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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu yang dilakukan. Devi rahmawati (2016) "Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Kualitas Produk dan Promosi terhadap kepuasan Konsumen di 

wedding organizer (studi kasus “PIXTORA SALON”) didesa gampengrejo 

kabupatan kediri”. Penelitian ini menggunakan penelitian survey, yaitu penelitian 

yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat pengambilan data yang pokok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 55 orang. Data 

yang terkumpul yang berasal dari data primer dianalisis secara deskriptif dan 

analisis statistik dengan menggunakan program SPSS (Statitical Program For 

Social Science). 

        Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan promosi secara parsial atau simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dari penjelasan tersebut di atas maka 

disarankan kepada usahawan bahwa : (1) Bagi Usahanya, Diharapkan wedding 

organizer “PIXTORA SALON” dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang 

tinggi kepada konsumen dan meningkatkan kualitas produk, sehingga kepuasan 

konsumen akan meningkat sesuai yang diharapkan.  

        Penelitian terdahulu yang dilakukan (Agesta 2018) "Pengaruh Produk, 

Harga, Promosi dan Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen  Pada 

Sanggar Bunga Mayang Bandar Lampung" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen Pada Sanggar Bunga Mayang Bandar Lampung Tahun 

(2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan ex post facto dan survey. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 464 konsumen. Sampel yang diperoleh adalah 82 konsumen dan teknik 

pengambilan sampel yaitu accidental sampling.    

        Hasil penelitian menunjukan, terdapat pengaruh 1. Produk secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen 2. Harga secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen 3. Promosi secara parsial terhadap kepuasan konsumen 4. Kualitas 

pelayanan secara parsial terhadap kepuasan konsumen 5. Produk, harga, promosi 

dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan konsumen.  

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya 

 

No Item 
Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Sekarang 
Persamaan Perbedaan 

1. Nama 

penulis  

dan Judul 

 Devi rahmawati 

2016 "Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, 

Kualitas Produk 

dan Promosi 

terhadap kepuasan 

Konsumen di 

wedding organizer 

(studi kasus 

“PIXTORA 

SALON”) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, Harga 

Dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Katon Ayu 

Wedding 

Organizer ” 

  

Variabel 

Bebas (X) 

Kualitas Produk 

(X1) 

Kualitas Layanan 

(X2) 

Promosi (X3) 

 

Kualitas 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Kualitas 

Layanan (X3)   

 

Kualitas 

Produk (X1) 

Kualitas 

Layanan (X3)  

Harga (X2) 

Promosi 

(X3) 

 

Variabel 

Terikat (Y) 

Kepuasan (Y) 

 

Kepuasan (Y) Keputusan 

Pembelian (Y) 
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No Item 
Penelitian 

Terdahulu 

Penelitian 

Sekarang 
Persamaan Perbedaan 

Lokasi 

Penelitian 

Kediri Gresik   

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif  

Teknis 

Analisis 

Data 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

 

Analisis 

Regresi 

Linier     

Berganda 

 

2. Nama 

penulis  

dan Judul 

Virgi Kurnia 

Agesta, 2018 

"Pengaruh Produk, 

Harga, Promosi Dan 

Kualitas  Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen  Pada 

Sangar Bunga 

Mayang Bandar  

Lampung" 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, Harga 

Dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Katon Ayu 

Wedding 

Organizer 

  

Variabel 

Bebas (X) 

Produk,  

Harga 

Promosi  

Kualitas  Pelayanan  

Kualitas 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Kualitas 

Layanan (X3)   

Kualitas 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Kualitas 

Layanan (X3)   

 Promosi 

Variabel 

Terikat (Y) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

Kepuasan (Y)  Kepuasan (Y)  

Lokasi 

Penelitian 

Bandar Lampung Gresik   

Jenis 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif  Kuantitatif  

Teknis 

Analisis 

Data 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pemasaran 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012;98) adalah suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 
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memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

Sedangkan menurut The American Marketing Association (AMA) yang 

pernyataannya dikutip oleh Belch (2009;234), definisi pemasaran adalah the 

process of planning and executing the conception, pricing, promotion and 

distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy 

individual and organizational objectives, artinya proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, 

barang, dan jasa untuk menciptakan perubahan yang dapat memuaskan tujuan 

individu dan organisasi. 

