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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepuasan Pelanggan merupakan aset yang sangat penting yang harus di

pelihara dan dipertahankan keberadaanya untuk mencapai keberhasilan

perusahaan. Salah satu langka penting dalam rangka memenagkan persaingan

adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan, karena pelanggan merupakan

pihak yang secara langsung menggunakan produk yang ditawarkan oleh pihak

perusahaan (Kotler 2007). Dengan memahami kebutuhan, keinginan dan

permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi perusahaan

untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptkan kepuasan bagi

pelangganya.

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan bagian dari

pengalaman pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan.

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, pelanggan memiliki kencenderungan

untuk membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan memberikan dampak

bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap kompetitor dari produk

atau jasa yang pernah dirasakannya (Margaretha 2004). Apabila sebuah

perusahaan memberikan produk atau jasanya yang berkualitas baik, maka

diharapkan mampu memenuhi harapan pelanggan dan akhirnya mampu

memberikan nilai yang maksimal serta menciptakan kepuasan bagi pelanggan

dibanding kompetitor-kompetitor yang ada.

Kepuasan pelanggan merupakan unsur utama untuk mengukur apakah

strategi pemasaran yang diambil perusahaan telah berjalan dengan baik atau tidak,
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karena kepuasan pelanggan merupakan sasaran dan faktor utama dalam suksesnya

perusahaan (Kotler 2007). Oleh karena itu perusahaan harus dapat merenovasi

dalam menciptakan produk-produk yang diminati dan sesuai selera konsumen,

sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif baik bagi pelanggan maupun

bagi perusahaan, dimana pelanggan mendapatkan tingkat kepuasan yang

maksimal atas produk yang dibelinya dan perusahaan mengalami peningkatan

dalam volume penjualan.

Memuaskan kebutuhan pelanggan merupakan keinginan setiap

perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan,

memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam

persaingan. Pelanggan yang puas terhadap harga dan kualitas produk cenderung

untuk membeli kembali produk pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali

dikemudian hari. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, membeli lebih

banyak, kurang sensitif pada harga dan memberikan komentar baik pada

perusahaan (Abdullah 2014). Hal ini menunjukan kepuasan merupakan faktor

kunci bagi pelanggan dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi

terbesar dari volume penjualan perusahaan.

Hasil Penelitian Prastyo (2011), diperoleh bahwa Kepuasan pelanggan

dipengaruhi oleh harga. Sementara itu Yulia (2015), menyatakan bahwa kepuasan

pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk. Nandahapsari (2015), menyatakan

bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kepercayaan. Mendukung penelitian

sebelumnya Atstsaqifi et.al (2014), menyatakan bahwa kepuasan pelanggan

dipengaruhi oleh citra merek (Brand Image) dan kualitas pelayanan. Sejalan
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dengan penelitian Panjaitan (2012) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan

dipengaruhi oleh Lokasi/Tempat. Selanjutnya penelitian Asir (2013) menyatakan

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh saluran distribusi. Wibowo (2013),

menyatakan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh nilai pelanggan. Hasil

penelitian diatas diperoleh bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi beberapa

variabel yaitu harga, kualitas produk, lokasi, kualitas pelayanan, nilai pelanggan,

citra merek (Brand Image) dan saluran distribusi.

Harga merupakan salah satu faktor penting dalam kepuasan pelanggan,

karena harga dapat menjadi alasan utama pelanggan dalam memilih produk atau

jasa. Harga merupakan satu-satunya elemen yang fleksibel, karenanya harga dapat

berubah sewaktu- waktu. Harga juga dapat menjadi penentu keberhasilan suatu

perusahaan karena harga dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang

diperoleh dari penjualan produk maupun jasa (Jacub dan Laksono 2012).

