
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Menurut Dharmmesta dan Handoko (2011:4), pemasaran adalah suara sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan unutk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial.Pemasaran memiliki peranan penting untuk menganalisis dan mengevaluasi 

segala kebutuhan dan apa yang di inginkan oleh konsumen. 

Kotler dan Keller (2016:27) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut: 

“marketing is meeting needs profitability”, maksud ungkapan tersebut 

adalahpemasaran merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan 

(kebutuhan konsumen) dengan cara- cara yang menguntungkan semua pihak. 

Pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial menyangkut individua 

tau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, 

penawaran dan pertukaran (nilai) produk dengan yang lain. (Bukhari Alma dan 

Djasmin Saladin, 2010:2). 

2.1.2 Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 

organisasi (Kotler, 2000:20). Manajemen pemasaran juga merupakan proses 

manajemen yang meliputi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan (Dharmmesta dan Handoko, 

2011:10) 

Manajemen pemasaran merupakan kegiatan pokok yang harus di lakukan oleh 

sebuah perusahaan dan merupakan salah satu strategi penting yang harus dilakukan 

oleh sebuah perusahaan barang atau jasa untuk memperkenalkan produk atau jasa 

supaya konsumen lebih mengenal atau mengerti kelebihan barang atau jasa yang 

perusahaan dan juga secara langsung berhubungan langsung dengan konsumen, 

dengan itu kegiatan ini bisa di bilang kegiatan manusia yang langsung berkaitan oleh 

pasar. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang ditujukan untuk 

mengatur proses pertukaran yang mencakup penganalisaan, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran dengan tujuan untuk memberikan 

kepuasan terhadap pihak yang terkait. 

2.1.3 Persepsi Harga 



Sebagai produsen harus juga memperhatikan bagaimana kriteria seorang 

konsumen untuk menjual produk dan jasanya, karena kriteria seorang konsumen itu 

berbeda-beda. Penilaian seorang konsumen tentunya menjadi poin utama untuk 

melihat bagaimana persepsi mereka ketika melihat kinerja yang di berikan. Oleh 

karena itu produsen akan berusaha memberikan persepsi yang baik terhadap produk 

atau jasa yang akan merka jual. 

Menurut Hawkins, Nothesbaugh dan Best (2007), persepsi adalah : “Sebuah 

proses yang diawali dengan pemaparan konsumen dan perhatikan terhadap 

rangsangan pemasaran dan berakhir dengan penafsiran oleh konsumen”. 

Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap kewajaran 

suatu  

harga. Pertama, perception of price differeces. (Nagle dan Hogan, 2006). Pembeli 

cenderung melakukan evaluasi terhadap perbedaaan harga antara 

hargayangditawarkan terhadap harga dasar yang diketahui. 

 

2.1.3.1 Pengertian Persepsi Harga 

menurut Kotler dan amstrong (2001:73) mengatakan bahwa harga (price) 

adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh 

produk. Harga merupakan suatu hal yang mungkin dapat membandikan dan 

menentukan suatu produk untuk mengukur sebagaimana konsumen menerima 

atau tidaknya. Penentuan sebuah harga juga biasanya tergantung pada 

keputusan perusahaan  tapi tentu saja dengan pertimbangan berbagai hal. 

dengan itu membandingkan harga produk atau jasa dengan perusahaan lain 

sangat penting karena murah atau mahalnya produk sangat relatif sifatnya. 

Kotler (2005) menyatakan ada enam tujuan usaha yang utama untuk 

diraih perusahaan melalu harga yaitu sebagai berikut: 

1. Bertahan hidup. 

Perusahaan memutuskan bahwa bertahan hidup akan dijadikan 

sebagai tujuan utama, bila menghadapi kapasitas yang berlebih, 

persaingan yang gencar atau perubahan keinginan pelanggan. 

2. Maksimalisasi laba jangka Panjang. 

Kebanyakan perusahaan menentukan tingkat harga nantinya akan 

menghasilkan keuntungan setinggi mungkin. Perusahaan 

memperkirakan bahwa permintaan dan biaya ada hubunganya dengan 

tingkat harga, dan kemudian memutuskansatu tingkat harga tentu 

yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan maksimal, arus kas 

sebanyak mungkin dan tingkat ROI yang setinggi- tinginya. 

3. Memaksimumkan pendapatan jangka pendek 



Beberapa perusahaan ingin menentukan perusahaan ingin menentukan 

tingkat harga yang nantinya dapat memaksimumkan pendapatan dari 

penjualan. 

