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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Runtunuwu et al (2014) menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna Cafe dan Resto Cabana Manado. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pengguna Cafe 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.  

 Galuh Insani Putri  (2017) menganalisis variabel harga, kualitas produk, dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian yang mempengaruhi loyalitas 

pengecer bumbu tabur venus di Kota Semarang dengan menggunakan metode 

analisis data Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi AMOS 22. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, dan kualitas 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

bumbu tabur venus di Kota Semarang. Perbedaan penelitian ini adalah komoditas 

yang digunakan. 

 Sembiring et al (2014) menganalisis pengaruh kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dalam membentuk loyalitas pelanggan 

(studi pada pelanggan McDonald’s MT. Haryono Malang) dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dan analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel kualitas produk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap variabel 
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kepuasan, variabel kualitas pelayanan berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap variabel kepuasan pelanggan, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan, variabel kualitas produk 

berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan variabel kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Perbedaan 

penelitian ini adalah komoditas yang digunakan. 

Lenzun et al (2014) menganalisis variabel kualitas produk, harga, dan 

promosi terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar telkomsel dengan  

menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa secara simultan kualitas produk, harga dan promosi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas produk dan harga 

berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan promosi berpengaruh negatif 

namun tidak siginifikan. Perbedaan penelitian ini adalah komoditas yang 

digunakan dan analisis yang digunakan. 

 Sihaloho et al (2014) menganalisis variabel kuadran A prioritas utama 

seperti atribut ukuran atau porsi makanan, interval waktu pembayaran dan 

dekorasi ruang rumah makan dengan menggunakan metode Importance 

Performance Analysis (IPA) and the Customer Satisfaction Index (CSI). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa atribut yang perlu dipertahankan pada persepsi 

konsumen bahwa sains didasarkan pada atribut di kuadran B (bumbu masak, cita 

rasa masakan, menu kebersihan, fasilitas parkir, dan pengetahuan pelayan tentang 

menu, menu kecepatan presentasi, kebersihan dan kerapian ruangan, kebersihan 

toilet dan kebersihan dapur). Perbedaan penelitian ini adalah komoditas yang 

digunakan dan analisis yang digunakan. 
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Christian Lasander (2013) menganalisis variabel citra merk, kualitas 

produk, dan promosi terhadap kepuasan konsumen pada makanan tradisional 

industri  rumah  tangga dodol daging  pala audia di Tahuna Kabupaten Sangihe 

dengan menggunakan metode analisis data regresi linier berganda dan signifikansi 

menggunakan statistik uji-f dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra 

merk, kualitas produk, dan promosi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pembeli dodol daging  pala audia  di Tahuna Kabupaten 

Sangihe. Perbedaan penelitian ini adalah komoditas yang digunakan dan analisis 

data yang digunakan. 

 Santoso (2016) menganalisis variabel kualitas layanan (seperti penampilan 

karyawan, penampilan fisik dan kualitas makanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan), kualitas produk (karakteristik dari sebuah produk 

yang menggambarkan performa produk sesuai yang diharapkan oleh pelanggan 

dalam memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan), harga (nilai tertentu 

yang harus dibayar  atas nilai suatu produk atau jasa yang telah dibeli atau 

digunakan), Atmosfer (suasana yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan 

pasar sasaran dan sekaligus menciptakan daya tarik menarik konsumen untuk 

membeli) dengan  instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 

yang diukur dengan skala likert. Metode analisis adalah Generalized Structured 

Component Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan 

harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di rumah 

makan cepat saji, namun atmosfer rumah makan dan kualitas pelayanan belum 

terdapat bukti yang memadai berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kepuasan konsumen di rumah makan cepat saji. Perbedaan penelitian ini adalah 

komoditas yang digunakan dan analisis adalah Generalized Structured Component 

Analysis. 

Susila et al (2014) menganalisis variabel Brand Switching Behavior 

Minuman Teh (perilaku konsumen untuk beralih ke merek lain yang merupakan 

bentuk loyalitas konsumen yang dipresentasikan dalam bentuk proporsi 

pembelian) terhadap kepuasan konsumen dengan metode penelitian menggunakan 

metode survei dan wawancara pengisian kuesioner. Variabel utama penelitian 

adalah kualitas produk, harga, ketersediaan, komunikasi dan reputasi merek. 

Variabel ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan Structural 

Equation Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi bauran 

pemasaran yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk dan reputasi merek. Switching behavior konsumen produk teh 

dalam kemasan adalah switcher loyalty yang mana konsumen sebagian besar 

beralih ke merek lain saat merek yang diinginkan tidak tersedia. Perbedaan 

penelitian ini adalah komoditas yang digunakan dan analisis menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis yang digunakan sama yaitu Structural Equation 

Model (SEM). 

