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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran ( marketing) 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

untuk berkembang dan mendapatkan laba. Arti pemasaran sering dikacaukan 

dengan pengertian-pengertian penjualan, perdagangan dan distribusi. Padahal 

istilah-istilah tersebut hanya merupakan satu bagian dari kegiatan pemasaran 

secara keseluruhan. Proses pemasaran itu dimulai jauh sebelum barang-barang  

diproduksi, dan tidak berakhir dengan penjualan. Perusahaan berusaha untuk 

selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk atau jasa 

yang dihasilkan dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dari proses 

pertukaran tersebut. 

Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan sosial. Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa saja yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul (Kotler dan Keller, 2008:13). 

Pemasaran juga berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan masyarakat atau memenuhi kebutuhan secara 

menguntungkan. Atau bisa juga disebut pemasaran adalah seni dan ilmu 

memilih pasar sasaran dan meendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai 

12 



 13 

pelanggan yang unggul dan mengubah kebutuhan pribadi  atau sosial menjadi 

peluang bisnis yang mampu menghasilkan laba (Kotler, 2006:6). 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu 

dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain 

(Thamrin dan Francis, 2012:58). 

Pemasaran yaitu  suatu proses yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler, 2009:9). 

Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan 

bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus 

secara  penuh tanggung jawab tentang kepuasan produk yang ditawarkan 

tersebut. Dengan demikian, maka segala aktifitas perusahaan harusnya 

diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan 

untuk memperoleh laba. 

 

2.2 Harga (Price) 

Harga merupakan salah satu variabel marketing mix yang sangat 

penting dalam memberikan penilaian terhadap produk atau jasa yang akan 

dilaksanakan. Adapun pengertian harga adalah jumlah harga yang dibutuhkan 

untuk memperoleh berbagai kombinasi sebuah produk atau jasa yang 

menyertainya. Strategi penetapan harga perlu ditentukan terlebih dahulu, agar 

tujuan perusahaan tercapai, hal ini penting karna tujuan harga pedoman bagi 
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perusahaan dalam menjalankan kegiatan pemasaran termasuk kebijakan 

penetapan harga, ada beberapa tujuan penetapan harga yang diambil yaitu : 

1. Memperoleh laba maksimum, salah satu tujuan yang paling lazim dalam 

penetapan harga adalah memperoleh hasil laba jangka pendek yang 

maksimal. 

2. Mendapatkan share pasar tertentu, sebuah perusahaan dapat menetapkan 

tingkat harga untuk mendapatkan atau meningkatkan share pasar, 

meskipun mengurangi tingkat keuntungan masa itu, strategi ini dilakukan 

perusahaan karena perusahaan percaya bahwa jika share pasar bertambah 

besar, maka tingkat keuntungan akan meningkat pada masa depan. 

3. Memerah pasar (Marketing Skimming) perusahaan mengambil manfaat 

memperoleh keuntungan dari bersedianya pembeli membayar harga yang 

lebih tinggi dari pembeli yang lain, karena produk atau jasa yang 

ditawarkan memberikan nilai yang lebih tinggi bagi mereka. 

4. Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu 

tersebut. Perusahaan menetapkan harga untuk memaksimumkan 

penerimaan penjualan. 

Secara sederhana, istilah harga bisa diartikan sebagai jumlah uang 

(satuan moneter) dan / aspek lain ( non moneter) yang mengandung utilitas 

atau kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah produk 

atau jasa (Fandy Tjiptono, 2012:315). 

Peranan harga memiliki peran penting bagi perekonomian secara 

makro, konsumen dan perusahaan. 
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1. Bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, 

bunga, dan laba. 

2. Bagi konsumen, dalam hal penjualan ritel, ada segmen pembeli yang 

sangat sensitif terhadap faktor  harga dan menjadikan harga sebagai 

pertimbangan membeli produk. 

3. Bagi perusahaan, dibandingkan bauran pemasaran lainnya, harga 

merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan 

pendapatan (Fandy Tjiptono, 2012:319). 

Harga merupakan jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya (Basu Swastha dan Irawan, 2005:286). 