        Bahwa pemasraan adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial Stanton dalam Swasta, dan 

Handoko, (2012;143). Tujuan dari pemasaran adalah mengetahui dan memahami 

pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan 

kebutuhannya Kotler dan Keller (2012;98). 

2.2.2 Kualitas Produk 

Salah satu kunci sukses pemasaran suatu produk atau jasa adalah penilaian 

konsumen terhadap produk atau jasa. Dewasa ini konsumen semakin kritis dalam 

menilai layak tidaknya suatu produk atau jasa untuk digunakan. 

        Kotler dan Keller (2009:143) menyatakan bahwa kualitas produk atau jasa 

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 
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kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat 

berdasarkan definisi tentang kualitas, kita boleh menyatakan bahwa pada dasarnya 

kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 

1. Kualitas produk atau jasa terdiri dari sejumlah keistimewaan produk atau jasa, 

baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi 

keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk atau jasa itu. 

2. Kualitas produk atau jasa terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari 

kekurangan atau kerusakan. 

Berdasarkan pengertian dasar tentang kualitas di atas, tampak bahwa kualitas 

selalu berfokus pada pelanggan (customer focused quality). Dengan demikian 

produk-produk didesain, diproduksi serta pelayanan diberikan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan karena kualitas produk mengacu kepada segala sesuatu yang 

menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang dihasilkan baru dapat 

dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat 

dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi (dihasilkan) dengan cara yang baik 

dan benar. 

 

2.2.3 Harga 

Harga merupakan salah satu atribut penting yang dievaluasi oleh konsumen 

sehingga manajer perusahaan perlu benar-benar memahami peran tersebut dalam 

mempengaruhi sikap konsumen. Harga sebagai atribut dapat diartikan bahwa 

harga merupakan konsep keanekaragaman yang memiliki arti berbeda bagi tiap 

konsumen, tergantung karakteristik konsumen, situasi dan produk Munir 
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(2009;46). Dengan kata lain, pada tingkat harga tertentu yang telah dikeluarkan, 

konsumen dapat merasakan manfaat dari produk yang telah dibelinya.  

        Menurut Swastha dan Handoko (2010;147) harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa barang kalau  mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2008;63) harga adalah jumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk 

atau jasa. Lebih luas lagi harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh 

pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa. Menurut Stanton (2010;306), beberapa faktor yang biasanya 

mempengaruhi keputusan penetapan harga, antara lain:  

1. Permintaan produk  

Memperkirakan permintaan total terhadap produk adalah langkah yang penting 

dalam penetapan harga sebuah produk. Ada dua langkah yang dapat dilakukan 

dalam memperkirakan permintaan produk, yaitu menentukan apakah ada harga 

tertentu yang diharapkan oleh pasar dan memperkirakan volume penjualan atas 

dasar harga yang berbeda - beda.  

2. Target pangsa pasar  

Perusahaan yang berupaya meningkatkan pangsa pasarnya bisa menetapkan 

harga dengan lebih agresif dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

perusahaan lain yang hanya ingin mempertahankan pangsa pasarnya. Pangsa 

pasar dipengaruhi oleh kapasitas produksi perusahaan dan kemudahan untuk 

masuk dalam persaingan pasar. 
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3. Reaksi pesaing  

Adanya persaingan baik yang sudah ada maupun yang masih potensial, 

merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam menentukan harga 

dasar suatu produk. Persaingan biasanya dipengaruhi oleh adanya produk 

serupa, produk pengganti atau substitusi, dan adanya produk yang tidak serupa 

namun mencari konsumen atau pangsa pasar yang sama.  

4. Penggunaan strategi penetapan harga atau penetrasi ratai saringan  

Untuk produk baru biasanya menggunakan strategi penetapan harga saringan. 