 Sugianto & Sugiharto (2013) menganalisis pengaruh service quality 

terhadap kepuasan pelanggan, pengaruh food quality terhadap 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 konsumen restoran Yung Ho 

Surabaya, diketahui bahwa food quality restoran Yung Ho Surabaya berpengaruh 
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signifikan terhadap kepuasan konsumen Restoran Yung Ho Surabaya, 

menunjukkan bahwa price pada Restoran Yung Ho Surabaya berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen Restoran Yu Ho Surabaya. Penelitian saya juga 

menganalisis kepuasan konsumen dengan menggunakan variabel harga dan 

pelayanan dan cara menganalisis menggunakan linear berganda tetapi berbeda 

dalam tempat penelitian. 

 Amanah (2010) menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen pada Majestyk Bakery & Cake Shop cabang H.M. Yamin 

Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan harga dan kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Penelitian juga menganalisis 

kepuasan konsumen yang membedakan adalah cara menganalisis data yang 

digunakan dalam penelitian. 

 Widyastuti Tri (2017) menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan tempe di pasar lembang Tangerang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara harga, dan kualitas produk terhadap 

kepuasan pelanggan tempe Pasar Lembang, Tangerang. Hal ini dapat dibuktikan 

dari hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk 

berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian 

juga menganalisis kepuasan  konsumen yang membedakan adalah komoditi yang 

diteliti dan cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kepuasaan Konsumen 

Beberapa pengertian dari kepuasan konsumen menurut ahli: 

Kepuasan konsumen menurut Kotler, (1999) merupakan perasaan senang 

atau kecewa seseorang berdasarkan dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja hasil suatu produk beserta harapan-harapannya. F.Engel et al (1994) 

menjelaskan bahwa kepuasan pembeli merupakan evaluasi purnabeli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang - kurangnya sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi 

harapan.  

Berdasarkan pengertian diatas, kepuasan konsumen dapat didefinisikan 

sebagai respon oleh pembeli mengenai kualitas suatu produk. Kepuasan 

ditentukan dengan kemampuan dari kualitas barang tersebut dalam melampaui 

harapan pembeli.  

Faktor-faktor yang dapat mepengaruhi tingkat kepuasan konsumen menurut 

Kotler adalah “by lowering its price, or increasing its service, and improving 

product quality” bahwa setiap perusahaan mampu untuk meningkatkan kepuasan 

konsumennya dengan cara menurunkan harga produk, meningkatkan kualitas 

pelayanan, dan meningkatkan kualitas produk.  

2.2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran adalah kelengkapan alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Bauran pemasaran dapat 

diartikan satu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi dan distribusi, 

yang didalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran dan semua itu 
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ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. (Kotler 

dan Keller, 2007). 

Produk (Product) 

Intensitas kompetisi di pasar memaksa perusahaan untuk mengupayakan 

adaptasi produk yang tinggi guna meraih keunggulan yang kompetitif atas 

pesaing, karena adaptasi produk dapat memperluas basis pasar lokal dan 

ditingkatkan untuk preferensi lokal tertentu. Konsumen semakin banyak memiliki 

alternatif dan sangat hati-hati dalam menentukan keputusan untuk melakukan 

pembelian dengan mempertimbangkan faktor – faktor kebutuhan, keunggulan 

produk, pelayanan dan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli. 

Dari faktor-faktor tersebut, keunggulan produk termasuk ke dalam pertimbangan 

utama sebelum membeli. Keunggulan kompetitif suatu produk merupakan salah 

satu faktor penentu dari kesuksesan produk baru, dimana kesuksesan produk 

tersebut diukur dengan parameter jumlah penjualan produk. (Tjiptono, 2008). 

Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang 

dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya. 

Merk adalah suatu nama, istilah, tanda lambing, atau disain, atau gabungan 

semua yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang, penjual 

atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari 

produk pesaing. 

Kemasan (Packaging) adalah segala kegiatan merancang dan memproduksi 

wadah atau bungkus suatu produk. Wadah atau bungkus tersebut terdiri dari 3 

tingkat bahan, yaitu : 
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1. Kemasan dasar (primary package) yaitu bungkus langsung dari suatu 

produk. 

2. Kemasan tambahan (secondary package) yaitu bahan yang melindungi 

kemasan dasar dan dibuang bila produk tersebut akan digunakan. 

3. Kemasan pengiriman (shipping package) yaitu setiap kemasan yang 

diperlukan waktu penyimpanan, pengangkuatan diidentifikasi. 

 Label adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan – 

keterangan tentang produk tersebut. Label berfungsi untuk mengidentifikasi 

produk atau merek, menggolongkan produk, menjelaskan beebrapa hal mengenai 

produk yaitu siapa yang membuat, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isisnya, 

bagaimana harus digunakan, bagamana cara menggunakan dengan aman serta 

sebagai alat promosi. 

Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan pelayanannya. Dari definisi di atas 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. (Engel, J; Blackwell 

R, 2004). 

Pengertian harga dapat didefiniskan sebagai alat tukar, hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh William J. Stanton terjemahan Y. Yamanto (1989) bahwa 



15 

 

harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. 