Harga merupakan sejumlah nilai yang dibebankan atas suatu produk, atau

jumlah dari nilai yang ditukar pelanggan atas manfaat-manfaat karena memiliki

atau menggunakan produk tersebut (Kotler dan Amstrong 2009). Harga

merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak perusahaan

bangkrut karena mematok harga yang tidak cocok dipasar. Harga yang ditetepkan

harus sesuai dengan perkonomian konsumen, agar konsumen dapat membeli

barang tersebut. Untuk mengetahui harga yang cocok untuk konsumen,

perusahaan harus melakukan riset yang mendalam agar dapat menentukan harga

yang cocok untuk konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi jual

beli secara lancar.
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Bagi konsumen, harga merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil

keputsan pembelian, karena harga suatu produk mempengaruhi presepsi

konsumen mengenai produk tersebut. Konsumen menggunakan harga sebagai

bahan pertimbangan dalam menentukan pembelian produk-produk atau tidak,

kapan sebaiknya pembelian dilakukan serta berapa besar kebutuhan akan produk

yang dibeli sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Menurut Tjiptono

(2004) harga dan kualitas memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepuasan

pelanggan, masih ada sedikit bukti empiris mengeksplorasi hubungan ini.  Hal ini

merupakan salah satu faktor yang kurang di perhatikan perusahaan, sehingga

konsumen akan berfikir lagi untuk menggunakan produk tersebut dan akan merasa

tidak puas setelah membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut.

Penetapan harga yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar dari

perusahan. Konsumen sendiri memiliki presepsi mengenai harga bahwa samakin

tinggi harga suatu produk semakin tinggi kualitas produknya. Bila suatu produk

mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding manfaat

yang diterima maka yang terjadi adalah produk tersebut akan memliki nilai

negatif. Konsumen mungkin akan menganggapnya sebagai nilai yang buruk dan

kemudian akan mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut. Sebaliknya jika

manfaat yang diterima maka yang akan terjadi adalah produk tersebut akan

memiliki nilai positif (Lupiyadi 2008).

Kualitas produk merupakan faktor penentu kepuasan pelanggan setelah

melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Dengan kualitas

produk yang baik maka keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu
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produk akan terpenuhi. Menurut Handoko (2002) kualitas produk merupakan

suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya

dengan standar ukur yang telah ditetapkan. Semakin sesuai standar yang

ditetapkan maka akan dinilai produk tersebut semakin bekualitas.

Kualitas produk merupakan titik awal yang baik unutk menciptakan citra

positif dan mempertahankan loyalitas pelanggan jangka panjang (Chang dan Fong

2010). Semakin tinggi tingkat kualitas dari suatu produk, maka akan

mengakibatkan tingginya tingkat kepuasan yang akan dirasakan oleh konsumen,

dengan tingginya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen maka konsumen akan

merekomendasikan produk terhadap orang lain (Kotler dan Keller 2009).

Kualitas produk memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan

pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang,

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan skema

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat

meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pelanggan yang

kurang menyenagkan (Atmawati dan Wahyuddin 2007).

Kualitas produk merupakan salah satu faktor penentu kepuasan konsumen

karena kualitas produk yang baik akan menciptakan, mempertahankan, dan

menjadikan konsumen yang loyal. Menurut Kotler dan Amstrong (2009), kualitas

produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya.

Pelaku bisnis perlu mempertimbangkan kualitas produk dalam produksi sendiri



6

apabila ingin dapat menghasilkan produk yang baik dan memuaskan konsumen

serta dapat bersaing dengan pengusaha lain.

Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh

setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing dipasar untuk

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Semakin bertambah dewasanya

pikiran konsumen dalam mempertimbangkan kualitas suatu produk yang

dipilihnya, sehingga menuntut perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas

produknya. Menurut Tjiptono (2004) produk dapat pula diartikan sebagai presepsi

konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Oleh karena

itu tingkat kepuasan terhadap suatu produk akan sangat bergantung kepada

kualitas produk itu sendiri.

Alasan peneliti menggunakan variabel harga dan kualitas produk karena

harga seringkali dianggap sebagai indikator nilai, bilamana harga tersebut

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa yang

pada tingkat harga tertentu. Apabila manfaat yang dirasakan konsumen

meningkat, maka nilainya akan meningkat pula, sama halnya dengan tingkat harga

tertentu, nilai suatu barang dan jasa akan meningkat seiring dengan meningkatnya

manfaat yang dirasakan. Dalam usahanya memasarkan barang atau jasa

perusahaan perlu menetapkan harga yang tepat. Sedangkan kualitas produk sangat

mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu bisnis. Perusahaan yang

memproduksi produk yang berkualitas tinggi akan memberi keuntungan

dibandingkan dengan memproduksi produk yang berkualitas rendah. Artinya,
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kosumen akan bersedia membeli satu barang dengan harga yang masuk akan dan

relatif terjangkau, dengan kualitas yang baik (Kotler 2007).