4. Pertumbuhan penjualan maksimum 

Beberapa perusahaan berupaya meraih pertumbuhan penjualan 

sebesar-besarnya. Perusahaan yakin bahwa dengan menigkatkan 

penjualan akan  menurunkan biaya perunit dan pada gilirannya akan 

menghasilkan laba setinggi-tingginya dalam jangka Panjang. 

5. Menyaring pasar secara maksimum  

Banyak perusahaan  lebih suka menetapkan harga yang tinggi untuk 

menyaring pasar. 

6. Unggul dalam mutu produk 

Suatu perusahaan mungkin bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam 

hal kualitas produk di pasarnya. Pada umumnya perusahaan seperti ini 

menetapkan harga yang tinggi agar bisa menutupi tingginya biaya 

penelitian dan pengembangan serta biaya untuk menghasilkan mutu 

produk yang tinggi. 

2.1.3.2 Strategi Penerapan Harga 

Menurut Tjiptono (1997:157) penerapan harga dapat di ukur melalui 5 aspek 

yang meliputi:  

1. Daya beli  

Daya beli adalah kemampuan pelanggan membeli banyaknya jumlah 

barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, dengan tingkat harga, 

tertentu pada pendapat tertentu, dan dalam periode tertentu. 

2. Kemampuan tuntuk membeli. 

Kemampuan pelanggan dalam rangka memebeli barang mencakup tentang 

perilaku, kebiasaan, preferensi pelanggan, kecenderungan permintaan 

masa lalu. 

3. Gaya hidup pelanggan 

Gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku pelanggan. Perilaku pelanggan 

di bagi menjadi dua, yaitu perilaku pembelian dan perilaku konsumsi. 

Keduanya di pengaruhi oleh gaya hidup dan juga faktor-faktor yang 

mendukung gaya hidup. Pada perilaku pelanggan pembelian, gaya hidup 

akan mempengaruhi bagaimana pelanggan melakukan pembelian, kapan 

pelanggan melakukan  

2.1.3.3 Faktor – Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Harga  

Kotler (2002:550) mengatakan ada enam tahap dalam menyusun kebijakan 

penentuan harga, yaitu berikut ini: 

1. Perusahaan memilih tujuan penetapan harga. 



2. Perusahaan memperkirakan kurva permintaan, probabilitas kuantitas yang 

akan terjual pada tiap kemungkinan harga. 

3. Perusahaan memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada berbagai 

level akumulasi pengalaman produksi. 

4. Perusahaan menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. 

5. Perusahaan menyeleksi metode penetapan harga. 

6. Perusahaan memilih harga akhir.  

2.1.3.4 Indikator Persepsi Harga 

Menurut kusyda (2012) indikator yang di gunakan untuk mengukur variabel 

persepsi harga, yaitu: 

1. Harga Terjangkau 

Harga produk sesuai harapan konsumen, yaitu terjangkau dan murah  

2. Sesuai Layanan Yang Akan Diterima  

Pelanggan menerima layanan sesuai dengan harga yang di bayarkan 

3. Sesuai Fasilitas yang akan Diterima  

Pelanggan Mendapatkan Fasilitas sesuai dengan Harga yang Diterima 

4. Lebih murah dari pesaing 

Harga yang diberikan lebih rendah dari pada pesaing  

2.1.4 Kualitas Pelayanan 

Seringkali seorang pimpinan dalam setiap kesempatan atau rapat atau 

pertemuan selalu membicarakan masalah masalah pelayanan kepada pelanggan. 

Dikatakan bahwa pelayanan harus dipertahankan atau di tingkatkan lagi serta 

bagaimana cara meningkatkannya, bahkan jika pelayanan yang diberikan kurang 

memuaskan dan pelanggan komplain (mengeluh) atau protes bukan tidak mungkin 

karyawan tersebut akan dipindahkan di posisi lain, atau karyawan tersebut dapat pula 

diberikan pelatihan guna meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik sesuai 

standart yang telah di tetapkan (Kasmir, 2017:48). 

Kualitas pelayanan merupakan tolak ukur seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan kepada pelanggan apakah mampu sesuai dengan ekspatasi (Wijaya, 

2011:39). Sedangkan menurut (Tjiptono, 2005: 30) kualitas pelayan merupakan 

tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan  atas keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

Pelayanan juga diartikan sebagai tindakan atau perbuatan sesorang atau 

organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau sesama karyawan. 