Harga adalah elemen dalam bauran pemasaran yang tidak saja 

menentukan profitabilitas tetapi juga sebagai sinyal untuk 

mengkomunikasikan proporsi nilai suatu produk (Kotler dan Keller, 

2009:67). 

Perusahaan harus menetapkan harga pada pertama kali mereka 

mengembangkan produk atau jasa baru, ketika perusahaan mengenalkan 

produk atau jasa kepada konsumen. Perusahaan harus memutuskan dimana 

perusahaan akan memposisikan produk  atau jasa berdasarkan kualitas dan 

harga (Kotler, 2008:75). 

Langkah dalam memilih tujuan penetapan harga berikut lima tujuan 

utamanya (Kotler, 2008:76) : 

1. Kemampuan bertahan, perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai 

tujuan utama mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas, 

persaingan ketat, atau keinginan konsumen yang berubah. 
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2. Laba saat ini maksimum, banyak perusahaan berusaha menetapkan harga 

akan memaksimalkan harga saat ini. 

3. Pangsa pasar maksimum, beberapa perusahaan ingin memaksimalkan 

pasngsa pasar mereka, mereka percaya bahwa semakin tinggi volume 

penjualan, biaya unit akan semakin rendah  dan laba jangka panjang 

semakin tinggi. 

4. Pemerahan pasar maskimum, perusahaan mengungkapkan tekonologi baru 

yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan memerah pasar. 

5. Kepemimpinan kualitas produk, perusahaan mungkin berusaha menjadi 

pemimpin kualitas produk atau jasa dipasar. 

Dalam kenyataannya, tingkat harga barang atau jasa dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

harga yaitu : (Basu Swastha dan Irawan, 2005:242). 

1. Keadaan perekonomian 

2. Penawaran dan permintaan  

3. Elastisitas permintaan 

4. Persaingan  

5. Biaya 

Perusahaan haruslah mempertimbangkan banyak faktor dalam 

menyusun kebijakan harga, ada enam faktor dalam menetapkan harga menurut 

(Abdullah dan Tantri, 2012:47) antara lain : 

a) Memilih sasaran harga  

b) Menentukan permintaan 
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c) Memperkirakan biaya 

d) Menganalisis penawaran dan harga para pesaing 

e) Memilih satu metode harga 

f) Memilih hingga akhir 

 

2.3 Kualitas Produk 

Pelanggan yang merasa puas akan kembali membeli, dan mereka akan 

memberi tahu yang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk 

tersebut. Perusahaan yang pintar bermaksud untuk memuaskan pelanggan 

dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka berikan, kemudian 

memberikan lebih banyak dari yang mereka janjikan. 

Menurut Kotler (2006:49), Kualitas produk adalah kemampuan suatu 

produk untuk menunjukan berbagai fungsi termasuk ketahanan, keterandalan, 

ketepatan dan kemudahan dalam pengunaan. Produk memiliki arti penting 

bagi perusahaan karna tanpa adanya produk, perusahaan tidak akan dapat 

melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan membeli produk kalau merasa 

cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun 

kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Dengan kata lain, 

pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau selera 

konsumen. 

Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. 

Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang 

dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya (Kotler dan Keller, 

2008:266). 
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Kotler dan Armstorng (2008:272)  menjelaskan bahwa “ kualitas 

produk adalah karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplikasikan”. 

Menurut Fandy Tjiptono (2012:75), Dalam kaitannya dengan 

kepuassan pelanggan, kualitas memiliki beberapa dimensi pokok, tergantung 

pada konteksnya. Dalam kasus pemasaran produk,  ada delapan dimensi utama 

kualitas produk yang bisa digunakan : 

1. Kinerja (Performance): karakteristik operasi dasar dari suatu produk, 

misalnya kecepatan pengiriman paket titipan kilat, ketajaman warna dan 

gambar sebuah TV, serta kebersihan masakan di restoran. 

2. Fitur (Features): karakteristik pelengkap khusus yang bisa menambah 

pengalaman pemakaian produk, contohnya minuman gratis selama 

penerbangan pesawat,  AC mobil, dan koleksi tambahan aneka nada 

panggil pada telepon genggam. 

