan akan membeli produk atau jasa baru yang 

diluncurkan oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seorang pelanggan mempunyai suatu ketahanan  terhadap daya 

tarik yang dimiliki pesaing dari suatu perusahaan. 

Seorang konsumen dapat menjadi pelanggan yang setia karena 

untuk mencari perusahaan lain yang cocok membutuhkan biaya tinggi 

(tidak hanya biaya uang, tetapi juga waktu, energi, dan pengorbanan 

lainnya ). Manfaat yang penting bagi pelanggan yang setia atau loyal 

adalah bahwa mereka cenderung untuk merekombinasikan produk-

produk dan jasa perusahaan kepada orang lain. Pelanggan yang setia 

akan menekan pesaing dari pembagian pasar. 

Kombinasi komponen prilaku pembelian ulang dapat dikatakan 

atau dikelompokkan dalam empat situasi kemungkinan loyalitas (Dick 

dan Basu dalam Jasfar 2012:23), sebagai berikut 

a. No Loyalty, apabila prilaku pembelian ulang pelanggan sama-

sama lemah maka loyalitas pelanggan tidak terbentuk. Ada dua 

kemungkinan penyeebarannya. Pertama, sikap yang lemah 
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(mendekati netral) bisa terjadi jika suatu produk atau jasa baru 

diperkenalkan atau pemasarannya tidak mampu 

mengkomunikasikan keunggulan produknya. Kedua, berkaitan 

dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi 

dipersepsikan serupa atau sama.  

b. Spurious loyalty (captive loyalty) ditandai dengan pengaruh 

faktor norma terhadap prilaku. Sebagai contoh, norma subjektif 

dan faktor situsional. 

c. Latent loyalty, yang tercermin dari sikap terhadap perilaku yang 

kuat disertai dengan pola pembelian ulang yang lemah. Situasi 

yang menjadi perhatian besar para pemasar adalah pelanggan 

dengan pengaruh faktor-faktor non sikap yang sama kuat atau 

bahkan cenderung lebih kuat dari pada faktor sikap dalam 

menentukan pembelian ulang 

d. Loyalty, merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para 

pemasar, dimana konsumen bersikap positif terhadap jasa atau 

penyedia jasa yang bersangkutan dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten 

Penting sekali menciptakan hubungan yang erat dengan 

pelanggan. Menurut Kotler (2010:153) menciptakan hubungan yang 

kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar dan hal 

ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang 

adapun 4 empat jenis kegiatan pemasaran penting yang digunakan 
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perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi yaitu 

berinteraksi dengan pelanggan, mempersonalisasikan pemasaran, 

mengembangkan program loyalitas, menciptakan ikatan institusional. 

Konsumen yang merasa puas akan cenderung memberikan 

tanggapan baik kepada produknya dan biasanya memberikan 

rekomendasi yang baik pada rekannya. . Menurut Love lock (2010:76) 

loyalitas merupakan satu kata lama yang biasanya digunakan untuk 

menggambarkan kesetian dan kepatuhan terhadap negara, gerakan dan 

individu dalam konteks bisnis loyalitas adalah kesedian pelangan agar 

senantiasa menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang, 

apalagi jika mengunakan secara ekslusif, dan merekomendasikan 

produk-produk perusahaan kepada teman dan rekannya. 

C. Hubungan antar Variabel 

1. Persepsi kualitas produk dan hubungannya dengan kepuasan 

pelanggan  

Kotler dalam Sutrisna (2010:62) menyatakan bahwa konsumen 

akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performansi dan ciri-

ciri terbaik sedangkan menurut lupiyoadi (2001: 158) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas produk. 

Pernyataan tersebut dipertegas  oleh Juran dalam Nasution (2010:2), 

kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitnes for use) 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. artinya jika 

perusahaan memberikan kualitas produk yang baik maka akan 



28 
 

meningkatkan kepuasan konsumen berdasarkan pemikiran tersebut 

maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut 

H1: Semakin baik kualitas suatu produk maka semakin tinggi pula 

tingkat kepuasan pelanggan  

2. Persepsi harga dan hubungannya dengan kepuasan pelanggan 

Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali 

digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau 

jasa. Menurut Assuari (2012:196) Jika harga yang ditetapkan oleh 

sebuah perusahaan tidak sesuai dengan manfaat produk maka hal itu 

dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan, dan sebaliknya jika 

harga yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan manfaat 

yang diterima maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut 

H2: Semakin sesuai manfaat harga suatu produk maka semakin tinggi 

pula kepuasan pelanggan  

3. Persepsi Kualitas Produk dan hubungannya dengan Loyalitas 

pelanggan 

Menurut Hardiwan dalam Sutrisna (2010:62) salah satu faktor 

penentu dalam menciptakan kesetian pelanggan adalah kepuasan 

dalam produk yang diberikan. Konsumen yang memperoleh kepuasan 

dalam produk yang dibelinya cenderung melakukan pembelian ulang 
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pada produk yang sama (Swastha dalam Sutrisna 2010:62). Kualitas 

produk yang baik akan menciptakan, mempertahankan kepuasan serta 

menjadikan konsumen yang loyal (Hardiwan dalam Sutrisna 2010:62) 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut. 

