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BAB II . TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Gulla et al, (2015) menganalisis pengaruh harga, Promosi dan Kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Manado Grace Inn. Hasil 

penelitian menunjukan harga, promosi, dan kualitas pelayanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Hotel Manado Grace 

Inn. Penelitian saya juga menganalisis pengaruh harga dan kualitas pelayanan 

terhadapa kepuasasn konsumen dengan metode yang sama tetapi berbeda variabel 

promosi dan objek penelitian. 

Dewi et al, (2016) menganalisis pengaruh Kualitas Produk, kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen sebagai variabel 

intervening. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

Kualitas Produk, Kepercayaan dan Keputusan pembelian secara bersama-sama 

terhadap kepuasan konsumen. Penelitian saya juga menganalisis kepuasan 

konsumen tetapi berbeda variabel dalam penelitian tersebut. 

Netti, (2015) menganalisis Pengaruh Store Atmosphere terhadap Kepuasan 

Konsumen pada Roemah Kopi Bandung. Hasil penelitian menunjukan konsumen 

pada Roemah Kopi Bandung merasa puas atas store atmosphere yang diberikan 

oleh Roemah Kopi Bandung, Berdasarkan hasil Uji T yang secara parsial meliputi 

exterior memiliki pengaruh sebesar 1,90% terhadap kepuasan konsumen, general 

interior memiliki pengaruh sebesar 1,45% terhadap kepuasan konsumen, store 

layout memiliki pengaruh sebesar 9,96% terhadap kepuasan konsumen, dan interior 

display memiliki pengaruh sebesar 15,5% terhadap kepuasan konsumen, 
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Berdasarkan hasil uji F atau secara simultan, dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima yang artinya Store Atmosphere terdiri dari Exterior, General 

Interior, Store Layout, Interior Display secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadapkepuasan konsumen Roemah Kopi Bandung. Persamaan dengan penelitian 

saya yaitu pengujian hipotesis yang digunakan sedangkan perbedaannya pada variabel 

yang di uji dan tempat penelitian. 

Mega et al, (2015) menganalisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan 

Servicescape tehadap kepuasan konsumen penggun rumah Makan Ocean 27 Manado. 

Hasil dari peneitian ini menunjukan bahwa Kualitas Produk, Harag dan Sevicescape 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna rumah 

Makan Ocean 27 Manado, kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pengguna Rumah Makan Ocean 27 Manado, harga 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pengguna 

Rumah Makan Ocean 27 Manado, servicescape secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pengguana Rumah Makan Ocean 27 Manado. Persamaan 

dengan penilitian saya yaitu veriabel harga dan produk yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen kemudian cara menganalisis juga mempunyai kesamaan dengan 

menggunakan analisis linear beganda dan perbedaannya letak penelitian yang 

dilakukan.  

Soegoto, (2013) menganalisis sejauh mana kepuasan pelanggan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadpa loyalitas pelanggan iklan jitu surat kabar Jawa Pos pda 

CV. Sarana Media Advertiseng dan variabel mana yang memberikan kontribusi 
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terbesar pengaruhnya  terhdap loayalitas pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan variabel sales experience mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Adapun persamaan penelitian yaitu menganalisis kepuasan 

konsumen sedangkan perbedaanya yaitu tentang variabel yang diteliti dan objek 

penelitian yang dilakukan. 

Runtunuwu et al, (2014) menganalisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pengguna Cafe dan Resto Cabana Manado. 

Hasil penelitian menunjukan Kualitas Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan Pengguna Café dan Resto Cabana 

Manado. Penelitian saya juga menganalisis variabel yang sama yaitu harga,produk, dan 

pelayanan sedangkan perbedaannya cara menganalisis dan juga tempat penelitian yang 

tidak sama.  

Jimmy & Sugiono, (2013) menganalisis Pengaruh Service Quality terhadap 

Kepuasan Pelanggan, Pengaruh Food Quality Terhapa Kepuasan Pelanggan dan 

Pengaruh Price terhadap Kepuasan Pelanggan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Service Quality pada restoran Yung Ho Surabaya memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan Kepuasan Konsumen restoran Yung Ho Surabaya, , diketahui 

bahwa Food Quality restoran Yung Ho Surabaya berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen restoran Yung Ho surabaya, menunjukan bahwan Price pada 

restoran Yung Ho Surabaya berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada restoran 

Yung Ho Surabaya. Penelitian saya juga menganalisis kepuasan konsumen dengan 
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menggunakan variabel harga dan pelayanan dan cara menganalisis menggunakan linear 

berganda tetapi berbeda dalam tempat penelitian. 