3. Reliabilitas, yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk 

dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya 

kerusakan maka semakin handal produk bersangkutan. 

4. Konfirmasi (Conformance), yaitu tingkat kesesuaian produk dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

5. Daya Tahan (Durability), yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk 

bersangkutan harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian normal 

yang dimungkinkan, semakin besar pula daya tahan produk. 
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6. Serviceability yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta 

kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

7. Estetika (Aesthetics), menyangkut penampilan produk yang bisa dinilai 

dengan panca indera (rasa, aroma, suara, dans seterusnya). 

8. Persepsi terhadap kualitas (Perceived quality), yaitu kualitas yang dinilai 

berdasarkan reputasi penjual, contohnya mobil BMW, Arloji Rolex, 

Kemeja Polo dan peralatan elektronik Sony. 

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuasskan pelanggan, 

maka akan menyebabkan kepuasan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan 

Armstrong, 2008:293) dengan meningkatkan kemampuan suatu produk maka 

akan tercipta keunggulan bersaing sehingga pelanggan menjadi puas. 

Tujuan umum pembentukan kualitas produk itu sendiri adalah untuk 

meyakinkan konsumen bahwa produk yang terbaik menurut kebutuhan 

konsumen. Bahkan untuk lebih meyakinkan ada perusahaan-perusahaan yang 

berani memberi jaminan ganti rugi bila produknya tidak berkualitas atau tidak 

sesuai dengan promosi yang disampaikan. 

2.3.1 Faktor-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: 25-27): 

1. Manusia, Peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan 

akan sangat mempegaruhi secara langsung terhadap baik buruknya mutu 

dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka aspek manusia 
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perlu mendapat perhatian yang cukup. Perhatian tersebut dengan 

mengadakan latihan-latihan, member motivasi, memberian jamsostek, 

kesejahteraan dan lain-lain. 

2. Manajemen Tanggung jawab atas mutu produk dalam perusahaan 

dibebankan kepada beberapa kelompok yang biasa disebut dengan 

Function Grup. Dalam hal ini pemimpin harus melakukan koordinasi yang 

baik antara function grup dengan bagia-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 
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sehingga kemungkinan bahan baku 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. 

 

2.4 Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction) 

Kondisi persaingan belakangan ini membuat perusahaan harus 

mengerti berat akan kepuasan konsumen. Dengan memahami arti kepuasan 

konsumen, baru dapat dilakukan penyusunan strategi peningkatan kepuasan 

konsumen. 

Kepuasan konsumen merupakan keberhasilan perusahaan dalam 

jangka panjang profit ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang akan menimbulkan terjadinya pembelian ulang yang akan 

datang. Kepuasan konsumen tercapai jika kebutuhan dan keinginan terhadap 

suatu barang dapat terpenuhi oleh perusahaan. 

Kepuasan Konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler dan Keller, 2007:177). 
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Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja produk atau hasil yang ia rasakan dengan harapannya. Jadi tingkat 

kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dan 

harapan. Pelanggan bisa mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang 

umum. Jika kinerja dibawah harapan, pelanggan tidak akan puas, kalau kinerja 

sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Apabila kinerja melampaui 

harapan, pelanggan akan sangat puas, senang atau bahagia (Thamrin 

Abdullah, 2012:38). 

Kepuasan konsumen dapat didefinisikan secara sebagai suatu keadaan 

dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui 

produk yang dikonsumsi (Gaspersz, 2005:34). 

Terciptanya kepuasan pelanggan akan memberikan manfaat, 

diantaranya adalah hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi 

harmonis, menjadi dasar bagi pembelian ulang serta terciptanya loyalitas 

pelanggan (Tjiptono dan Anastasia, 2007:102). 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kotler, 2008:36). 

Dalam buku Fandy Tjiptono (2008:169) mendefinisikan bahwa 

kepuasan konsumen pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia persepsikan dengan harapannnya.  