Strategi ini berupa penetapan harga yang tinggi dalam lingkup harga-harga 

yang diharapkan atau harga yang menjadi harapan konsumen. Sedangkan 

strategi berikutnya yaitu strategi penetapan harga penetrasi. Strategi ini 

menetapkan harga awal yang rendah untuk suatu produk dengan tujuan 

memperoleh konsumen dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang cepat. 

5. Produk, saluran distribusi, dan promosi  

Untuk beberapa jenis produk, konsumen lebih memilih membeli produk 

dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan kriteria yang mereka 

perlukan. Sebuah perusahaan yang menjual produknya langsung kepada 

konsumen dan melalui distribusi melakukan penetapan harga yang berbeda. 

Sedangkan untuk promosi, harga produk akan lebih murah apabila biaya 

promosi produk tidak hanya dibebankan kepada perusahaan, tetapi juga kepada 

pengecer. Biaya memproduksi atau membeli produk seorang pengusaha perlu 

mempertimbangkan biaya-biaya dalam produksi dan perubahan yang terjadi 

dalam kuantitas produksi apabila ingin dapat menetapkan harga secara efektif. 
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2.2.4 Kualitas Layanan 

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang 

sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan 

gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zenthaml dalam Lupiyoadi (2009: 

181).   

        Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan 

kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang 

benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. 

Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan, 

yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan.    

        Definisi mutu jasa berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Wyckof dalam Wisnalmawati (2009:155) kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. 
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Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dianggap buruk Tjiptono (2010;121).  

        Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas 

layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan 

perusahaan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan Kotler (2010;289). Hal ini berarti bahwa 

kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, melainkan 

berdasarkan persepsi pelanggan.   

        Kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti 

pelayanan, yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi 

pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai menampakkan tuntutan 

terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang 

bermutu tetapi mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan Roesanto 

(2000) dalam Nanang Tasunar (2010;44).     

2.2.4.1 Dimensi Kualitas Layanan  

Sunarto (2009;105) mengidentifikasikan tujuh dimensi dasar dari kualitas yaitu:  

1. Kinerja yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa pada atribut kunci yang 

diidentifikasi para pelanggan.  

2. Interaksi pegawai yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan empati 

ditunjukkan oleh masyarakat yang memberikan jasa atau barang.  

3. Keandalan yaitu konsistensi kinerja barang, jasa dan toko.  

4. Daya tahan yaitu rentan kehidupan produk dan kekuatan umum.  
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5. Ketepatan waktu dan kenyamanan yaitu seberapa cepat produk diserahkan 

atau diperbaiki, seberapa cepat produk infomasi atau jasa diberikan.  

6. Estetika yaitu lebih pada penampilan fisik barang atau toko dan daya tarik 

penyajian jasa.  

7. Kesadaran akan merek yaitu dampak positif atau negatif tambahan atas 

kualitas yang tampak, yang mengenal merek atau nama toko atas evaluasi 

pelanggan.  

        Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman (2005) 

dalam Lupiyoadi (2008;182), yaitu:  

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.  

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.  

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas.  

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan santunan 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.  
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5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan 

pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai 

pendistribusian yang tepat.  

        Garvin dalam Tjiptono dan Chandra (2008:113) mengembangkan delapan 

dimensi kualitas, yaitu:  

1. Kinerja (performance) yaitu mengenai karakteristik operasi pokok dari produk 

inti. Misalnya bentuk dan kemasan yang bagus akan lebih menarik pelanggan.  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap.  

3. Kehandalan (reability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications). Yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Seperti halnya produk atau jasa yang diterima 

pelanggan harus sesuai bentuk sampai jenisnya dengan kesepakatan bersama.  

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. Biasanya pelanggan akan merasa puas bila produk yang dibeli 

tidak pernah rusak.  

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi  

penanganan keluhan yang memuaskan.  
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7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya kemasan 

produk dengan warna-warna cerah, kondisi gedung dan lain sebagainya.  

