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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama perusahaan. Menurut Umar 

(2005) kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang diterima dan harapannya. Sedangkan menurut 

Kotler dan Lane Keller (2009) kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja produk lebih rendah dari 

pada harapan, pelanggan akan kecewa, jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan 

puas, jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas.  

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap kesesuaian tingkat 

kepentingan atau harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah 

pemakaian (Rangkuti 2011). Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk, 

harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. 

Apabila pelanggan merasa puas, maka pelanggan akan menunjukkan besarnya 

kemungkinan untuk kembali ke produk yang sama. Pelanggan yang puas juga 

cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap produk kepada orang 

lain, tidak demikian dengan seorang pelanggan yang tidak puas. Sehingga 

terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan 
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membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

perusahaan. 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian produk dan jasa (Zulian Yamit 2003). Memberikan kepuasan 

kepada konsumen hanya dapat diperoleh kalau perusahaan memperhatikan apayang 

diinginkan oleh konsumen. Jika harapan konsumen ini sesuai dengan apa yang 

dialami dan dirasakannya, bahkan mungkin apa yang dialami dan dirasakan 

melebihi harapannya sudah dapat dipastikan konsumen  tersebut akan merasa puas. 

Misalnya pelayanannya tidak ramah, tidak tanggap dan harga terlalu mahal atau 

kualitas produk tidak sesuai dengan harga sudah dapat dipastikan konsumen tidak 

merasa puas. 

Kepuasan pelanggan dapat dirasakan pelanggan setelah pelanggan tersebut 

menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan barulah pelanggan 

akan dapat memberikan tanggapannya tentang produk atau jasa tersebut sudah 

sesuai dengan keinginan ataupun harapan pelanggan. Konsumen yang merasa puas 

saat proses transaksi barang atau jasa yang didapatkan, besar kemungkinan mereka 

akan kembali lagi dan melakukan pembelian-pembelian lain dan juga akan 

merekomendasikan pada teman atau keluarga tentang perusahaan dan produknya 

(Nastiti 2007). Semakin banyakya produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama yang harus 

dicapai, oleh karena itu kepuasan pelanggan dianggap sebagai faktor penting dalam 

menjalin hubungan jangka panjang dengan konsumen (Chen dan Chang 2013). 
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Seseorang yang kembali membeli, dan akan memberitahu yang lain tentang 

pengalaman baiknya dengan produk tersebut dapat dikatakan pelanggan tersebut 

merasa puas (Widodo 2009). Hal yang dipertimbangkan ketika konsumen membeli 

suatu produk bukan hanya fisik produk semata tetapi manfaat yang ditimbulkan dari 

produk yang dibeli. Kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian 

seseorang, dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, 

kegembiraan atau kesenangan (Lovelock dan Wright, 2007). 

Hasil penelitian Albertus (2012), diperoleh bahwa kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh kualitas layanan. Sementara itu Irawati (2015), menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk. Mahendra (2014), 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh harga. Mendukung 

penelitian sebelumnya Nurnas (2015), menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh pengembangan produk. Sejalan dengan penelitian Jessica (2014) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh promosi. Selanjutnya 

penelitian Meilanda (2015), menyatakan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

lokasi. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dapat 

dikatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu 

kualitas layanan, kualitas produk, harga, pengembangan produk, promosi, dan 

lokasi.  

 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 sutau produk 

akan terpenuhi. Menurut Kotler & Amstrong (2009) kualitas produk merupakan 
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senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Oleh karena itu 

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. Konsumen dalam menilai kualitas suatu 

produk sangat bergantung dari seberapa besar informasi yang dipahami oleh 

konsumen. Informasi-informasi tersebut dapat berupa intrinsik dan ekstrinsik 

(Schiffman dan Kanuk 2000). 

Kepuasan pelanggan sangat bergantung pada tingkat kualitas produk yang 

ditawarkan (Mulyadi 2007). Perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas produk 

yang ditawarkan akan menanggung tidak loyalnya konsumen sehingga penjualan 

mengalami penurunan. Kebalikannya, jika perusahaan memperhatikan kualitas 

produk dengan harga yang wajar maka konsumen tidak akan berpikir panjang untuk 

melakukan pembelian ulang. Sedangkan bila kualitas produk tidak sesuai harapan 

maka konsumen akan mengalihkan pembeliannya pada produk sejenis lainnya 

(Lamb 2001). 

Kualitas memberikan stimulus kepada pelanggan untuk menjalin hubungan 

yang kuat dengan perusahaan. Hubungan yang terjalin dalam jangka panjang akan 

memungkinkan perusahaan untuk memahami harapan pelanggan dan kebutuhannya. 

Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana 

perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan (Atmawati 

dan Wahyuddin 2007). 
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Kualitas produk suatu perusahaan merupakan unsur yang sangat penting 

bagi perusahaan untuk selalu mendapatkan perhatian khusus. Kualitas dapat 

dikategorikan sebagai suatu senjata yang strategis untuk berkompetisi dengan 

pesaing. Untuk itu peran kualitas produk sangat menentukan keinginan konsumen 

tersebut sehingga dengan kualitas produk akan tercapai suatu kepuasan tersendiri 

bagi konsumen (Gaspers 2005). 

Kualitas produk merupakan titik awal yang baik untuk 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 dirasakan oleh konsumen, dengan tingginya kepuasan 

yang dirasakan oleh konsumen maka konsumen akan merekomendasikan produk 

terhadap orang lain (Kotler dan Keller 2009). 

