
11

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kepuasan Pelanggan

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan

Menurut Walker et.al (2001) kepuasan pelanggan dapat didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan

dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Secara umum, kepuasan

pelanggan dapat dikatakan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang dari

perbandingan antara produk yang dibeli sesuai atau tidak dengan harapanya.

Menurut Oliver (2007) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kepuasan

pelanggan adalah bagian dari pemasaran dan memainkan peran penting

didalam pasar. Dalam setiap perusahaan, kepuasan pelanggan adalah hal yang

paling penting, karena jika konsumen merasa puas dengan pelayanan atau

produk itu, maka posisi produk atau jasa itu akan baik dipasar. Apa yang

diharapkan dan diinginkan oleh konsumen merupakan faktor utama yang harus

dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menyusun rencana kebijakan bagian

pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Mowen dan Minor (2002) Kepuasan pelanggan adalah

keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang atau jasa setelah

mereka memperoleh dan menggunakannya. Ini merupakan penelian evaluative

pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan

pengalaman menggunakan/mengkonsumsi barang atau jasa tersbut. Secara

menyeluruh perasaan konsumen mengenai pengalaman konsumsi akan
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mempengaruhi evaluasi mereka atas produk secara independen dalam hal

kualitas produk aktual. Evaluasi pasca pembelian produk sangat erat

hubunganya dengan pengembangan perasaan puas atau tidak puas terhadap

proses pertukaran.

Etta dan Sopiah (2013) menyatakan kepuasan pelanggan merupakan

sejauh mana suatu tingkatan produk diprespsikan sesuai harapan pembeli. Jadi,

kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan

konsumen terhadap suatu jasa dan produk sesuai dengan kenyataan yang

diterima oleh konsumen. Jika jasa atau produk tersebut jauh dari harapan, maka

konsumen akan kecewa, sebaliknya jika jasa atau produk tersebut memenuhi

harapan, maka konsumen akan merasa puas.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dasarnya pengertian

kepuasan konsumen mencangkup perbedaan antara harapan dan kinerja atau

hasil yang dirasakan dan dari terciptanya kepuasan konsumen dapat

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antar perusahaan dan

konsumennya menjadi harmonis.

b. Manfaat Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan

dan bagi konsumen itu sendiri. Manfaat yang dapat diperoleh dari kepuasan

pelanggan menurut Tjiptono (2004) antara lain :

1) Hubungan antara perusahaan dan para pelanggan menjadi harmonis.

2) Memberikan dasar yang lebih baik untuk pembelian ulang.

3) Dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen.
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4) Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan

bagi perusahaan.

5) Reputasi perusahaan menjadi baik.

6) Laba yang diperoleh dapat meningkat.

Apa yang diharapkan dan diinginkan konsumen, merupakan faktor utama

yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam menyusun

rencana kebijakan dalam pemasaran yang akan dilakukan perusahaan.

c. Indikator Kepuasan Pelanggan

Irawati dan Hery Syahrial (2015) mengungkapkan indikator yang dapat

digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:

1. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk.

2. Perasaan puas (dalam arti puas terhadap penetapan harga dan kualitas

produknya.

3. Puas atas manfaat yang diberikan produk.

d. Pengukuran Kepuasan Konsumen

Ada beberapa metode yang bisa digunakan perusahaan untuk mengukur

kepuasan konsumen (Kotler 2007), yaitu:

1. Sistem keluhan dan saran

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan menyediakan akses yang

mudah serta nyaman bagi para konsumen untuk menyampaikan saran, kritik,

pendapat dan keluhan mereka.
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2. Pembeli bayangan (Ghost Shopping)

Yaitu dengan mempekerjakan beberapa ghost shopper yang berperan atau

berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan kemudian

menilai cara perusahaan melayani permintaan spesifik konsumen, menjawab

pertanyaan konsumen dan menangani setiap keluhan.

3. Analisis konsumen beralih (Lost Customer Analysis)

Sedapat mungkin perusahaan seharusnya menghubungi para konsumen yang

telah beralih ke perusahaan lain agar dapat memahami mengapa hal itu

terjadi dan agar dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan

selanjutnya.

