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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta acuan dan 

memberikan pengetahuan luas mengenai variabel-variabel yang terkait dengan 

kualitas produk dan harga yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Berikut 

adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai acuan dan 

mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Nama & Topik 

Penelitian 

Alat Analisis Hasil Penelitian 

1.  Dessica Dinar Sari 

(2016) Analisis 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Kualitas 

Pelayanan dan 

Harga Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen SIM 

Card GSM 

Prabayar XL di 

kota Yogyakarta 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1) Terdapat pengaruh positif 

kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen Sim 

Card GSM Prabayar XL 

Yogyakarta. 

2) Terdapat pengaruh positif 

kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen Sim 

Card GSM Prabayar XL 

Yogyakarta. 

3) Terdapat pengaruh positif 

harga terhadap kepuasan 

konsumen Sim Card GSM 

Prabayar XL Yogyakarta. 

4) Terdapat pengaruh kualitas 

produk, kualitas pelayanan, 

dan harga secara bersama-

sama terhadap kepuasan 

konsumen Sim Card GSM 

Prabayar XL Yogyakarta. 

2.  Erik Nurnas 

Mirawanto Effendi 

(2015) Analisis 

Pengaruh Harga, 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1) Ada pengaruh signifikan 

antara harga terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

Mebel UD Kartini Jepara 

Nganjuk. 
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Kualitas Produk 

dan Pengembangan 

Produk Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan pada 

Mebel UD. Kartini 

Jepara Nganjuk 

2) Ada pengaruh signifikan 

antara kualitas produk 

terhadap kepuasan 

pelanggan pada Mebel UD 

Kartini Jepara Nganjuk. 

3) Ada pengaruh signifikan 

antara pengembangan 

produk terhadap kepuasan 

pelanggan pada Mebel UD 

Kartini Jepara Nganjuk. 

4) Ada pengaruh signifikan 

antara harga, kualitas 

produk dan pengembangan 

produk terhadap kepuasan 

pelanggan pada Mebel UD 

Kartini Jepara Nganjuk. 

3.  Tony Suyoto 

(2012) Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, 

Kualitas Produk 

dan Evaluasi Harga 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Quick 

Chicken Jl. 

Dharmahusada, 

Surabaya 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda  

1) Variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan Quick 

Chicken. 

2) Variabel kualitas produk 

tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Quick 

Chicken. 

3) Variabel evaluasi harga 

berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan Quick 

Chicken. 

4.  Jessica J. Lenzun, 

James D.D. Massie, 

Decky Adare 

(2014) Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Harga dan Promosi 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Kartu 

Prabayar Telkomsel 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1) Kualitas produk, harga dan 

promosi secara bersama 

(simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan kartu prabayar 

Telkomsel di kelurahan 

Winangun 1. 

2) Secara parsial, kualitas 

produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan kartu prabayar 

Telkomsel di kelurahan 

Winangun 1. 

3) Secara parsial, harga 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan 

kartu prabayar Telkomsel di 

kelurahan Winangun 1. 
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4) Promosi berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan kartu 

prabayar Telkomsel. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting bagi 

keberadaan, kelangsungan, dan perkembangan perusahaan. Menurut Engel et al. 

(2010) kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

pelanggan.  Sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak 

memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan (Rangkuti 2011) kepuasan pelanggan 

didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap kesesuaian tingkat kepentingan 

atau harapan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah 

pemakaian.  

Menurut Wijayanti (2012) kepuasan pelanggan adalah tanggapan 

pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan. Penilaian terhadap bentuk 

keistimewaan suatu barang/jasa ataupun barang/jasa itu sendiri memberikan 

tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan. Oliver 

(2007) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kepuasan konsumen adalah 

bagian dari pemasaran dan memainkan peran penting didalam pasar. Dalam 

setiap  perusahaan, kepuasan konsumen adalah  hal yang  paling penting,  karena 

jika  konsumen merasa puas dengan pelayanan atau produk itu, maka posisi 
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produk atau jasa itu akan baik di pasar. 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.   