Sedangkan menurut Zulian Yamit (2010:78) menyatakan : kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. 
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Persaingan yang semakin ketat dimana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan 

perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai 

tujuan utama (Tjiptono, 2008:24). 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang di terima dan harapannya (Umar, 2005:65). 

Kepuasan konsumen adalah Respon konsumen pada evaluasi persepsi 

terhadap perbedaan antara ekspektasi awal atau standar kinerja tertentu dan 

kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah konsumsi produk 

(Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, 2005 : 198) 

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. Hal ini berarti kepuasan 

merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang 

yang merupakan porsi terbesar dari Volume penjualan perusahaan.  

2.4.1 Manfaat dan Aspek Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2012:310-311), kepuasan pelanggan telah 

menjelma menjadi kewajiban bagi setiap organisasi bisnis, peneliti pemasaran, 

eksekutif bisnis, bahkan politisi. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten 

dapat menumbuhkan kepuasan konsumen dan akan memberikan berbagai 

manfaat seperti: 
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1. Berdampak positif pada loyalitas pelanggan 

2. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan (terutama melalui 

pembelian ulang, cross- selling, dan upselling). 

3. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan (terutama biaya-biaya 

komunikasi pemasaran, penjualan, dam layanan pelanggan). 

4. Menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa 

depan. 

5. Meningkatkan toleransi harga (terutama kesediaan pelanggan untuk 

membayar harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda 

untuk beralih pemasok).  

6. Rekomendasi gethok tular positif.  

7. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap product line extensions, brand 

extensions, dan new add on services yang ditawarkan perusahaan. 

8. Meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan 

pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi.  

Menurut Lupiyoadi, dkk (2008:192) ada beberapa aspek dalam 

mengetahui kepuasan pelanggan yakni:  

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan  

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan  

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan  

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan partnership 

marketing sesuai dengan situasi pemasaran  
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2.4.2 Faktor Utama dalam Menentukan Tingkat Kepuasan Konsumen    

Menurut Fandy Tjiptono (2012:312) 

Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor 

utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu : 

1. Kualitas produk konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2.  Kualitas pelayananTerutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai yang 

diharapkan. 

3. Emosional konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk 

tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek 

tertentu. 

4. Harga produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada konsumennya. 

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 itu. 
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2.4.3 Konsep Kepuasan Konsumen Menurut Tjiptono (2006:58) 

Konsep Kepuasan Konsumen 

 

Tujuan Perusahaan 

 

Kebutuhan & Keinginan 

Konsumen 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 : Konsep kepuasan konsumen 

Sumber: Tjiptono (2006:58)                             

 

 

2.5 Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (1994) dalam Nasution (2005 : 66 ), ada 4 metode 

untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Saran  

Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (Custimer-Oriented) 

menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, kritik, dan keluhan mereka. 

Produk 

Nilai Produk Bagi 

Pelanggan 
Harapan Pelanggan 

Tingkat Kepuasan Pelanggan 
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2. Ghost Shopping 

Mempekerjakan beberapa orang yang berperan sebagai pelanggan 

atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Kemudian 

melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan 

produk, mengamati dan menilai cara penanganan yang lebih baik. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah 

berhenti membeli atau beralih ke perusahaan. Perusahaan berusaha untuk 

mengamati apa yang menyebakan pelanggan bisa berpindah ke produk 

atau jasa lain.  

4. Survei Kepuasan Pelanggan. 

Survey perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, sebagai berikut : 

a. Directly reported satisfaction 

Melakukan pengukuran secara langsung melalui pertanyaan 

tentang tingkat kepuasan pelanggan.  

b. Derived dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya 

kinerja yang mereka rasakan. 
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c. Problem analysis 

Pelanggan diminta untuk menungkapkan masalah yang 

dihadapi berkaitan dengan produk atau jasa dan memberikan saran-

saran perbaikan. 

d. Importance-performance Analysis 

Responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan dan 

tingkat kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen/atribut 

tersebut. 

