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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses mengelolah hubungan pelanggan yang 

menguntungkan. Dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan 

menjajikan keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada 

dengan memberikan kepuasan. Berikut ada beberapa definisi dari pemasaran 

diantaranya meliputi: 

Menurut Kotler dan Keller (2012:27); Manajemen pemasaran dalah seni dan 

ilmu dalam memilih dalam memilih target pasar dan mendapatkan, mempertahankan 

dan meningkatkan konsumen dengan membuat, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai konsumen yang superior. 

Menurut Basu Swastha DH (2005:5); pemasaran adalah sistem keseluruhan 

dari kegiatan usaha yang ditunjuk untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar 

dapat mencapai tujuan organisasi, sedangkan menjual adalah ilmu memengaruhi 

pribadi yang dilakukan penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli 

barang atau jasa yang di tawarkan. 

Dari definisi di atas, dapat dikatakkan bahwa manajemen pemasaran adalah 

melakukan rangkaian proses untuk menciptakan suatu nilai guna membantu 

pencapain tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan pemasaran itu dilakukan 

melalui serangkaian proses perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan penetapan 

harga, pemetaan distribusi, serta kegiatan promosi. 

 

2.1.1.1 Konsep Pemasaran 

Menurut Fandy Tjiptono (2008: 19-21) mengungkapkan bahwa ada 5 

konsep pemasaran dan setiap konsep memiliki keunikan aplikasinya masing-masing, 

meliputi: 

1. Konsep Produksi 

Konsep produksi (production concept) berkeyakinan bahwa 

konsumen akan menyukai produk-produk di mana-mana dan harganya 

murah. Penganut konsep ini akan berkonsentrasi pada upaya 

menciptakan efisiensi produksi, biaya rendah, dan distribusi massal. 

Dengan demikian, fokus utama konsep ini adalah distribusi dan harga. 

2. Konsep Produk    
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Konsep Produk (concept product) berpandangan bahwa konsumen 

akan menyukai produk-produk yang memberi kualitas, kinerja atau fitur 

inovatif terbaik. Penganut konsep ini akan berkonsentrasi pada upaya 

penciptaan produk superior dan penyempurnaan kualitasnya, jadi. Fokus 

utamanya adalah pada aspek produk. 

3. Konsep Penjualan 

Konsep penjualan (selling concept) berkeyakinan bahwa konsumen 

tidak akan tertarik untuk membeli produk dalam jumlah  banyak, jika 

mereka tidak diyakinkan dan bahkan bila perlu dibujuk. Penganut 

konsep ini akan berkonsentrasi pada usaha-usaha promosi dan penjualan 

yang agresif.  

4. Konsep Pemasaran 

Konsep Pemasaran (marketing concept) berpandangan bahwa kunci 

untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan 

organisasi dalam menciptakan ,memeberikan, dan mengkomunikasikan 

nilai pelanggan (customer value) kepada pasar sasaranya secara lebih 

efektif dibandingkan pada pesaing. Nilai pelanggan adalah rasio antar 

apa yang diperoleh yang diperoleh pelanggan dan apa yang ia berikan. 

5. Konsep Pemasaran Sosial 

Konsep pemasaran sosial (societal marketing concept) berkeyakinan 

bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan 

minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diharapkan secara 

efektif dan lebih efisien di bandingkan para pesaing sedemikian rupa 

sehingga dapat mempertahankan atau menungkatkan kesejahteraan 

konsumen dan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya aspek 

sosial dan etika dalam praktik pemasaran. oleh sebab itu diperlukan 

keeimbangan antara laba perusahaan, kepuasan pelanggan, dan 

kepentingan publik.  

 

2.1.2 Kualitas Produk  

2.1.2.1 Definisi Produk 

Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. 