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan.  

b. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2009) mengungkapkan indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Seorang pelanggan yang puas akan membeli lagi 

2. Mengatakan yang baik tentang perusahaan kepada orang lain 

3. Kurang memperhatikan merek dari perusahaan lain 

4. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama  

c. Aspek Kepuasan Pelanggan 

Sabarguna (2004) menyatakan ada beberapa aspek kepuasan pelanggan yaitu: 

1. Aspek kenyamanan, meliputi lokasi perusahaan, kebersihan, dan 

kenyamanan. 

2. Aspek hubungan konsumen dengan karyawan, meliputi keramahan 

karyawan, informasi yang diberikan oleh karyawan, komunikatif, responsif, 

suportif, dan cekatan dalam melayani konsumen. 

3. Aspek kompetensi teknis petugas, meliputi keberanian bertindak dan 

pengalaman. 
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4. Aspek biaya, meliputi mahalnya produk, terjangkau tidaknya oleh konsumen. 

d. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Lidya dan Sri (2013) ada beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyiapkan 

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. Media yang biasa 

digunakan biasanya berupa kotak saran yang ditempatkan di lokasi strategis, 

kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, website dan lain-lain. 

2. Pembeli bayangan (Ghost Shopping) 

Salah satu memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan 

mempekerjakan beberapa orang ghost shopper  untuk berperan atau berpura-pura 

sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta 

berinteraksi dengan staf laporan penyedia jasa dan menggunakan jasanya. 

Kemudian mereka membuat laporan berkasnya dengan kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing. 

3. Analisa hilangnya konsumen (Lost Customer Analysis) 

Penyedia jasa dapat menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah berpindah agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya. 
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4. Survey kepuasan pelanggan(Customer Satisfaction Survey) 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan digunakan dengan menggunakan 

survey, baik survey pos, telepon, e-mail, website maupun wawancara. Melalui 

survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

e. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Kepuasan konsumen ditentukan oleh persepsi konsumen atas performance 

produk dan jasa dalam memenuhi harapan konsumen. Pelanggan merasa puas 

apabila harapan terpenuhi atau akan sangat puas jika harapan konsumen lebih 

terpenuhi. Firdaus (2015) menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan 

dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain: 

1. Kualitas Produk 

Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk 

yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi 

seseorang, jika prdouk itu dapat memenuhi kebutuhannya (Montgomery 

dalam Lupiyoadi 2001). Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan internal. 

Salah satu kualitas produk dari faktor eksternal adalah citra merek. 

2. Kualitas Pelayanan 

Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau 

yang sesuai dengan harapan 
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3. Emosional 

Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena menggunakan merek 

yang mahal. 

4. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang tinggi. 

5. Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut. 

2. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Menurut Simamora (2003) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk 

untuk memenuhi fungsi - fungsinya. Suatu produk memiliki kualitas apabila 

sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Sejalan dengan pendapat 

Hutabarat (2006) yang mengemukakan bahwa produk dikatakan berkualitas jika 

produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara eksplisit. Suharyadi 

(2007) menyatakan bahwa kualitas bukan berarti sekedar produk bebas cacat, 

tetapi menekankan pada pelayanan kualitas. Sedangkan kualitas sendiri 

didefinisikan oleh pelanggan, bukan organisasi atau manajer departemen 

pengendalian kualitas.  

Menurut Kotler (2009) kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik 

suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 
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memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Produk yang berkualitas 

tinggi sangat diperlukan agar keinginan konsumen dapat dipenuhi. Keinginan 

konsumen yang terpenuhi sesuai dengan harapannya akan membuat konsumen 

menerima suatu produk bahkan sampai loyal terhadap produk tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kualitas produk adalah suatu 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. 

b. Indikator Kualitas Produk 

Menurut Mullins, Orville. Larreche, dan Boyd (2005) apabila perusahaan ingin 

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus mengerti 

aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk 

yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing, indikator dari kualitas produk 

terdiri dari: 

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

sebuah produk. Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu 

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

dengan manfaat. 