Menurut Philip Kotler dalam Fandy Tjiptono et al (2008) 

mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur 

kepuasan yaitu:  

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan (Customer-Centered) 

memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak 

saran, menyediakan kartu komentar dan lain sebagainya. Informasi ini 

dapat memberikan ide-ide dan masukan kepada perusahaan dan 

memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan 

Metode ini dapat dilakukan melalui pos, telepon maupun 

wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus 

juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh 
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perhatian terhadap para pelanggannya. Pengukuran pelanggan melalui 

metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 

a. Directly Reportered Satisfaction  

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan 

seperti: “Ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan PT A 

pada skala berikut: sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat 

puas”. 

b. Derived Dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya 

kinerja yang mereka rasakan. 

c. Problem Analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang 

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Kedua, 

saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

d. Importance-Performance Analysis 

Responden diminta untuk merangking berbagai atribut dari 

penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap atribut dan juga 

merangking seberapa baik kinerja perusahaan dalam tiap atribut itu. 

3. Ghost Shooping 

Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial 

produk perusahaan pesaing, lalu menyampaikan temuannya mengenai 
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kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing. Selain itu ghost 

shopper juga dapat mengamati cara penanganan keluhan. 

4. Lost Customer Analysis 

Perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti 

membeli dan beralih pemasok. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya 

dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

 

2.6 Kepuasan konsumen dalam pandangan Islam. 

Berikut adalah uraian kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam. 

Dalam perspektif Islam, yang menjadi tolak ukur dalam menilai kepuasan 

pelanggan adalah standar syariah. Kepuasan pelanggan dalam pandangan 

syariah adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa 

yang seharusnya sesuai dengan syariah dengan kenyataan yang diterima. 

Berikut adalah salah satu ayat al-qur’an dalam surah Ali-imran ayat 

159 tentang bagaimana memuaskan  konsumen atau pelanggan dan cara 

bersikap kepada konsumen atau pelanggan. 

َن اهلِل لِنمَت ََلُمم  ٍَة مِّ وما ِمنم  ۖ   فَِبَما َرْحم َوَلوم ُكنمَت َفظَّاَغِلَظ املَقلمِب اٰلن مَفضُّ
رِ   ۖ  َحوِِلكَ  تَ غمِفرم ََلُمم َوَشاِورمُهمم ِفم امألَمم ُهمم َوآسم ُف َعن م َت  ۖ   فَ عم فَِإَذا َعَزمم

لم َعَلى اهللِ  بُّ  ۖ  فَ تَ وَكَّ َ .ِإنَّ اهلَل ُيُِ ِلْيم تَ وَكِّ
ُ

 ﴾٩٥١﴿ اممل
Artinya :“ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. 
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2.7 Hubungan antar variabel 

1. Hubungan kualitas produk dengan kepuasan konsumen 

Kualitas produk merupakan kemampuan dari suatu produk dalam 

menjalankan fungsinya. Kualitas produk mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan kepuasan pelanggan karena kualitas produk dapat 

dinilai dari kemampuan produk tersebut untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan. Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan 

pelanggan, maka akan menyebabkan kepuasan pelanggan yang tinggi pula 

Kotler dan Armstrong (2008:293) dengan meningkatkan kemampuan 

suatu produk maka akan tercipta keunggulan bersaing sehingga pelanggan 

menjadi puas. 

2. Hubungan harga dengan kepuasan konsumen 

Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, sering kali 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. 

Salah satu faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen 

adalah harga. Karena produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada konsumennya (Fandy Tjiptono, 2012:312). 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk 

melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji 
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masalah variabel dari Harga dan Kualitas Produk yang masing-masing 

berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen. 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul penelitian Variabel   Hasil penelitian 

1 Said  M.Fathra 

Amar (2016) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas produk, 

Kualitas layanan, dan 

Harga Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

di Toko J-Print 

Advertising Pekanbaru 

Kualitas 

Produk (X1), 

Kualitas 

layanan (X2), 

dan Harga 

(X3) terhadap 

Kepuassan 

Konsumen (Y) 