Pelanggan artinya tidak hanya kepada pelanggan atau nasabah yang membeli produk 

perusahaan, akan tetapi juga pelanggan didalam perusahaan (karyawan dan 

pimpinan). 

 

 

2.1.4.1 Teori Kualitas Pelayanan 



David Garvin dan Lovelock (2004:96) mengidentifikasi adanya beberapa 

alternative perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu: 

1. Transcendental Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya 

digunakan di dunia misalkan seni music, drama, seni tari dan seni rupa. 

2. Product-Based Approach 

Pendekatan ini memandang bahwa kualitas diartikan sebagai karakteristik 

atau atribut yang bisa diukur. 

3. User-Based Approach 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tepat diaplikasikan 

dalam mendefinisikan kualitas jasa. Pendekatan ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa sudut pandang seseorang, sehingga produk yang paling 

memuaskan seseorang adalah produk yang kualitasnya sangat tinggi. 

4. Manufacturing-Based Approach 

Pandangan ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai kesesuaian dengan persyaratan. 

5. Value-Based Approach 

Pada pendekatan ini lebih memandang ke segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai “affordable excellence”. 

2.1.4.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Gespersz (1997: 22),menyebutkan adanya beberapa dimensi atau 

atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Ketepatan waktu pelayanan: 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan relibilitas; 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; 

4. Tanggung jawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun 

penanganan keluhan; 

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung; 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan; 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan berkaitan dengan inovasi; 

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan flesibilitas/penanganan permintaan 

khusus; 

9. Kenyamaan dalam memperoleh pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruang, 

kemudahan, dan informasi; 

10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan lingkungan, 

ac fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan sebagainya.  

2.1.4.3 Indikator Kualitas Pelayanan 



Menurut Zeithaml yang dikutip oleh Umar (2000) mengemukakan bahwa ada lima 

indikator yang menentukan kualitas jasa yakni: 

1. Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan janji yang ditawarkan. 

2. Responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam memberikan 

pelayanan yang sigap dan tanggap. 

3. Assurance, yakni kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk 

secara cepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam 

memberikan pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi dan lain 

sebagainya. Dalam dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan 

gabungan dari dimensi: 

a) Competence atau kompetensi 

b) Courtesy atau kesopanan 

c) Credibility atau kredibilitas 

4. Emphaty, merupakan perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan seperti memberikan kemudahan untuk 

menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi 

dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami yang 

dibutuhkan oleh pelanggannya. Dari dimensi emphaty ini ada gabungan 

dari tiga dimensi, yakni: 

a) Access atau akses 

b) Communication atau komunikasi 

c) Pemahaman pada pelanggan 

5. Tangibles, merupakan penampilan fasilitas fisik seperti Gedung dan 

ruangannya, apa sudah tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan juga 

penampilan karyawan. 

2.1.5 Lokasi 

Lokasi merupakan saliran distribusi yaitu jalur yang dipakai untuk berpindah 

produk dari produsen ke konsumen. Lokasi adalah dimana suatu tempat itu berada. 

Menurut Lupiyoadi (2001) lokasi merupakan keputusan yang dibuat perusahaan 

berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Salah memilih lokasi 

perusahaan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Lokasi menentukan 

kesuksesan suatu jasa, karena erat kaitannya dengan pasar potensial (Tjiptono, 1996). 

Komponen yang menyangkut lokasi meliputi pemilihan lokasi yang strategis (mudah 

dijangkau), didaerah sekitar pusat perbelanjaan, dekat pemukiman warga, aman, dan 

nyaman bagi pelanggan, adanya fasilitas parkir yang mendukung serta faktor lainnya. 

2.1.5.1 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Lokasi 

Dalam memilih lokasi untuk menjalankan suatu usaha, pada  pengusaha perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor, yakni: 



a. Visibilitas yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

b. Akses merupakan lokasi yang dilalui mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

c. Lalu lintas, ada 2 hal yang harus diperhatikan yakni: 

1) Banyaknya orang yang sedang lalu lalang bisa memberikan 

peluang bagi pengusaha untuk membli barang yang sedang 

didiperjual belikan yang bisa terjadi dengan spontan tanpa 

adanya perencanaan. 

2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi sebuah 

hambatan. 

d. Fasilitas perparkiran, tempat parker yang luas dan nyaman. 

e. Ekspansi yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada 

perluasan dikemudian hari. 

f. Lingkungan yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

g. Kompetisi yaitu lokasi pesaing. 

h. Peraturan pemerintah, misalkan ada ketentuan yang melarang rumah 

makan berlikasi terlalu berdekatan dengan pemukiman warga. 