Samuel, (2005) menganalisis adakah Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap 

Kesetian Merek. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubengan pengaruh positif yang 

signifikan antara kepuasan konsumen dengan kesetiaan merk. Penelitian saya juga 

menganalisis kepuasan konsumen tetapi berbeda variabel penelitiannnya. 

Amanah, (2010) menganalisis Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap 

Kepuasan Konsumen pada Majestyk Bakery dan Cake Shop cabang H.M Yamin 

Medan. Hasil penelitian menunjukan secara simultan harga dan kualitas produk 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Penelitian saya juga menganalisis kepuasan 

konsumen yang mebedakan adalah cara menganalisi data yang digunakan dalam 

penelitian. 

Sembiring, (2014) menganalisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Kualitas Pelanggan dalam membentuk Loyalitas Pelanggan. Hasil 

penelitian menunjukan kualitas produk secara langsung terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan terbukti berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap loayalitas pelanggan, kualitas produk terbukti memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan kualitas pelayanan terbukti berpengaruh 

signifikan terhadaployalitas pelanggan. Penelitian saya juga menganalisis kepuasan 

pelanggan dengan menggunakan variabel produk dan kualitas pelayanan dengan 

perbedaan tempat penelitian dan cara menganalisis data. 
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Prijadi & Adinegoro, (2012) menganalisis Pengaruh Kualitas Produk terhadap 

Kepuasan Pelanggan di PT. Matahari Sakti Tulungagung. Hasil dari penelitian 

menunjukan kualitas produk secara langsung terbukti berpengaruh signifikan 

terhadapkepuasan pelnggan. Peneliti saya juga menganalisis tentang kepuasan 

konsumen dengan variabel produk sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya 

lakukan yaitu pada cara menganalisis dan lokasi penelitaian. 

2.2. Kajian Teori 

 Definisi Konsumen 

Konsumen merupakan semua individu yang membeli atau memperoleh barang 

atau jasa guna dikonsumsi secara pribadi Kotler, (2001). Menurut Sumarwan, (2002) 

membedakan konsumen menjadi dua jenis yang pertama konsumen individu yaitu 

konsumen yang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan 

merupakan konsumen akhir dalam penggunaan barang dan jasa. Kedua yaitu konsumen 

organisai merupakan sekelompok orang dalam sautu tempat melakukan 

konsumsisecara bersama yang meliputi organisai bisnis, yayasan dan lembaga lainnya, 

konsumen organisai merupakan konsumen yang menggunakan produk atau jasa untuk 

menjalankan kegiatan organisasinya tersebut. 

 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan sebuah tindakan yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

keputusan yang mendahuhui tindakan tersebut Engel, (1994). Istillah perilaku 

konsumen diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh konsumen 
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dalammencari,membeli,menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan 

jasa yang merekaharapkan akan memuaskan kebutuhan. 

Beberapa definisi perilaku konsumen lainnya yaitu proses pengambilan 

keputusan danaktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh,menggunakan, dan 

menghabiskan barang atau jasa Sumarwan, (2002). Selain itu perilaku konsumen 

merupakan suatu studi tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran 

yang melibatkan perolehan,konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta 

ide-ide Umar, (2003). Perilaku konsumen terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah 

perilaku yang tampak, variabel-variabel yang termasuk ke dalamnya adalah jumlah 

pembelian, waktu, karena siapa, dengan siapa, dan bagaimana konsumen melakukan 

pembelian. Kedua adalah perilaku yang tidak tampak, variabel-variabelnya antara lain 

adalah persepsi, angatan terhadap informasi dan perasaan kepemilikan oleh konsumen 

Umar, (2003). 

Berdasarkan beberapa definisi perilaku konsumen yang telah di sebutkan diatas 

dapat disimpilkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta 

proses psikologisyang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika 

membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa dan melakukan evaluasi 

setelah pembelian.  

Karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu karakteritik budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis Kotler, (2001). 

1. Faktor Budaya. Kelas budaya, sub budaya dan sosial sangat mempengaruhi perilaku 

konsumen. Budaya didefinisikan sebagai sejumlah nilai, kepercayaan, dan 
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kebiasaan yang digunakan untuk menunjukan perilaku konsumen langsung dari 

kelompok masyarakat tertntu schiffman dan Kanuk, (2007). Menurut Kotler, (2001) 

budaya (culture) adalah penyebab kenginan dan perilaku seseorang yang paling 

dasar. Budaya merupakan hasil kreativitas manusisa dari generasi ke generasi 

berisikan nilai, norma, peraturan adat dan kebiasaan manusia yang bisa 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam masyarakat. 