 Berdasarkan definisi tersebut maka harga merupakan uang yang diperlukan 

sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian maka 

suatu harga haruslah dihubungkan dengan bermacam – macam barang atau 

pelayanan, yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa, hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh E, Jerome MC. Carthy terjemahan Gunawan H. 

(1985) bahwa harga adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu, setiap transaksi 

dagang dapat dianggap sebagai suatu pertukaran uang, uang adalah harga untuk 

sesuatu. 

Tempat (Place) 

Lokasi atau tempat seringkali ikut menentukan kesuksesan perusahaan, 

karena lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial sebuah perusahaan. 

Disamping itu, lokasi juga berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategi seperti 

flexibility, competitive, positioning, dan focus. Fleksibelitas suatu lokasi 

merupakan ukuran sejauh mana suatu perusahaan dapat bereaksi terhadap 

perubahan situasi ekonomi. Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan 

komitmen jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, 

maka perusahaan benar-benar harus mempertimbangkan dan menyeleksi lokasi 

yang responsif terhadap situasi ekonomi, demografi, budaya, dan persaingan di 

masa mendatang. (Tjiptono, 1996). 

Promosi (Promotion) 

Promosi adalah suatu komunikasi dari penjual dan pembeli yang berasal 

dari informasi yang tepat yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku 
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pembeli, yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi 

pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Berdasarkan pengertian ini makan 

promosi merupakan aktifitas komunikasi yang berasal dari informasi yang tepat. 

 Informasi yang tepat merupakan rujukan bagi suatu keberhasilan 

komunikasi, seorang pemasar akan berhasil dalam komunikasinya jika mampu 

memberikan informasi benar, dengan demikian maka informasi merupakan 

investas yang disampaikan dalam komunikasi dengan bahasa yang dimengerti. 

Morgan dan Hunt (1994) mengatakan “an easy flow of communication is an 

important characteristic of a stong relationship” artinya alur informasi yang 

mudah adalah ciri – ciri informasi dari suatu hubungan yang kuat. 

Promosi memiliki ciri yaitu : 

a. Promosi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi produk 

b. Sebagai alat untuk menghimbau pembeli 

c. Sebagai alat untuk meneruskan informasi dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli. 

2.2.3 Kualitas pelayanan 

Pelayanan (service) menurut Kotler (1996) yaitu “A service any act or 

performance that one party can offer to another that is essentially intangible and 

does not result in the ownership of anything, its production may or may no be to a 

physical product”. Maksudnya yaitu bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.  



17 

 

Hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan  menurut Kotler 

(1995) yaitu : “costumer satisfaction is the outcome felt buy buyers who have 

ekperienced a company performance that has fulfilled expectations”. Maksudnya 

yaitu menyangkut komponen harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan. Pada 

umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang akan diterimanya apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk baik barang maupun jasa, sedangkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

merupakan persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi 

produk yang ia beli. Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama 

dengan pelanggan agar supaya diperoleh hasil yang melebihi atau paling tidak 

sama dengan harapan pelanggan. 

2.2.4 Konsumen 

Menurut Sri Handayani (2012) konsumen (sebagai alih bahasa dari 

consumen), secara harfiah berarti seseorang yang membeli barang atau 

menggunakan jasa atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau 

menggunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan 

atau sejumlah barang, ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah 

setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-

undangan negara. 

Sejalan dengan Sri Handayani, Az. Nasution (dalam Celina Tri Siwi 

Kristiyanti (2009) juga menjelaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni : 

a.  Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 
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b.  Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa 

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan. 

c.  Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya 

pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

Pada intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai 

barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa 

memperdagangkannya kembali. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran menunjukkan bahwa variabel yang diteliti adalah 

variabel produk (X1), variabel harga (X2), variabel pelayanan (X3), variabel 

promosi (X4), dan variabel kepuasan konsumen (Y).  

Pada penelitian ini, kepuasan konsumen merupakan variabel endogen / 

terikat. Hal ini berarti kepuasan konsumen menjadi variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lainnya. Adapun bagan kerangka pemikiran dapat dilihat pada bagan 

2.1 dibawah ini : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap “UMM Bakery” 

Di Malang 

Kepuasan Konsumen (Y) 

Puas dengan produk 

Pembelian ulang 

Memberikan rekomendasi 

Mendapatkan roti yang sesuai 

Konsumen 

Produk (X1) 

Varian roti 

Tekstur roti 

Kemasan roti 

Rasa roti 

Aroma roti 

 

 

 
Harga (X2) 

Harga terjangkau 

Sesuai kualitas 

 

 
Pelayanan (X3) 

Kemudahan memperoleh produk 

Pelayanan penjual 

Promosi (X4) 

Melalui instagram 

Melalui website 

Word of mouth 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis 

yang dapat di disimpulkan adalah sebagai berikut : 

1. Diduga konsumen puas dengan variabel produk, harga, pelayanan, dan

promosi.

2. Diduga variabel produk, harga, pelayanan, dan promosi berpengaruh

terhadap kepuasan konsumen.