2.1.5.2 Indikator Lokasi 

Ada empat indikator lokasi menurut Fure (2013), yakni: 

1. Tersedianya lahan parkir. 

Lahan parkir menjadi sangat penting karena sebagian besar pelangaan 

mengendarai kendaraan sehingga sangat membutuhkan tempat untuk 

parkir. 

2. Mempunyai tempat yang cukup luas dan mudah dijangkau dengan alat 

transportasi umum. 

3. Lokasi yang dilalui banyak alat transportasi. 

4. Lokasi yang strategis. 

Yakni lokasi yang mudah diakses dengan transportasi apapun dan juga 

dekat dengan pusat kota. 

2.1.6 Konsumen 

2.1.6.1 Klasifikasi Konsumen  

Konsumen diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu: 

a) Konsumen individu, adalah orang – orang tau individu yang membeli 

produk (barang, jasa atau ide) untuk dikonsumsi sendiri, bersma anggota 

keluarga, atau Bersama teman – teman. 

b) Konsumen organisasi, adalah Lembaga atau instalasi yang membeli 

produk (barang, jasa, atau ide) untuk dijual belikan atau untuk 

kepentingan instalasi/Lembaga tersebut. 

2.1.6.2 Perilaku Konsumen 



perilaku konsuemen menurut Schiffman dan kanuk (2000) mendefinisikan 

perilaku konsumen sebagai “perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk 

jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.” Perilaku 

konsumen di definisikan sebagai studi unit pembelian dan proses penukaran 

yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuatanbarang, jasa, 

pengalaman, serta ide (Kotler, 2005). 

Dari pengertian perilaku konsumen di atas dapat di simpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah. 

1. Di siplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau 

organisasi dan proses-proses yang di gunakan konsumen untuk 

menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman (ide) 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dampak 

dari proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. 

2. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan 

memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, pengonsumsian, 

maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan menyusul. 

3. Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai 

dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian 

berusaha mendapatkan produk yang di inginkan, mengonsumsi 

produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan pasca 

pembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. Etta dan sopiah 

(2013). 

2.1.6.3 Kepuasan Konsumen  

Kepuasan atau ketidak puasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

produk yang rill/actual dengan kinerja produk yang diharapkan. 

Menurut kontler (2005), kepuasan adalah sejauh mana sesuatu tingkatan 

produk di persepsikan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen 

diartikan sebagai suatu keaadan dimana harapan konsumen terhadap suatu 

produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Jika produk 

tersebut jauh dibawah harapan, konsumen akan kecewa. Sebaliknya, jika 

produk tersebut memenuhi harapan, konsumen akan puas. Harapan konsumen 

dapat diketahui dari pengalaman mereka sendiri saat menggunakan produk 

tersebut, informasi dari orang lain, dan informasi yang diperoleh dari iklan atau 

promosi yang lain. 

2.1.6.4 Teori Kepuasan Konsumen 

Konsumen atau pelanggan yang berulang kali datang ke suatu tempat 

yang sama untuk menggunakan produk atau jasa bisa dikatakan bahwa mereka 



merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan perusahaan. Adanya 

perasaan yang lebih dirasakan ketika sesuatu hasrat atau keinginan yang 

diharapkan dapat tercapai. Ada beberapa teori kepuasan pelanggan sebagi 

berikut (Fandy Tjiptono, 2004:77): 

1. Expentacy Disconfirmation Model 

Pada model ini didefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

penilaian yang sangat dirasakan sesuai dengan harapan. Apabila 

pelayanan yang diterima pelanggan lebih rendah dari harapan 

pelanggan maka akan menghasilkan ketidakpuasan emosional, 

begitu pula dengan sebaliknya, jika pelayanan yang diterima 

pelanggan lebih tinggi dari harapan pelanggan maka akan 

menghasilkan kepuasan emosional. 

2. Equity Theory 

Pada teori ini seseorang akan puas apabila rasio hasil yang 

perolehnya dibandingkan dengan input yang digunakan dirasakan 

fair atau adil. 