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

keawetan sebuah produk. 

3. Comformance 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 kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

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

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi konsumen. Kalau 

manfaat utama sudah standar, fitur seringkali ditambahkan. Idenya, fitur bisa 

meningkatkan kualitas produk kalau pesaing tidak memiliki. Indikator pada 

Features (fitur), yaitu keistimewaan tambahan produk dan kelengkapan sebuah 

produk sesuai dengan manfaat. 

5. Reliability (reliabilitas) 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 Reliability (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 desain dan varian warna yang ditawarkan. 

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

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat 
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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 (persepsi 

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. 

Dari uraian diatas, dalam penelitian ini indikator dari kualitas produk yang 

dipakai adalah kinerja (performance), kehandalan (reliability), kesesuaian 

dengan spesifikasi (conformance to specification), daya tahan (durability), dan 

keindahan (aesthetic). Indikator lainnya tidak dipertimbangkan dalam 

penelitian ini karena kurang sesuai dengan produk yang diteliti. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Produk 

Dalam hal mutu suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kadang 

mengalami keragaman. Hal itu disebabkan mutu suatu produk itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut antara lain (Nurhayati 2011): 

1. Manusia 

Peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan akan sangat 

mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruknya mutu dari produk 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka aspek manusia perlu mendapat 

perhatian yang cukup. Perhatian tersebut dengan mengadakan latihan-latihan, 

memberi motivasi, memberian jamsostek, kesejahteraan dan lain-lain. 
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2. Manajemen 

Tanggung jawab atas mutu produk dalam perusahaan dibebankan kepada 

beberapa kelompok yang biasa disebut dengan function group. Dalam hal ini 

pemimpin harus melakukan koordinasi yang baik antara function group 

dengan bagian-bagian lainnya dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya 

koordinasi tersebut maka dapat tercapai suasana kerja yang baik dan 

harmonis, serta menghindarkan adanya kekacauan dalam pekerjaan. Keadaan 

ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan mutu serta 

meningkatkan mutu dari produk yang dihasilkan. 

3. Uang 

Perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk mempertahankan 

atau meningkatkan mutu produksinya. Misalnya: untuk perawatan dan 

perbaikan mesin atau peralatan produksi, pebaikan produk yang rusak dan 

lain-lain. 

4. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan akan 

mempengaruhi terhadap mutu produk yang dhasilkan suatu perusahaan. 

Untuk itu pengendalian mutu bahan baku menjad hal yang sangat penting 

dalam hal bahan baku, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal antara 

lain: seleksi sumber dari bahan baku, pemeriksaan dokumen pembelian, 

pemeriksaaan penerimaan bahan baku, serta penyimpanan. Hal-hal tersebut 

harus dilakukan dilakukan dengan baik sehingga kemungkinan bahan baku 
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yang akan digunakan untuk proses produksi berkualitas rendah dapat ditekan 

sekecil mungkin. 

5. Mesin dan Peralatan 

Mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan 

mempengaruhi terhadap mutu produk yang dihasilkan perusahaan. Peralatan 

yang kurang lengkap serta mesin yang sudah kuno dan tidak ekonomis akan 

menyebabkan rendahnya mutu dan produk yang dihasilkan, serta tingkat 

efisiensi yang rendah. Akibat biaya produksi menjadi tinggi, sedangkan 

produk yang dihasilkan kemungkinan tidak akan laku dipasarkan. Hal ini 

mengakibatkan perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain 

sejenisnya, yang menggunakan mesin dan peralatan yang otomatis. 

3. Harga 

a. Pengertian Harga 

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang seringkali 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian 

tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan. Swastha (2008) mendefinisikan harga 

sebagai 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. untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya. Sedangkan Menurut Sumarni (2010) harga adalah jumlah 

uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Setelah produk 
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yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dari 

produk tersebut. 