2. Faktor Sosial. Faktor ini bisa trdiri dari kelompok acauan, keluarga serta peran dan 

sttus sosisal. Strata sosial ada berdasarkan hirarki tertentu seperti pekrjaan, 

pendidikan dan penghasilan. Biasanya kelas sosial ini mengelompokan orang yanag 

sama berdasarkan kesamaan perilaku mereka dalam proses perekonomian mereka. 

3. Faktor Pribadi. Suryani, (2013) menyebutkan bahwa kepribadian juga dipandang 

sebagai karakteristik yang ada dalam diri individu yang melibatkan berbagai proses 

psikologis yang akan menentukan kecenderungan dan respon seseorang terhadap 

lingkungan. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, 

pekerjaan dan keaadaan ekonomi, kepribadian konsep diri, serta gaya hidup dan 

nilai. Sedangkan menurut Kotler, (2001) kepribadian adalah faktor dalam diri  yang 

mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan berupa usia, tahap siklus 

hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan gaya hidup. 

4. Faktor Psikologis. Psikologis konsumen merupakan salah satu ilmu dari psikologis 

yang lebih mempelajari pada sikap yang dilakukan oleh konsumen. Menurut Kotler, 

(2001) psikologis kosnumen merupakan studi tentang motivasi, persepsi, 

pembelajaran kognisi dan perilaku pembelian individu di pasar dan penggunaan 
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produk tersebut dirumah. Dalam memilih suatu produk pilihan konsumen 

dipengaruhi oleh faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, 

kebutuhan dan sikap. Motivasi dapat digambarkan sebagai suatu kekuatan yang 

mana individu didorong untuk melakuakan suatu tindakan Amirullah, (2002). 

Persepsi/perception adalah proses dimana kita memilih, mengatur dan 

menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang 

berarti. Pembelajaran (learning) menggambarkan tentang perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari  pengalaman Kotler, (2001). Sikap (attitude) seseorang 

adalah predisposisi (keadaan dimana konsumen mudah terpengaruh) untuk 

membrikan tanggapan terhadapa rangsangan lingkungan yang dapat memulai atau 

membimbing tingkah laku orang tersebut Dharmmesta, (2000). 

 Kepuasan Konsumen  

Kepuasan konsumen merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Kepuasan 

merupakan tingkatperasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kierja produk yang diterima dan diharapakan Lupiyoadi, (2001). Konsep pemasaran 

modern yang menjadi titik sentral dari kegiatan pemasran adalah untuk memperoleh 

atau mencapai kepuasan konsumen. Menurut Kotler, (2001) mengemukakan bahwa 

kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesan terahdap kinerja suatu produk dan 

harapan-harpannya. 

Selain penejelasan diatas Tjiptono, (2004) juga mengemukakan bahwa 

kepuasan konsumen meurpakan evaluasi purnabeli diman alternatif dipilih sekurang-

kurangnya memberi hasil yang sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 
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ketidak puasan konsumen timbul ketika hasil (outcome) yang tidak sesuai dengan 

harapan. Kesamaan dari beberapa definisi diatas yaitu menyangkut komponen 

kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang disarankan). Secara konsptual, 

kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Konsumen 

Sumber: Tjiptono, (2004) diolah 2018 

Konsumen adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang atau suatu 

ornganisasi, maka hanya merekalah yang dapat menentukan kualitas seperti apa dan 

hanya mereka yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhannya. 

Menurut Tjiptono, (2004), adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat 

diantaranya : 

1. Hubungan antara perusahaan dan para konsumennya menjadi harmonis. 

2. Memebrikan dasar dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

3. Dapat mendororng terciptanya loyalitas pelanggan. 
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4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntukan bagi 

perusahaan. 

5. Reputasi perusahaan menjadi baikdimata konsumen. 

Prinsipnya kepuasan konsumen itu dapat dikukur dengan berbagai metode dan 

teknik. Menurut Tjiptono, (2004) empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Sitem keluhan dan saran organisai yang berpusat pada konsumen (customer-

centerded) memebrikan kepada setiap konsumennya untuk menyampaikan saran 

atau keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar, customer 

hot lines, dan lainnya. Informasi itu dapat mamberikan ide-ide dan masukan kepada 

perusahaan dan memungkinkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

Metode ini lebih berfokus pada identifikasi masalah dan pengumpulan saran. 