3. Attribution Theory 

Teori ini mengidentifikasikan proses yang dilakukan seseorang 

dalam menentukan penyebab aksi/tindakan dirinya, orang lain dan 

objek tertentu. Ada tiga dimensi dalam teori ini, yaitu: 

a) Casuala Attribution 

Disini apabila terjadi kesalahan, pelanggan menilai siapa 

pihak yang patut disalahkan. Jika pelanggan 

menyimpulkan bahwa perusahaanlah yang salah, maka 

mereka akan sangat mungkin merasa tidak puas. 

b) Control Attribution 

Tipe ini pelanggan menilai apakah insiden ketidakpuasan 

dalam kendali pemasar atau tidak. 

c) Stability Attribution 

Apabila terjadi server yang tidak memuaskan, pelanggan 

akan menilai apakah kejadian itu mungkin akan terjadi 

kembali atau tidak. Jika pelanggan menilai cenderung 

insiden itu bisa terulang kembali, maka ketidak puasan 

bisa bertambah besar. 

4. Experientally-Based Affective Felings 

Pada model ini berpendapat bahwa kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh dimensi respon afektif pada suatu pelayanan. 

5. Assimilation-Contrast Theory 

Pelayanan yang diberikan tidak terlalu berbeda dengan harapan 

pelanggan maka pelayanan tersebut akan diterima dan dievaluasi 



secara positif oleh pelanggan yakni dalam bentuk kepuasan 

pelanggan. 

6. Opponent Process Theory 

Model ini berusaha menjadikan penyebab pengalaman konsumen 

yang awalnya sangat memuaskan cenderung kurang memuaskan 

setelah dievaluasi pada kejadian berikutnya. 

 

7. Model Anteseden dan Konsekuensi pelanggan 

Model Anteseden pelanggan meliputi espektasi pelanggan, kinerja 

atau pelayanan, affect, equity. Sedangkan Konsekuensi pelanggan 

meluputi tiga kategori yaitu, komplain, negative-mouth dan minat 

pembelian ulang. 

2.1.6.5 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen  

Menurut etta dan sophiah (2013:183), metode kepuasan mengemukakan bahwa 

kepuasan dan ketidak kepuasan konsumen merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan kinerja 

produk yang sesungguhnya. Ketika membeli suatu produk, konsumen memiliki 

harapan tentang bagaimana kinerja produk tersebut (product performance): 

a) Produk berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Inilah yang disebut 

diskonfirmasi positif (positive disconfirmation). Jika ini terjadi, 

konsumen akan merasa puas. 

b) Produk berkinerja seperti diharapkan. Inilah yang disebut konfirmasi 

sederhana (simple confirmation). Produk tersebut tidak memberikan 

rasa puas, tetapi juga tidak mengecewakan konsumen. Konsumen akan 

memiliki perasaan yang netral. 

c) Produk berkinerja lebih buruk dari yang diharapkan. Inilah yang 

disebut diskonfirmasi negative (negative disconfirmation). Produk 

yang berkinerja buruk, tidak sesuai dengan harapan konsumen, akan 

menyebabkan kekecewaan sehingga konsumen merasa tidak puas. 

2.1.6.6 Indikator Kepuasan Konsuemen 

Menurut Hawkins  dan lonney di kutip dalam tjiptono (2001:32), atribut-

atribut pembentuk kepuasan konsumen terdiri dari: 

1. Kesesuaian harapan merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk 

yang diharapkan konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen, 

meliputi: 

a. Produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. 

b. Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan 

yang diharapkan. 

c. Fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi dengan 

diharapkan. 



2. Minat berkunjung kembali, merupakan kesediaan konsumen untuk 

berkunjung kembali atau melakukan pembelian ulang terhadap produk 

terkait, meliputi: 

a. Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan memuaskan. 

b. Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat yang 

diperoleh setelah mengkonsumsi produk. 

c. Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang yang 

disediakan memadai. 

3. Kesediaan merekomendasikan, merupakan kesedian konsumen untuk 

merekomendasikan produk yang telah dirasakannya kepada teman atau 

keluarga, meliputi: 

a. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan. 

b. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena fasilitas penunjang yang disediakan memadai. 

c. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat setelah 

mengkonsumsi sebuah produk jasa. 

 

2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian 

2.2.1 Hubungan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 

Persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen karena merupakan 

salah satu faktor, karena harga menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk 

mencapai kepuasan. 

Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan 

menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal. Kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan 

melalui penyampaian produk yang bermutu dengan harga saing (Tjiptono, 

2008:56) 

2.2.2 Hubungan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Kualitas pelayanan yang di berikan oleh perusahaan kepada konsumen 

sangat berpengaruh jika pelayanan yang diberikan kepada konsumen itu baik, 

karena pelayanan merupakan sarana dari perusahaan yang di berikan kepada 

konsumen untuk mencapai kepuasan. 