4. Survey kepuasan konsumen

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan secara langsung dari

pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh

perhatian terhadap konsumenya.

Kepuasan pelanggan adalah batu penjuru bagi hubungan antara pemasaran

dan manajemen dan sumber keunggulan kompetititf bagi organisasi (Claycomb,

et.al 2002). Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan merupakan bagian dari

pengalaman pelanggan terhadap suatu produk yang ditawarkan. Berdasarkan

pengalaman yang diperolehnya pelanggan memiliki kecenderungan untuk

membangun nilai-nilai ekspetasi tertentu.

Nilai ekspetasi tersebut akan memberikan dampak bagi pelanggan untuk

melakukan pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap kompetitor dari

produk yang pernah dirasakannya. Secara langsung penilaian tersebut akan
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mempengaruhi pandangan dan penilaian pelanggan terhadap perusahaan

kompetitor.

e. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon konsumen terhadap

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang

dirasakan setelah pemakaian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan

konsumen adalah presepsi konsumen mengenai pelayanan dan kepuasan

konsumen selain dipengaruhi oleh pelayanan juga ditentuan oleh kualitas

produk, nilai, harga dan faktor-faktor lainnya yang bersifat pribadi serta yang

bersifat situasi sesaat. Irawan (2008) adapun penjelasan dari semua faktor yang

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kualitas produk adalah driver kepuasan konsumen yang multi dimensi.

Konsumen akan puas dengan produk yang dibeli jika produk tersebut

berkualitas baik.

2. Harga, konsumen yang sensitif terhadap harga murah adalah sumber

kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan nilai yang tinggi.

3. Service quality adalah konsep pelayanan yang terdiri dari tangibles,

responsiveness, reliability, assurace, dan empathy.

4. Emotional factor adalah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup

seseorang.

5. Biaya dan kemudahan adalah konsumen akan semakin puas dengan relatif

mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk dan pelayanan.
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2. Harga

a. Pengertian Harga

Kesetiaan Harga adalah jumlah rupiah yang bisa dibayar oleh pasar (Colin

2003). Dari sudut pandang pemasaran merupakan satuan moneter atau ukuran

lainnya (barang dan produk) yang ditukarkan agar memperoleh hak

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau produk. Harga (price) adalah

jumlah uang yang dibebankan atau dikenakan atas sebuah produk atau produk.

dengan kata lain harga merupakan sebuah nilai yang harus ditukarkan dengan

produk yang dikehendaki konsumen (Swasta 2008). Sedangkan Menurut

Nitisusastro (2012) harga adalah suatu imbalan yang berupa pembayaran yang

diterima oleh produsen karena telah menyerahkan suatu produk barang atau

jasa kepada konsumen.

Harga merupakan satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan

sedangkan elemen lain menimbulkan biaya. Harga merupakan salah satu

elemen yang paling flexsibel, harga dapat diubah dengan cepat. Namun ada

beberapa perusahaan yang tidak menangani penetapan harga yang terlalu

berorientasi biaya, harga kurang sering divariasi untuk mengambil keuntungan

dari perubahaan pasar, harga ditetapkan secara independen dan bukannya

sebagai unsur instrinsik dari strategi penentuan posisi pasar, serta harga kurang

cukup bervariasi untuk berbagai macam produk, segmen pasar, dan saat

pembelian (Kotler 2007).

Menurut Simamora (2001) harga adalah sejumlah nilai dipertukarkan untuk

memperoleh suatu produk. Biasanya harga dihitung dengan nilai uang.
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Masalah terpenting dalam penetapan harga adalah menentukan harga yang

tepat, yaitu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah di mata konsumen,

masih memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menjadi kelemahan

perusahaan di mata pesaing. Harga yang tinggi bisa saja masih terjangkau

konsumen dan ini jelas memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi dalam

persaingan, ini bisa menjadi kelemahan perusahaan kalau pesaing mampu

membuat harga yang lebih rendah, terutama kalau pasar peka terhadap harga.

Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa harga adalah

sejumlah nilai yang harus dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki

atau menggunakan suatu produk.

b. Peran Harga

Harga mempunyai peranan penting secara makro (bagi perekonomian

secara umum) dan secara mikro (bagi konsumen dan perusahaan) (Tjiptono,

2004):

1) Bagi perekonomian, harga produk mempunyai pengaruh tingkat

perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor

produksi. Seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu dan kewirausahaan.

Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi

menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya. Sebagai alokator

sumber daya, harga menentukan apa yang diproduksi (penawaran) dan siapa

yang akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan (permintaan).
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2) Bagi konsumen, dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat

sensistif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya

pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas

konsumen agak sensitif terhadap harga, namun mempertimbangkan faktor

lain (seperti citra merek, lokasi, toko, layanan, nilai (value), fitur produk, dan

kualitas). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas harga seringkali

dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus harga yang mahal dianggap

mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori produk spesial.

c. Indikator Harga

Harga suatu barang atau jasa menjadi penentu bagi permintaan pasar.

Harga juga dapat mempengaruhi program pemasaran perusahaan atau

organisasi. Karena ini merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang dapat

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nurhayati (2011) mengungkapkan

indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:

1) Harga terjangkau.

2) Harga sesuai dengan kualitasnya.

3) Harga suku cadang murah.

4) Harga sesuai manfaat yang dirasakan.
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d. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Menurut Tjiptono (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi harga adalah

sebagai berikut:

1. Harga jual

Harga jual merupakan harga akhir yang ditetapkan produsen akan suatu

produk setelahadanya perhitungan semua biaya produksi.

2. Kesesuaian harga

Bahwa tinggi rendahnya harga ditetapkan perusahaan sesuai dengan

kualitas produk tersebut, sehingga konsumen akan mendapatkan manfaat yang

seimbang dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

3. Perbandingan harga

Perbandingan mengenai harga yang ditetapkan perusahaan dengan

perusahaan lain dengan produk yang sejenis atau subtitusi sehingga konsumen

akan dapat menetapkan pilihannya terhadap beberapa alternatif produk

tersebut.

3. Kualitas Produk

a. Pengertian Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Amstrong (2009) kualitas produk adalah kemampuan

sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan

durabilitas, reliabilitas, ketetapan, kemudahan pengoperasian dan reparasi

produk juga atribut produk lainnya. Menurut Mowen dan Minor (2002)

kualitas produk sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan barang

dan jasa. Isu utama dalam menilai kinerja produk adalah dimensi apa yang
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digunakan konsumen untuk mengevaluasinya. Bagian dari kebijakan produk

adalah perihal kualitas produk. Kualitas suatu produk baik berupa barang

maupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya.

Menurut David Garvin yang dikutip Vincent Gasperz (Umar 2001), untuk

menentukan dimensi kualitas barang, dapat melalui delapan dimensi yaitu

performance, features, reliability, durability, servicebility, aesthetics,

conformance dan perceive performance. Dimensi berisifat universal sehingga

harus didefinisikan, diklarifikasikan, dan interprestasikan sesuai dengan

penggunannya, hanya yang cocok saja yang dipergunakan sesuai dengan

bentuk dan jenis produk dari perusahaan tersebut.

Mc Charty dan Perreault (2003) mengemukakan bahwa, produk

merupakan hasil dari produksi yang akan dilempar kepada konsumen untuk

didistribusikan dan dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan melihat definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk

adalah suat usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, dimana

suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar kualitas

yang telah ditentukan, dan kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah

karena selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah.
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b. Dimensi Kualitas Produk

Menurut Orville, Larreche, dan Boyd (2005) mengungkapkan indikator

yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas produk, yaitu:

1) Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari

sebuah produk. Indikator pada Performance (kinerja), yaitu   kinerja

produk sesuai dengan manfaat, kemudahan dan kenyaman dalam

menggunakan produk dan bahan pertimbangan konsumen.

2) Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk yang

bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin

besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin besar

pula daya tahan produk. Indikator pada Durability (daya tahan), yaitu usia

atau keawetan sebuah produk.