Harga merupakan satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan 

sedangkan elemen lain menimbulkan biaya. Harga merupakan salah satu  elemen 

yang paling fleksibel, harga dapat diubah  dengan cepat. Namun ada beberapa 

perusahaaan yang tidak menangani penetapan harga yang terlalu berorientasi 

biaya, harga kurang sering di variasi untuk mengambil keuntungan dari 

perubahan pasarharga ditetapkan  secara independen dan bukannya sebagai 

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

bervariasi untuk berbagai macam poduk, segmen pasar, dan saat pembelian 

(Kotler, 2009). 

Menurut Machfoed (2005) harga adalah sejumlah uang yang ditetapkan 

sebagai penukar suatu produk atau jasa. Definisi yang lebih luas mengatakan, 

lebih jauh lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan 

untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan 

jasa. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli 

sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual. Banyak perusahaan 

mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapainya. Adapun tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan 

penjualan, mempertahankan market share, mempertahankan stabilitas harga, 

mencapai laba maksimum dan sebagainya. 
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b. Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Saladin (2006) ada lima tujuan yang dapat diraih peusahaan melalui 

penetapan harga yaitu: 

1. Bertahan hidup (Survival) 

Pada kondisi tertentu (karena adanya kapasitas yang mengganggur, 

persaingan yang semakin gencar atau perubahan keinginan konsumen, 

atau mungkin juga kesulitan keuangan), maka perusahaan menetapkan 

harga jualnya dibawah biaya total produk tersebut atau dibawah harga 

pasar. Tujuannya adalah bertahan hidup dalam jangka pendek. Untuk 

bertahan hidup jangka panjang, harus mencari jalan keluar lainnya. 

2. Memaksimalkan laba jangka pendek (Maximum Current Profit) 

Perusahaan merasa yakin bahwa dengan volume penjualan yang tinggi 

akan mengakibatkan biaya per unit lebih rendah dan keuntungan yang 

lebih tinggi.Perusahaan menetapkan harga serendah-rendahnya dengan 

asumsi bahwa pasar sangat peka terhadap harga. 

3. Memaksimalkan hasil penjualan (Maximum Current Revenue) 

Untuk memaksimalisasi penjualan, perusahaan perlu memahami fungsi 

permintaan. Banyak perusahaan berpendapat bahwa maksimalisasi hasil 

penjualan itu akan mengantarkan perusahaan memperoleh maksimalisasi 

laba dalam jangka panjang dan pertumbuhan bagian pasar. 

4. Menyaring pasar secara maksimum (Maximum Market Skimming) 

Banyak perusahaan menetapkan harga untuk menyaring pasar. Hal ini 

dilakukan untuk menarik segmen-segmen baru. Mula-mula dimunculkan 
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ke pasar produk baru dengan harga tinggi, beberapa lama kemudian 

dimunculkan pula produk yang sama dengan harga yang lebih rendah 

(tentu saja disini ada perbedaannya). 

5. Menentukan Permintaan (Determinant Demand) 

Penetapan harga jual membawa akibat pada jumlah permintaan. 

c. Indikator Harga 

Setiap perusahaan selalu berusaha dapat menetapkan harga jual dapat diterima 

konsumen, karena harga merupakan faktor yang dapat menentukan keputusan 

pembelian dan menentukan diterima atau tidaknya barang oleh konsumen. 

Sedangkan pendapat lain mengenai definisi harga adalah nilai tukar untuk manfaat 

yang ditimbulkan oleh barang atau produk tertentu bagi seseorang. Harga yang 

ditetapkan oleh perusahaan harus dapat menutup semua ongkos atau biaya yang 

telah dikeluarkan. Rayi (2008) mengungkapkan indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur harga, yaitu: 

1. Harga yang ditawarkan terjangkau oleh daya beli pelanggan 

2. Harga yang ditawarkan sesuai standar dengan harga pesaing 

3. Harga sesuai dengan manfaat yang diperoleh pelanggan 

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 

produsen setelahadanya perhitungan semua biaya produksi.  
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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. 