Menurut  Tjiptono (2011) bahwa kualitas memiliki hubungan yang erat 

dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

Dengan demikian kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau 



loyalitas konsumen kepada perusahaan yang memberikan kualitas 

memuaskan. 

2.2.3 Hubungan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen 

Lokasi sangat mempengaruhi kepuasan konsumen, karena dengan lokasi 

yang strategis dan mudah dijangkau akan memudahkan konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan atau produk.  

Tjiptono (2004) mengatakan bahwa mooddan respon pelanggan 

dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain dan tata letak fasilitas jasa. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar bab refensi bagi penelitian 

yang akan dilakukan saat ini. Adanya perbedaan objek, variabel penelitian 

terdahulu dan sekarang. Penelitian terdahulu digunakan sebagai kaitan antara 

fenomena dan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Pada 

penelitian ini memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti tentang pengaruh persepsi harga, kualitas 

layanan dan lokasi terhadap kepuasan konsumen dalam mengunakan jasa oxy 

laundry di Wonocolo Surabaya. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 1.1Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penelitian 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Lina Sari 

Situmeang 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Harga dan 

Lokasi terhadap 

Kepuasan 

Konsumen pada 

Rumah Makan 

Istana Hot Plate 

Medan 

Kualitas 

pelayanan (x1), 

harga (x2), lokasi 

(x3), dan 

kepuasan 

konsumen (y) 

-kualitas pelayanan dan 

harga berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

-lokasi berpengaruh 

negative dan tidak 

berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen 

Elien Nira 

Permatasari 

(2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Persepsi Harga 

dan Lokasi 

terhadap 

Kualitas 

pelayanan (x1), 

persepsi harga 

(x2), lokasi (x3), 

dan keputusan 

pembelian (y) 

-Secara Parsial kualitas 

pelayanan, persepsi harga 

dan lokasi sama-sama 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian pada pelanggan 



Keputusan 

Pembelian pada 

Pelanggan 

Minimarket 

minimarket 

Krisnasakti 

Anggar PP 

(2012)  

Analisis 

Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk 

dan Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepeda Motor 

Honda 

Pengaruh harga 

(x1), Kualitas 

produk (x2), 

promosi (x3), dan 

keputusan 

pembelian (y) 

Pengaruh harga dan 

kualitas produk serta 

promosi berpengaruh 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

Ra Nur 

Amalina 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Persepsi Harga, 

Kualitas 

Layanan dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Makanan 

Rocket Chicken 

Persepsi harga 

(x1), kualitas 

layanan (x2), 

lokasi (x3), dan 

keputusan 

pembelian (y) 

Persepsi harga, kualtas 

layanan dan lokasi sangat 

berpengaruh positif 

terhadap keputusan 

pembelian makanan 

Enggar 

Puspita 

Martha 

(2015) 

Pengaruh 

Persepsi Harga, 

Kualitas 

Pelayanan, dan 

Suasana Salon 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

melalui 

Kepuasan 

Pelanggan 

Persepsi harga 

(x1), kualitas 

pelayanan (x2), 

suasana salon 

(x3), loyalitas 

pelanggan dan 

kepuasan 

pelanggan (y) 

Pengaruh persepsi harga, 

kualitas pelayanan, dan 

suasana salon berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan 

 

  



 

2.4 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini mencoba menganalisi seberapa besar faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa pada OXY laundry 

di Wonocolo surabaya. Berdasarkan pernyataan diatas, tujuan landasan teori dan 

penelitian terdahulu maka dapat disusun sebuah kerangka konseptual sebagi 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  

Kerangka Konseptual 

 

Keterangan gambar : 

Y   = Variabel Dependen Kepuasan Konsumen 

X1   = Variabel Independen Kualitas Pelayanan 

X2  = Variabel Independen Persepsi Harga 

X3  = Variabel Independen Lokasi 

   = Pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y 

   = Simultan 

  

Kepuasan 

Konsumen 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiono (2015) Hipotesis merupakan dugaan sementara atau 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya hipotesis 

akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Hipotesis ditolak apabila faktanya menyangkal dan diterima apabila faktanya 

membenarkan, disini dugaan sementaranya adalah: 

H1: Diduga persepsi harga mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya 

H2: Diduga kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya 

H3: Diduga lokasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

Oxy Laundry di Wonocolo Surabaya 

H4: Diduga persepsi harga, kualitas pelayanan dan lokasi mempunyai pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan Oxy Laundry di 

Wonocolo Surabaya 

 