H3: semaikin baik kualitas suatu produk maka semakin tinggi pula 

loyalitas pelanggan 

4. Persepsi harga dan hubungannya dengan loyalitas pelanggan 

menurut Assauri (2012:194), peran harga pada persepsi pembeli 

adalah pada kualitas produk, pengorbanan (sacrifice), nilai dan 

keinginan untuk membeli kembali. Konsumen akan  menjadi loyal 

pada merek-merek berkualitas tinggi jika produk-produk yang 

ditawarkan dengan harga yang wajar (Swastha dalam Sutrisna 

(2010:66). Sedangkan menurut Tjiptono dalam Alberto (2012:46) 

apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan 

menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal.dan jika tercapai 

kepuasan yang maksimal akan menciptakan loyalitas. Berdasarkan 

pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut. 

H4:  Semakin sesuai manfaat harga suatu produk maka semakin tinggi 

pula Loyalitas pelanggan  

 

 



30 
 

5. Persepsi kepuasan pelanggan dan hubungannya dengan Loyalitas 

pelanggan 

Konsumen yang puas akan kembali membeli produk tersebut. 

Menurut Kotler (2003:100) ciri-ciri konsumen yang merasa puas 

adalah loyal terhadap suatu produk, merekomendasi kepada calon 

konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk 

dan perusahaan, Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika 

membeli merek lain. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut. 

H5:  Semakin puas pelanggan terhadap suatu produk maka semakin 

tinggi pula Loyalitas pelanggan.  

D. Kerangka Pikir 

Agar perusahaan dapat menciptakan pelanggan yang loyal yang dapat 

melakukan pembelian ulang maka disini perusahaan khususnya perusahaan 

seluler IM3 perlu mengetahui bagaimana loyalitas dibangun dengan 

memperhatikan pula kepuasan pelanggan, kualitas produk yang dimiliki dan 

juga harga yang dapat dijangkau khususnya dikalangan anak muda maka 

disini peneliti memberikan hubungan antara harga dan kualitas produk 

terhadap kepuasan dan nantinya setelah puas berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan.  

Hubungan antara kualitas produk dan harga tehadap kepuasan dimana 

menurut Lupiyoadi (2001: 158) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

ada 5 salah satunya adalah harga dan kualitas produk. Dari segi kualitas 
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produk menurut Juran dalam Nasution (2010:2), kualitas produk adalah 

kecocokan penggunaan produk (fitnes for use) untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan pelanggan. Ada empat yang menajdi indikator dalam 

mewakili ke delapan dimensi kualitas produk dalam penelitian ini yaitu 

performa (performance), keistimewaan tambahan (features), kehandalan 

(reliability), layananan perbaikan produk (servicebility), penggunaan 4 

indikator ini adalah sesuai dengan kebutuhan spesifikasi produk yang akan 

diteliti yaitu kartu perdana IM3. 

Dari segi harga menurut Assauri (2012:194), peran harga pada 

persepsi pembeli adalah pada kualitas produk, pengorbanan (sacrifice), nilai 

dan keinginan untuk membeli. Menurut Band dalam Nasution (2010:49), 

kepuasan pelanggan sebagai perbandingan antara kualitas dari barang atau 

jasa yang dirasakan dengan keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan. 

Lebih lanjut, Band mengemukakan, apabila telah tercapai kepuasan 

pelanggan, maka akan tmbul pembelian ulang dan kesetian. Dari hubungan 

antara harga dan kualitas produk terhadap kepuasan dan nantinya setelah 

puas berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan maka kerangka pemikir 

dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.2 

Gambar 2.2 Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Kepuasan Terhadap 

Loyalitas pelanggan 
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D.  Hipotesis  

Berdasarkan tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran diatas, maka 

penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenaranya, 

apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut, 

sebagai berikut 

H1: Semakin baik kualitas suatu produk maka semakin tinggi pula tingkat 

kepuasan pelanggan  

H2: Semakin sesuai manfaat harga suatu produk semakin tinggi pula 

kepuasan pelanggan  

H3: semaikin baik kualitas suatu produk maka semakin tinggi pula loyalitas 

pelanggan 

H4:  Semakin sesuai manfaat harga suatu produk maka semakin tinggi pula 

Loyalitas pelanggan  

H5:  Semakin puas pelanggan terhadap suatu produk maka semakin tinggi 

pula Loyalitas pelanggan  

 

 

 