Salah satu fenomena yang terjadi pada saat ini adalah banyaknya

masyarakat Indonesia menggunakan smartphone android. Banyak berbagai

macam merek smartphone android yang berada di Indonesia salah satunya adalah

merek oppo smartphone. Oppo merupakan merek ternama yang telah dikenal oleh

masyarakat Indonesia dengan kualitas produk yang telah dipercaya sebagai

produk yang paling diminati masyarakat baik dari segi kualitas produk, desain

maupun harga. Oppo terus berinovasi dalam menciptakan produk-produk

smartphone yang berkualitas dan canggih, yang dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat modern saat ini. Oppo menciptkan produk baru dengan spesifikasi dan

fitur-fitur yang menarik seperti kamera Oppo yang berbeda dengan smartphone

lainnya. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi smartphone android merek

Oppo ini.

Dari data yang ditulisakan oleh IDC dalam laporan “Top Five Smartphone

Vendor Worldwide” untuk periode kuartal kedua tahun 2016 ini menunjukan

bahwa Oppo smartphone dapat menembus 5 besar dalam penjualan terbanyak

pada kuartal kedua ini. Meskipun Oppo berada di posisi ke 4 tetapi pangsa

pasarnya naik drastis yaitu 136,6%. Karena kanaikan itu, pangsa pasar Oppo di

pasaran smartphone dunia mencapai angka 6,6% dunia, meningkat jauh dari 2,8%

ditahun 2015 (Kompas 2016).

Adapun permasalahan yang saat ini terjadi pada Oppo smartphone yaitu

ada beberapa konsumen yang kurang puas akan harga yang terdapat pada Oppo
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tersebut. Ada beberapa produk Oppo yang dijual cukup mahal akan tetapi

produknya masih kalah dengan produk sejenisnya. Contohnya saja produk Oppo

mirror 3 dengan produk Xiaomi Redmi 4, harga Oppo miror 3 lebih mahal

ketimbang Xiaomi Redmi 4. Walaupun sama-sama buatan dari china akan tetapi

Xiaomi disni memiiki kualitas yang baik ketimbang Oppo itu sendiri. Apabila

Oppo tidak memperhatikan penetapan harga yang dilakukan kemungkinan

konsumen akan beralih ke produk-produk lain dengan harga terjangkau dan

kualitas  produk yang baik. Dan hal ini akan mengurangi rasa puas konsumen

pada produk Oppo tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas,

dan mengingat pentingnya kepuasan konsumen maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk

Terhadap kepuasan Pelanggan” (Studi Pada Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Malang Pengguna Oppo Smartphone).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepuasan pelanggan, persepsi harga, persepsi kualitas produk

pengguna Oppo Smartphone?

2. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna

Oppo Smartphone?

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada

pengguna Oppo Smartphone?
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4. Apakah harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap

kepuasan pelanggan pada pengguna Oppo Smartphone?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah disebutkan diatas, tujuan

dan manfaat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kepuasan pelanggan, persepsi

harga, persepsi kualitas produk pada pengguna Oppo Smartphone.

b) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh harga terhadap kepuasan

pelanggan pada pengguna Oppo Smartphone.

c) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas produk terhadap

kepuasan pelanggan pada pengguna Oppo Smartphone.

d) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh harga dan kualitas produk

secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna Oppo

Smartphone.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi perusahaan Oppo Smartphone ini dapat digunakan sebagai penentu

strategi kedepannya agar menjadi perusahaan yang lebih baik khususnya

mengenai harga, kualitas produk dan kepuasan pelanggan.

b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan dan berguna sebagai kontribusi pemikiran yang berkaitan

dengan pemasaran terutama dalam pembahasan tentang kepuasan
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pelanggan serta berguna bagi akademisi yang ingin menganalisis pengaruh

harga, kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan.