4. Kerangka Konseptual 

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 apa yang 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.  

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. Maka 

kepuasan pelanggan dianggap sebagai faktor penting dalam menjalin hubungan 

jangka panjang dengan konsumen (Chen dan Chang 2013). Dengan menjaga 

Kualitas dan penentapan harga yang baik maka dapat meminimalkan terjadinya 

ketidakpuasan pelanggan. Untuk memberikan kepuasan pada pelanggan 

perusahaan harus selalu melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas secara 
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terus menerus karena elanggan yang puas dengan kualitas dan penetapan harga 

yang baik cenderung akan merasa puas dan akan merekomendasikan kepada orang 

lain. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka konseptual yang 

dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

         Hubungan Variabel Kualitas Produk dan Harga terhadap  

Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hipotesis 

a. Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Secara Simultan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. 

Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan 

kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. 

Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk 

membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan 

yang sama muncul kembali dikemudian hari. Kualitas produk dan harga 

merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Kualitas Produk 

(X1) 
Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

Harga 

(X2) 
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Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka 

akan menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan 

Amstrong, 2012).  

Mowen, dkk (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. Faktor kedua yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah harga. 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 disimpulkan bahwa pada tingka 

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.  

Penelitian yang dilakukan Mahendra (2014) menyatakan bahwa kualitas 

produk dan harga mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen Honda Beat di Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek. Suwarsono (2013) menyatakan bahwa harga, kualitas produk dan 

kualitas layanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan di 

UD. Kausar Jaya Purwodadi. Prastyo (2011) menyatakan bahwa harga dan 

kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen 
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Mahasiswa Ekonomi Unnes pengguna notebook Acer. Dari uraian diatas dapat 

dihipotesiskan: 

H1: Kualitas Produk dan Harga berpengaruh secara simultan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada lipstick matte Purbasari. 

b. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk yang diterima dan yang diharapkan (Kotler 

2007). Berry (2007) menyebutkan sepuluh faktor penentu kepuasan (ten 

domains of satisfication) yang mempengaruhi perilaku kepuasan pelanggan, 

salah satunya adalah kualitas produk. Santoso (2009) mengatakan bahwa 

konsumen yang terpuaskan akan dengan senang hati menyampaikan kabar 

positif tentang perusahaan tanpa diminta, namun konsumen yang kecewa akan 

menjadi pembawa kabar negatif. Kualitas produk yang baik akan menimbulkan 

keinginan konsumen atau pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. 

Penelitian yang dilakukan Prastiwi (2012) menyatakan bahwa kualitas 

produk, harga dan promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

pada PT. Matahari Sakti Surabaya.Dinar (2016) menyatakan bahwa kualitas 

produk, harga dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan pada Sim Card GSM Prabayar XL di Kota Yogyakarta. Purnama 

(2012) menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada Tas Sophie Paris. Dari uraian diatas dapat 

dihipotesiskan: 
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H2: Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada lipstick matte Purbasari 

c. Pengaruh Harga terhadap 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. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio 

antara manfaat yang dirasakan terhadap 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 

dapat melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen sehingga konsumen puas. 

Jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. 

Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan 

mencpitakan kepuasan pelanggan yang maksimal (Tjiptono 2008). 

Penelitian yang dilakukan Nurbaity (2009) menyatakan bahwa harga dan 

kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien 

rawat inap di RSU Deli Medan. Kartika (2011) menyatakan bahwa harga, 

kualitas layanan dan fasilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pasien Klinik As Syifa di Kabupaten Bekasi. Prastiwi (2012) 

menyatakan bahwa kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen pada PT. Matahari Sakti Surabaya. Dari uraian 

diatas dapat dihipotesiskan: 
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H3: Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan 

pada lipstick matte Purbasari. 