Penawaran ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam membangun hubungan yang 

menguntungkan dengan konsumen. Konsumen cenderung melihat produk sebagai 

kumpulan manfaat kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka. 
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Menurut Kotler dan Amstrong (2008:266); mendefinisikan bahwa produk 

adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, 

akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan sesuatu keinginan atau 

kebutuhan. Produk tidak hanya meliputi objek fisik tetapi juga jasa, acara, orang, 

tempat, organisasi, ide, atau bauran entitas-entitas ini. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:95) didalam bukunya “strategi pemasaran” 

mendefinisikan produk sebagai berikut: 

“Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.” 

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas 

suatu yang bisa ditawarkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan  kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan 

sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya 

(Fandy Tjiptono (2008:95).  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala 

sesuatu yang ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian konsumen dan 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dsan keinginan manusia (konsumen). 

 

2.1.2.2  Pengertian Kualitas Produk 

Menurut Tony Wijaya (2011:11;) mendefinisakan bahwa kualitas sesuatu 

yang diputuskan oleh pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman 

aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan 

persyaratan tertentu. 

Produk berkualitas adalah produk yang memenuhi harapan konsumen. 

Produk harus memiliki tingkat kualitas tertentu karena produk dibuat untuk 

memenuhi selera konsumen atau memuaskan pemakainya. Beberapa istilah yang 

dianggap sebagai definisi kualitas misalnya keandalan, pelayanan yang memuaskan, 

dan lain-lain. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:272); mendefinisikan bahwa kualitas 

produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuanya 

untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.  

Menurut Christoper pass and Bryan Lowes yang diterjemahkan oleh tumpal 

rumapea dan Posman Halolo (2009:552); mendefinisikan bahwa kulaitas produk 

adalah suatu sumber penting pada pembedaan produk yang memungkinkan 

perusahaan-perusahaan untuk menciptakan loyalitas merk dagang dan keunggulan 

saing atas peamsok-pemasok sainganya. 
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Sedangkan menurut John Sviokla yang dikutip oleh rambat Lupiyoadi dan 

A. Hamdani (2009:176); mengatakan bahwa kualitas produk adalah proses produksi 

suatu barang, dimana kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan dapat 

menciptakan suatu persepsi positif dari pelanggan terhadap perusahaan dan 

menghasilkan suatu keputusan serta loyalitas pelanggan. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

merupakan tumpuan dari keberhasilan uasah suatu perusahaan. Oleh karena itu 

setiap perusahaan selalu berupaya untuk dapat terus meningkatkan kualitas 

produknya. Kualitas produk seharusnya tidak dilihat dari sisi pandang konsumen 

produk tersebut. 

  

2.1.2.3 Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Mullins, Orville, Larrache, dan Boyd (2005:422); Apabila 

perusahaan ingin mempertahankankeunggulan kompetitifnya dalam pasar, 

perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen 

untuk membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. 

Dimensi kualitas produk tersebut terdiri dari: 

1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik dasar sebuah 

produk. 

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau untuk produk 

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti 

semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka 

semakin besar pula daya tahan produk. 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukanya cacat pada 

produk. 

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

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk. 

5. Reliability, (reliabilitas) adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin 

kecil terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Aeshetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

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

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena 

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan 
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informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen 

terhadap produk didapat dari harga, merk, periklanan, reputasi dan 

negara asal. 

 

2.1.3  Pengertian Harga 

Menurut Kotler dan Killer (2009), harga merupakan salah satu unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainya menghasilkan biaya. 

Harga juga mengkonsumsikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut 

kepada pasar tentang produk atau mereknya. Harga merupakan kunci pendapatan 

yang selanjutnya akan merupakan kunci keuntungan bagi suatu perusahaan. 

Perusahaan biasanya menetapkan suatu harga yang akan menghasilkan suatu 

keuntungan yang layak untuk perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan, 

perusahaan memilih harga yang tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Jika 

harga terlalu tinggi akan menghilangkan peluang penjualan yang artinya kehilangan 

pendapatan. Jika perusahaan menetapkan harga terlalu rendah juga akan 

menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan. Harga ditetapkan untuk 

pendapatan dan bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan. 