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk 

serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Sebagai contoh merek yang 

lebih dikenal masyarakat (brandimage) akan lebih dipercaya dari pada merek 

yang masih baru dan belum dikenal.  

        Bila menurut Hutt dan Speh dalam Nasution (2010: 47) Kualitas pelayanan 

terdiri dari dimensi atau komponen utama yang terdiri dari :  

1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output yang 

diterima oleh pelanggan.  

2. Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum 

membeli, misalnya: harga dan barang.  

3. Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi pelanggan setelah 

membeli atau mengkonsumsi jasa atau produk. Contohnya ketepatan waktu, 

kecepatan pelayanan, dan keterampihan hasil.  

4. Credence quality, yaitu sesuatu yang sukar dievaluasi pelanggan, meskipun 

telah mengkonsumsi suatu jasa.  

5. Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa.  

6. Corporate image, yaitu profit, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus 

suatu perusahaan.  

        Dari beberapa pendapat para ahli tentang dimensi kualitas pelayanan, dapat 

disimpulkan beberapa dimensi yang kredibel yaitu dengan memenuhi syarat agar 
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sebuah pelayanan memungkinkan untuk menimbulkan kepuasan pelanggan. 

Adapun dimensi-dimensi tersebut yaitu: Tangibles atau bukti fisik, Reliability atau 

keandalan Responsiveness atau ketanggapan, Assurance atau jaminan/kepastian,  

Empathy atau kepedulian. 

2.2.5 Kepuasan Konsumen 

Konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan dapat 

merupakan proses yang sederhana maupun kompleks dan rumit peranan setiap 

individu dalam pemberian service sangat penting dan berpengaruh terhadap 

kepuasan yang dibentuk Arief (2009;166). Menurut Tjiptono (2010;349), 

mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi 

terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. 

        Dari  pendapat  para  pakar  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  

umum pengertian kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan dilihat dari  kesesuaian 

antara·harapan (expectation) pelanggan dengan persepsi, pelayanan yang 

diterima (kenyataan yang dialami). 

        Definisi tersebut menyangkut komponen kepuasan harapan (harapan dan 

kinerja/hasil yang dirasakan). Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan 

atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli  

atau mengonsumsi suatu produk (barang atau jasa). Sementara itu kinerja yang 

dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah 

mengonsumsi produk yang dibeli. Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja 

(performance) dan harapan (expectation). Jika kinerja berada dibawah harapan, 

pelanggan tidak puas (dissatisfaction). Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan 
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sangat puas atau senang. Banyak perusahaan berfokus pada tingkat kepuasan yang 

tinggi karena pelanggan lebih mudah mengubah pikiran apabila mendapatkan  

yang  lebih baik. Pelanggan yang tidak puas akan selalu mengganti produk mereka 

dengan produk pesaing. Mereka yang sangat puas sukar untuk mengubah 

pilihannya. Menurut Balaji (2009;53) berdasarkan hasil studi pada Indian Mobile 

Service, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi menyebabkan meningkatkan 

kinerja keuangan dengan menurunkan switching pelanggan, meningkatkan 

loyalitas, mengurangi elastisitas harga dan biaya transaksi,  mempromosikan  nilai 

positif dari word-of-mouth dan meningkatkan citra perusahaan dan reputasi.  

Kepuasan pelanggan terjadi setelah mengkonsumsi produk atau jasa yang 

dibelinya. Konsumen umumnya mengevaluasi pengalaman penggunaan suatu 

produk untuk memutuskan apakah mereka akan menggunakan kembali produk 

atau jasa tersebut. 

        Setelah mengkonsumsi barang atau jasa untuk pertama kalinya, konsumen 

menilai tindakan dan pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya konsumen 

menilai tindakan dan pengalaman yang diperolehnya untuk menentukan tingkat 

kepuasannya Arief (2009;168). 