Kualitas produk, 

Kualitas layanan, 

dan Harga 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen  Toko J-

Print Advertising 

Pekanbaru 

2 Albertus Ferry 

Rostya Adi 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Harga,Kualitas 

Produk, dan Kualitas 

layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Waroeng Spesial 

Sambal cabang  

Lampersari Semarang 

Harga (X1), 

Kualitas 

Produk (X2), 

dan Kualitas 

Layanan (X3) 

terhadap 

Kepuassan 

Pelanggan 

Waroeng 

Spesial Sambal 

cabang 

Lampersari 

Semarang 

Harga, Kualitas 

Produk, dan Kualitas 

Layanan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan Waroeng 

Spesial Sambal 

cabang Lampersari 

Semarang 

3 Melya Puri 

(2016) 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Harga, dan 

Kualitas Layanan  

terhadap Kepuasan 

Konsumen pada    

Rumah Makan Provita 

Bandar Lampung 

Kualitas 

Produk (X1), 

Harga (X2), 

dan Kualitas 

Layanan (X3) 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

pada Rumah 

Makan Provita 

Bandar 

Lampung  

Kualitas Produk, 

Harga, dan Kualitas 

Layanan 

berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan 

Konsumen pada 

Rumah Makan 

Provita Bandar 

Lampung 

Sumber : Skripsi yang di publikasikan 
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2.9 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut. 

Ha 1 :  Diduga bahwa harga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen Rumah Makan Dian Rasa. 

Ho 1: Diduga bahwa harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen Rumah Makan Dian Rasa  

Ha 2  :  Diduga bahwa kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap      

kepuasan konsumen Rumah Makan Dian Rasa. 

Ho 2 :  Diduga bahwa kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Dian Rasa. 

Ha 3 : Diduga bahwa kualitas produk dan harga memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Dian Rasa. 

Ho 3:  Diduga bahwa kualitas produk dan harga tidak memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Dian 

Rasa  

 

2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Hipotesis tersebut didukung dengan adanya kerangka berfikir dan 

diduga terdapat hubungan yang positif antara variabel analisis pengaruh harga 

dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan Dian Rasa 

Pekanbaru. 
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Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 

Sumber : Kotler dan Armstrong (2008:159) 

2.11 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu variabel terikat 

(dependent variable) atau variabel yang bergantung pada variabel lainnya, dan 

variabel bebas (independent variable) atau variabel yang tidak tergantung 

pada variabel lainnya. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel terikat (dependent variable)  

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

utama peneliti. Hakikat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali 

berbagai variabel dependen yang sebuah model. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah Kepuasan Konsumen (Y). 

2. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya 

 

Harga 

(X1) 

Kualitas Produk 

(X2) 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 
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positif maupun pengaruhnya negatif. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Harga (X1) 

b. Kualitas Produk (X2) 

 

2.12 Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian. 

Adapun definisi konsep operasional variabel penelitian dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2  : Definisi konsep operasional variabel penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan 

kinerja produk atau hasil yang ia 

rasakan dengan harapannya 

Thamrin Abdullah (2012:38) 

1. Sistem keluhan dan 

saran 

2. Ghost shopping 

3. Lost Customer 

Analysis 

4. Survei kepuasan 

pelanggan 

Likert 

Harga 

(X1) 

Adalah jumlah uang (satuan 

moneter) dan / aspek lain (non 

moneter) yang mengandung utilitas 

atau kegunaan tertentu yang 

diperlukan untuk mendapatkan 

sebuah produk atau jasa. Fandy 

Tjiptono, (2012:315) 

1. Potongan Harga 

2. Kesesuaian Harga 

3. Daya saing Harga 

4. Tingkatan Harga 

5. Fleksibilitas Harga 

Likert 

Kualitas 

produk 

(X2) 

 

Adalah kemampuan suatu produk 

untuk menunjukkan berbagai 

fungsi termasuk ketahanan, 

keterandalan, ketepatan dan 

kemudahan dalam penggunaan. 

Kotler, (2006:49) 

1. Kinerja 

2. Fitur 

3. Reliabilitas 

4. Konfirmasi 

5. Daya tahan  

6. Service ability 

7. Estetika 

8. Persepsi 

Likert 

 