 Selain kualitas produk, harga juga merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kepuasan pelanggan. Perusahaan harus bersaing dengan menciptakan 

peluang yang belum dilakukan pesaingnya untuk bisa lebih maju agar tercipta usaha 

yang mempunyai nilai. Ada kemungkinan bahwa konsumen memiliki 

ketidaksesuaian setelah melakukan pembelian karena mungkin harganya dianggap 

terlalu mahal atau karena tidak sesuai dengan keinginan dan gambaran sebelumnya 

(Kusumastuti 2011). Dengan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen dan 

dengan kualitas yang bagus, konsumen akan merasa puas dalam mengkonsumsi 

produk tersebut. 

Suatu hal yang wajar bahwa seorang konsumen menginginkan produk yang 

berkualitas dengan harga terjangkau, dan inilah mengapa faktor harga menjadi 
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penting. Harga ditentukan oleh biaya produk, namun dalam penetapan harga 

perusahaan juga mempertimbangkan nilai, manfaat, kualitas produk dan juga harga 

yang kompetitif yang mampu bersaing. Menurut Herry Widagdo (2011) harga 

dikatakan mahal, murah atau biasa-biasa saja dari setiap individu tidak akan sama, 

karena hal itu tergantung dari persepsi individu yang dilatar belakangi lingkungan 

kehidupan dan kondisi individu. 

 Harga juga merupakan indikator yang penting dalam memasarkan sebuah 

produk, dimana ketepatan dalam menentukan harga akan berpengaruh terhadap 

penjualan suatu produk. Seringkali permintaan dan harga berbanding terbalik, yakni 

semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan terhadap produk (Kotler 2009). 

Oleh karena itu penetapan harga yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar 

dari perusahaan. Swastha dan Irawan (2005), menyebutkan bahwa pada hakekatnya 

harga ditentukan oleh biaya produk. Jika harga yang ditetapkan tepat dan sesuai 

dengan daya beli konsumen maka pemilihan suatu produk tertentu akan dijatuhkan 

pada produk tersebut.  

 Harga merupakan salah satu faktor penting, karena harga dapat menjadi 

alasan utama pelanggan memilih produk atau jasa. Harga merupakan satu-satunya 

elemen yang menghasilkan pendapatan. Bagi perusahaan harga tersebut akan 

memberikan hasil dengan menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan 

bersih (Swastha 2006). Bagi konsumen, harga merupakan bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan pembelian, karena harga suatu produk mempengaruhi 

presepsi konsumen mengenai produk tersebut. 
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 Harga merupakan jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk 

mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa (Kotler 

dan Amstrong 2009). Konsumen cenderung menganggap apabila harga lebih tinggi 

maka kualitasnya juga lebih baik, sehingga harga dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. 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. 

PT Gloria Origita Cosmetics menjadi salah satu perusahaan produk 

perawatan kulit dan kosmetik yang terkenal di Indonesia dan Asia Tenggara. 

Produk yang dihasilkan berkualitas dan digunakan oleh masyarakat dalam dan luar 

negeri. Produk dari PT Gloria Origita Cosmetics juga telah menerima sertifikat 

GMP yang menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan. Salah satu brand produk 

mereka yang terkenal adalah Purbasari. Purbasari Body Scrub telah memenangkan 

penghargaan Top Brand Award 2010. Purbasari merupakan brand produk 

kecantikan dengan rangkaian produk yang bervariasi. Produk purbasari dapat 

dikategorikan ke dalam produk body scrub, skin care, decorative cosmetics, bath 

soap dan feminime wash. (https://purbasarilulurmandi.wordpress.com) 

 Produk kosmetik yang mempertahankan kualitas produk dan harganya untuk 

memberikan kepuasan pada pelanggannya salah satunya adalah Purbasari. Purbasari 

merupakan produk kosmetik lokal yang awalnya hanya terkenal dengan produk lulurnya, 

lalu mereka menciptakan inovasi produk baru berupa lipstick matte. Alasan dipilihnya 

lipstick matte Purbasari dalam penelitian ini karena Purbasari sangat digemari dan dicari 
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konsumen. Lipstick matte Purbasari bisa menjadi alternatif pilihan bagi konsumen yang 

menginginkan produk dengan kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Tetapi 

karena persediaan stok yang terbatas, seringkali pelanggan tidak puas karena produk 

yang diinginkan susah didapatkan. 

Dari latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk 

dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang Pengguna Lipstick Matte Purbasari ).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas produk, harga dan kepuasan pelanggan pada konsumen 

lipstick matte Purbasari? 

2. Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan pelanggan lipstick matte Purbasari? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan lipstick 

matte Purbasari? 

4. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan lipstick matte 

Purbasari? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kualitas produk, harga dan kepuasan pelanggan pada 

konsumen lipstick matte Purbasari. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan lipstick matte Purbasari. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan

lipstick matte Purbasari.

4. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan lipstick

matte Purbasari.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan

yamg berkaitan dengan pemasaran terutama dalam pembahasan tentang kualitas

produk, harga dan kepuasan pelanggan.

2. Praktis

Bagi PT Gloria Origita Cosmetics, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

masukan dalam pengolahan kualitas produk dan harga untuk menciptakan

kepuasan pelanggan.