3) Conformance to Specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada

produk. Indikator pada Conformance to Specifications (kesesuaian dengan

spesifikasi), yaitu karakteristik desain produk dan karakteristik kualitas

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4) Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen

terhadap produk. Indikator pada Features (fitur), yaitu keistimewaan

tambahan produk dan kelengkapan sebuah produk yang sesuai dengan

manfaat.
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5) Reliabilty (kehandalan), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil

kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan.

Indikator pada Reliabilty (kehandalan), yaitu keberhasilan produk dalam

menjalankan fungsinya.

6) Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk

bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. Indikator pada

Aesthetics (estetika), yaitu bentuk, desain dan warna yang ditawarkan

produk.

7) Perceived Quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan

informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi persepsi konsumen terhadap

produk didapat dari harga, merek, periklanan, reputasi, dan negara asal.

Indikator pada Perceived Quality (kesan kualitas), yaitu penilaian

pelanggan (presepsi pelanggan) dan perasaan pelanggan dalam

menggunakan produk.

8) Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta

kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. Indikator pada

Serviceability, yaitu kemudahan dalam memperbaiki produk.

Kualitas produk merupakan kemampuan dari suatu produk dalam

menjalankan fungsinya. Kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat

erat dengan kepuasan pelanggan karena kualitas produk dapat dinilai dari
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kemampuan produk tersebut untuk menciptakan kepuasan pelanggan.

Hubungan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan tersebut ditentukan

oleh pelanggan melalui karakteristik yang ada pada suatu produk dan jasa,

dimana puas dan tidaknya pelanggan dipengaruhi oleh nilai yang didapat

dengan mengkonsumsi suatu produk.

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka

akan menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan

Amstrong 2009). Mowen dan Minor (2002) berpendapat kualitas produk

mempunyai pengaruh yang bersifat langsung terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan meningkatkan kemampuan suatu produk maka akan tercipta

keunggulan bersaing sehingga pelanggan menjadi semakin puas

4. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Pelanggan unsur utama untuk mengukur apakah strategi pemasaran yang

diambil perusahaan telah berjalan dengan baik, karena tingkat keberhasilan

pemasaran dapat dilihat dari besar kecilnya pemberian yang dilakukan oleh

konsumen. Perusahaan dituntut untuk 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.

Dalam memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan akan

memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi

pemasaran agar dapat menciptkan kepuasan bagi pelangganya (Kotler 2007).
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Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan

meminimkan atau meniadakan pengalaman konsumen yang kurang

menyenangkan. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka

konseptual yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut.

Gambar 2.1
Hubungan Variabel Harga dan Kualitas produk terhadap

Kepuasan pelanggan

a. Pengaruh Harga terhadap Kepuasan Pelanggan

Harga merupakan faktor pendorong kepuasan konsumen. Kesalahan

menetapkan harga jual akan berdampak pada persepsi pelanggan yang kurang

baik terhadap produk dan nama perusahaan. Anderson, fornell, Lehman (dalam

Bei dan Chiao 2001) dalam hasil penelitianya menegaskan bahwa harga

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan konsumen,

karena bila sewaktu-waktu konsumen mengevaluasi nilai dari produk yang

diperoleh konsumen biasanya berfikir mengenai harga. Harga yang tinggi

menyebabkan perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan atau mengurangi

pemborosan terhadap produk. Suatu produk yang memiliki kualitas adalah produk

yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai harapan konsumen bahkan

Harga

(X1)
Kepuasan Pelanggan

(Y)

Kualitas Produk

(X2)
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dapat melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen sehingga konsumen puas.

Jika harga yang telah dibeli memenuhi harapan yang di inginkan konsumen, hal

ini akan menimbulkan kepuasan bagi konsumen.