2. Ghost Shopping 

salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan konsumen adalah 

dengan mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau 

berikap sebagai pembeli potensial terhadapa produ perusahaan dan pesaing, 

kemudian mereka melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan  

produk perusahaandan pesain berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian 

produk tersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara 

penanganan setiap keluhan baik oleh perusaan yang bersangkutan maupun pesain 

perusahaan. 

3. Lost cutomer analiysis  
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Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu tetapi pemantauan customer loss 

juga penting, dimana peningkatan customer loss rate menunjukan kegagalan 

perusahaan dalam memuaskan konsumennya. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan dengan 

penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, telepon maupin wawancara 

pribadi. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

(feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumen. 

 Penelitian dengan menggunakan metode survei kepuasan konsumen dengan 

cara wawancara langsung dengan responden dan menggunakan kuesioner. Dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, konsumen 

umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Hal-hal yang diukur dalam 

kepuasan konsumen menurut Tjiptono, (2004) sebagai berikut: 

1. Kepuasan konsumen keseluruhan. 

2. Kepuasan konsumen kedalam kompen-komponennya. 

3. Kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual jasa perusahaan. 

4. Minat konsumen untuk pembelian ulang 

5. Kesediaan konsumen merekomendasi kepada orang lain. 
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Berdasrkan penjelasann diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan 

konsumen merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan 

setelah pemakaian atau pembelian. Umumnya harapan konsumen merupakan perkiraan 

atau keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau 

mengkonsumsi suatu jasa (barang atu jasa) sedangkan kinerja yang dirasakan adalah 

persepsi konsumen terhadap apa yang ia teriam setelah mengkonsumsi jasa yang dibeli. 

Berdasarkan faktor di atas indikator dalam penelitian ini yaitu kesesuaian harga yang 

di dapat konsumen merasa puas secara keseluruhan dan pelanggan merasa terkesan 

sampai merekomendasikan barang atau jasa yang telah dinikmati pada rang lain 

kemudian melakukan pembelian ulang suatu saat.  

 Harga 

Harga merupakan satau sataunya unsur bauranpemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya 

(produk,distribusi dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Selain 

itu harag juga merupakan unsur bauran pemasaran yangbersifat fleksibel, dapat 

berubah dengan cepat Fandy, (2002). Dari sudut pemasaran, harga merupaka satuan 

moneter atau ukuran lainnya termasuk baranag dan jasa yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa. 

Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diingikan dan pengorbanan waktu karean menunggu untuk 

memperoleh barang tau jasa Lupiyoadi, (2001). Menurut Kotler, (2001) harga adalah 

sejumlah uang yang ditukarkan untuk produk atau jasa, lebih jauh lagi harga 
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merupakan jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarjkan untuk mendapatkan 

manfaat dengan memiliki atau menggunagakan barang atau jasa. 

Lima yang dapat diraih perusahaan melalui penetpan harga menurut Saladin, 

(2006), yaitu : 

1. Berthan hidup (survival), yaitu pada kondisi tertentu karean adanaya kapasitas 

yang menganggur, persaingan yang semaakin gencar atau perubahan keinginan 

konsumen, atau mungkin juga esulitan keuangan, makan perusahaan menetapkan 

harga jualnya dibawah biaya total produk tersebut atau dibawah harga pasar. 

Tujuannya adalah bertahan hidup dalamjangka pendek dan untuk bertahan hidup 

jangka panjang harus mencari solusi terbaik. 

2. Memaksimalkan laba jangka pendek (maximum curent profit), yaitu perusahaan 

merasa yakin bahwa dengan volume penjualan yang tinggi akan mengakibatkan 

biaya per unit lebih rendah dan keuntungan lebih tinggi. Perusahaan menetapkan 

harga serendah-rendahnya dengan asumsi pasar sangat peka terhadap harga. Halini 

dinamakan penentuan harga untuk menerobos pasar (market penetration pricing). 

3. Memaksimalkan hasil penjualan (maximum current revenue), yaitu untuk 

memaksimalkan hasil penjualan perusahaan perlu memahami fungsi permintaan. 

Banyakperusahaan berpendapat memperoleh maksimalisasi laba dalam jangka 

panjang dan pertumbuhan pasar. 

4. Menyaring pasar secara maksimum (maximum market skimming), yaitu banyak 

perusahaan menetapkan harga untuk menyaring pasar. Hal ini dilakukan untuk 

menarik segmen-segmen baru yang ada di pasar. Awal mula dimunculkannya ke 
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pasar produk baru dihargai dengan harga tinggi kemudian beberapa lama 

dimunculkan pula produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. 

5. Menentukan permintaan (determinant demand), yaitu penetapan harga jual 

membawa akibat pada jumlah permintaan. 