        Pelanggan yang sangat puas akan tetap setia dalam waktu yang lebih lama, 

membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

memperbarui produk-produk yang ada, membicarakan hal-hal yang baik tentang 

perusahaan dan produknya, memberi perhatian yang lebih sedikit pada merek dan 

iklan para pesaing serta kurang peka terhadap harga, menawarkan gagasan  

tentang jasa atau produk kepada perusahaan, dan membutuhkan biaya pelayanan 
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yang lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan pelanggan baru karena 

transaksinya rutin. 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan antara Kualitas Produk Dengan Kepuasan Konsumen 

Produk adalah setiap apa sja yang ditawarkan kepada pasar atau konsumen untuk 

mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk yang mempunyai kondisi baik yang 

akan memuaskan konsumen, begitu sebaliknya jika produk dalam kondisi buruk 

akan menimbulkan ketidakpusan pada konsumen. Semakin tinggi tingkat kualitas 

produk dalam memuaskan pelanggan, maka akan menyebabkan kepuasaan 

pelanggan yang tinggi pula Kotler dan Amstrong (2008;98). Mowen, dkk (2002) 

berpendapat kualitas produk mempunyai pengaruh yang bersifat langsung 

terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga dengan meningkatkan kemampuan suatu 

produk maka akan tercipta keunggulan bersaing sehingga pelanggan menjadi 

semakin puas. Dengan demikian kualitas produk (X1) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen (Y). 

 

2.3.2 Hubungan Antara Harga Dengan Kepuasan Konsumen 

Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang di bebankan untuk sebuah produk 

atau jasa dan jumlah nilai konsumen dalam pertukaran untuk mendapatkan 

manfaat dan memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Harga yang dibayar 

oleh pembeli sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual dan tidak 

dapat dipungkiri penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga 
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tersebut. Harga merupakan kecenderungan konsumen untuk menggunakan harga 

dalam memberi penilaian tentang kesesuaian manfaat produk. Penilaian terhadap 

harga pada suatu manfaat produk dikatakan mahal, murah atau sedang dari 

masing-masing individu tidaklah sama, karena tergantung dari persepsi individu 

yang dilatar belakangi oleh lingkungan dan kondisi individu itu sendiri. Pada 

dasarnya konsumen dalam menilai harga suatu produk tidak tergantung hanya dari 

nilai nominal harga saja namun dari persepsi mereka pada harga (Kotler, 

2009:87). Dan demikian dapat ditarik serta disimpulkan pula harga mempengaruhi 

kepuasan pelanggan seperti yang dikemukakan (Nandaharapsari 2015;45) 

menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap 

kepuasan dimana ukuran harga dan penetapan harga yang dikeluarkan pelanggan 

setimpal dengan apa yang pelanggan harapkan dan diinginkan serta kesanggupan 

atas kemampuan pelanggan. Dengan demikian harga (X2) berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen (Y). 

 

2.3.3 Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Konsumen 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan 

menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas 

dengan produk atau jasa yang diterimanya, maka konsumen akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka 

akan membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli 

di tempat yang sama. Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan 

pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, 

karena kini semakin disadari bahwa kepuasan pelanggan merupakan aspek vital 
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dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, 

2011;143). Dengan demikian kualitas layanan(X3) berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) . 

2.4 Kerangka Konseptual 

Untuk memberikan gambaran penelitian secara umum maka diperlukan sebuah 

kerangka konseptual penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

         

 

 

 

 

 

Keterangan     

                        : Secara simultan  

           : Secara parsial      

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

2.5 Hipotesis 

H1 : Diduga ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen 

Katon Wedding Organizer Gresik. 

H2 : Diduga ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Katon 

Wedding Organizer Gresik. 

Kualitas Produk (X1) 

Kualitas Pelayanan (X3) 

Harga (X2) Kepuasan Konsumen (Y) 

Uji t 

Uji f 
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H3 : Diduga ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Katon Wedding Organizer Gresik. 

H4 : Diduga ada pengaruh Kualitas produk, harga dan Kualitas Pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen Katon Wedding Organizer Gresik. 