Penelitian yang dilakukan Wibowo (2013) menyatakan bahwa harga, kualitas

layanan dan nilai pelanggan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada

Rumah Makan Di Kota Purwokerto. Rahma et.al (2012) menyatakan bahwa harga

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen online shopping pada

Mahasiswi Univeristas Surabaya. Ardahana (2010) menyatakan bahwa harga,

kualitas produk dan lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Bengkel

Caesar Semarang. Nandahapsari (2015) menyatakan bahwa harga, kualitas produk

dan lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Catering

Rossa Kediri. Hastuti (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan harga

berpengaruh terhadap pelanggan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia di

Kota Solo. Dari uraian diatas dapat dihipotesiskan:

H1: Harga berpengaruh Terhadap Kepuasan Pelanggan pada oppo smartphone.

b. Pengaruh Kualitas produk terhadap Kepuasan Pelanggan

Kualitas produk merupakan kemampuan dari suatu produk dalam

menjalankan fungsinya. Kualitas produk mempunyai hubungan yang sangat erat

dengan kepuasan pelanggan karena kualitas produk dapat dinilai dari kemampuan

produk tersebut untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Hubungan kualitas

produk dengan kepuasan pelanggan tersebut ditegaskan pula oleh (Swasta 2008)

bahwa kualitas dari suatu produk ditentukan oleh pelanggan melalui karakteristik
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yang ada pada suatu produk dan jasa, dimana puas dan tidaknya pelanggan

dipengaruhi oleh nilai yang didapat dengan mengkonsumsi suatu produk.

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka

akan menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan Amstrong

2009). Mowen dan Minor (2002) berpendapat kualitas produk mempunyai

pengaruh yang bersifat langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dengan

meningkatkan kemampuan suatu produk maka akan tercipta keunggulan bersaing

sehingga pelanggan menjadi semakin puas.

Penelitian yang dilakukan Prastyo (2011) menyatakan bahwa kualitas produk

dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yulia (2015) menyatakan

bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

konsumen pada produk M2 Fashion Online Singaraja. Ardahana (2010)

menyatakan bahwa harga, kualitas produk dan lokasi berpengaruh terhadap

kepuasan pelanggan Bengkel Caesar Semarang. Loindong (2014) menyatakan

bahwa harga, kualitas produk dan lokasi berpengaruh terhadap kepuasan

pelanggan pada warung makan Lamongan di kota Manado. Nurnas (2015)

menyatakan bahwa harga, kualitas produk dan pengembangan produk

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mebel UD. Kartini Jepara

Nganjuk.

H2: Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada oppo

smartphone.
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c. Pengaruh Harga dan Kualitas produk secara simultan terhadap

Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan pencapaian nyata yang harus dipenuhi oleh

produsen. Dalam rangka menciptakan kepuasan konsumen, produsen perlu

memahami faktor pendorong kepuasan. Salah satu faktornya harga dan kualitas

produk. Harga merupakan indikator penting dalam memasarkan sebuah produk.

dalam sebagian besar kasus, biasanya permintaan dan harga berbanding terbalik,

yakni semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan terhadap produk (Kotler

dan Amstrong 2009). Oleh karena itu, penetapan harga yang tepat perlu mendapat

perhatian yang besar dari perusahaan. Sedangkan kualitas produk mencerminkan

semua dimensi penawaran produk yang memberikan manfaat bagi konsumen

(Tjiptono 2008). Jadi, kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen

akan memberikan kepuasan.

Penelitian yang dilakukan Susanto (2013) menyatakan bahwa harga, kualitas

produk dan nilai pelangga berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan

konsumen rumah makan di purwokerto. Mahendra (2014) menyatakan bahwa

harga dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan

konsumen Honda Beat Kecamatan Trenggalek. Nandahapsari (2015) menyatakan

kualitas produk, harga dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap

kepuasan konsumen Catering Rosa Kediri. Rita et.al (2014) menyatakan bahwa

harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan

terhadap kepuasan konsumen café dan resto cabana Manado. Jessica et.al (2014)

menyatakan bahwa harga, kualitas produk dan promosi berpengaruh secara
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simultan terhadap kepuasan pelanggan Kartu Prabayar Telkomsel. Maka dari

uraian diatas dapat dihipotesiskan:

H3: Harga dan Kualitas Produk secara simultan berpengaruh terhadap Kepuasan

pelanggan pengguna oppo smartphone.