 Menurut Kotler, (2001) terdapat empat indikator yang mencirikan suatu harga, 

yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk yang diberikan. 

3. Daya saing dengan perusahaan sejenis. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

 Produk  

Produk merupakan salah satu yang terpenting bagi sebuah perusahaan 

dikarenakan tanpa adanya produk,perusahaan tidak akan mendapatkan apapun dari 

usahanya dengan kata lain suatu perusahaan akan dikenal oleh konsumen melalui 

produk yang mereka buat atau produksi dan dipasarkan. Lupiyoadi, (2001) 

menyatakan bahwa konsumen akan merasa puas bila hasil evalusi mereka 

menunjukan kualitas produk yang mereka pakai atau gunakan. 

Produk merupakan alat pemasaransebuah perusahaan yang paling mendasar. 

Menurut Dharmmesta, (2000) produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat 

disentuk, termasuk bungkus, warna harga, pelayana perusahaan dan pengecer yang 

diterima leh konsumen untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

Meurut Kotler, (2001) produk adalah segala sesuatu yang dapt ditawarkan ke 

suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Berbagai macamproduk yang 
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ada di pasaran berupan barang fisik, jasa, orang, tempat, gagasan, dengan begitu 

produk tidak hanya berupa barang yang dapat dilihat saja melainkan juga barang yang 

tidak dapat dilhat biasa disebut produk jasa.  

Menurut Fiani, (2012), indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas dari 

produk antara lain: 

1. Penampilan dari produk. 

2. Porsi penyajian produk. 

3. Aroma dari sebuah produk. 

4. Rasa dari sebuah produk. 

 Pelayanan 

Tjiptono, (2004) mengemukakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau meningkatkan harapan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan 

yang diharapakan untuk memenuhi keinginan konsumen. Kotler, (2001) menyatakan 

kualitas pelayanan meruapakan modelyang menggambarkan kondisi konsumen dalam 

bentuk harapan akan pelayanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke 

mulut dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa 

yang mereka terima/rasakan.  

Skala kualitas pelayanan dibuat untuk mengukur perbedaan antara harapan 

konsumen dari jasa yang mereka dapatkan dan persepsi mereka dari pelayana yang 

diberikan. Lima dimensi yang mendasarinya yaitu reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty, dan tangibles. Dimensi-dimensi tersebut dibagi ke dalam dua 

kelompok yaitu, dimensi hasil (yang berfokus pada reliability dari pelayanan) dan 
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dimensi proses (yang berfokus pada responsiveness, assurance, dan emphaty dalam 

melayani konsumen), dan aspek tangibles dari pelayanan atau jasa. Penjelasan dari 

dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut Lupiyoadi, (2006) : 

1. Tangibles, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan, dan peralatan 

komunikasi. 

2. Reliability, yaitu kemampuan karyawan memberikan pelayanan sesuai janji 

perusahaan yang ditawrakan sebelumnya.  

3. Reponsiveness, yaitu kemauan dari karyawan dalam membantu konsumen 

mendaptkan apa yang mereka pesan dan memberikan pelayanan yang cepat. 

4. Assurance, yaitu pengetahuan dan kesopansantunan dari setiap karyawan serta 

kemampuan mereka untuk memberikan kepercayaan dari konsumen. 

5. Emphaty, yaitu kepedulian dan perhatian secara individual yang diberikan karyawan 

atau perusahaan kepada konsumen. 

Suatu pelayanan dapat diterima oleh konsumen dikarenakan adanya 

pengaruh internal dan eksternal konsumen serta atribut dari setiap dimensi 

kualitas pelayanan.  
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Dalam upaya mencapai kepuasan konsumen, maka perlu diketahui karakteristik 

dari konsumen Tea House kebun Wonosari dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Ada tiga variabel yang diteliti, yaitu: harga, produk, pelayanan 

yang ditawarkan kepada konsumen.  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

1. Karakteristik konsumen yang perlu diketaui diantaranya Jenis Kelamin, usia, 

Pendidikan, dan Pendapatan.  

2. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adaya variabel independent (bebas) dalam penelitian ini variabel terikat atau 

dependennya adalah Kepuasan Konsumen (Y). 
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3. Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel 

independen dalam penelitian ini meliputi Harga, kualitas Produk dan Pelayanan. 

2.4. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga faktor kepuasan yang terdiri dari Harga (X1), Produk (X2), Pelayanan 

(X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Konsumen (Y). 

Diduga faktor kepuasan yang terdiri dari Harga (X1), Produk (X2), Pelayanan 

(X3) berpengaruh secara parsial terhadap Kepuasan Konsumen (Y). 