 

2.1.3.1 Peranan Harga 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi menurut Fandy Tjiptono 

(2008:152). 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian dengan adanya 

harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang atau jasa. 

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam “mendidik” 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan 

untuk menilai faktor produksi atau manfaatnya secara objektif. Persepsi 

yang sering berlaku menurut Tjiptono (2008:152) adalah bahwa harga 

yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. 
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2.1.3.2 Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008 : 314) menjelaskan ada empat ukuran 

yang mencirikan harga, adalah: keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan 

kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, dan harga sesuai kemampuan atau daya 

beli. Di bawah ini penjelasan empat ukuran harga, yaitu:  

1. Keterjangkauan harga. 

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan 

harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal Dengan harga 

yang ditetapkan para konsumen banyak yang membeli produk. 

2. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga. 

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan 

produk lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk 

sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk 

tersebut. 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen 

orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang karena 

mereka melihat adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi 

orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang 

dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk 

mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 

dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk 

melakukan pembelian ulang. 

 

2.1.4  Pengertian Pelayanan 

Pelayanan konsumen adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran 

perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung, yang bisa menjadi 

bagian kecil atau besar dari keseluruhan penawaran. Setelah perusahaan menimbang 

nilai beragam pelayanan pendukung terhadap konsumen, kemudian perusahaan 

mengembangkan satu paket pelayanan yang akan memuaskan konsumen dan 

menghasilkan laba perusahaan. Berikut adalah beberapa definisi dari beberapa ahli, 

diantaranya meliputi:  

Menurut Kotler dan Keller (2009:36); pelayanan/jasa (service) adalah semua 

tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 
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kepada pihak lain, yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun. 

Menurut Jasfar (2005:17); mendefinisakan pelayanan adalah setiap tindakan 

atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain, yang pada dasarnya bersifat imtangibel (tidak berwujud fisik), konsumen 

terlibat aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan sesuatu. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 

merupakan suatu tindakan atau aktifitas yang dapat ditawarkan kepada orang lain 

dan tidak berwujud. Dalam hal ini, kebutuhan konsumen tersebut dapat terpenuhi 

sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. 

 

2.1.4.1 Elemen Pelayanan atau Jasa 

Menurut Tandjung (2004:109-112) dan Tjiptono (2006:70) elemen jasa 

(pelayanan) terdiri dari:  

1. Bukti fisik 

Menurut Tjiptono (2006:70); bukti fisik (tangible) merupakan 

meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

Hal ini bisa berarti penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan 

ruangan front office, tersedianya tempat parkir, keberhasilan, kerapian 

dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan 

penampilan karyawan. 

Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan 

fasilitas pendingin (AC), alat telekomunikasi yang canggih atau perabot 

kantor yang berkualitas, dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan 

dalam memilih suatu produk/jasa (Tandjung,2004:109). 

2. Keandalan  

Menurut Tjiptono (2006:70) keandalan merupakan kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara 

cepat semenjak saat pertama (right the first time). Selain itu juga berarti 

bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk menyediakan produk/jasa 

jangan sampai mengalami kerusakan/kegagalan. Dengan kata lain, 

produk/jasa tersebut harus selalu baik. Para anggota perusahaan juga 

harus jujur dalam menyelesaikan masalah sehingga konsumen tidak 

merasa ditipu. Selain itu, pemasar harus tepat janji bila menjajikan 
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sesuatu kepada konsumen. Sekali lagi perlu perlu diperhatikan bahwa 

janji bukan sekedar janji, namun janji harus dtepati, oleh karena itu, time 

schedule perlu disusun dengan telilti (Tandjung, 2004:109-110).  

3. Daya tanggap 

Menurut Tjiptono (2006:70); daya tanggap merupakan keinginan 

para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. Daya tanggap dapat berarti respon atau kesigapan 

karyawan dalam membantu karyawan dalam membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan yang meliputi kesigapan 

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi dan penanganan. 

Para anggota perusahaan harus memperhatikan janji spesifisik 

kepada pelanggan, unsut lain yang juga penting dalam elemen cepat 

tanggap ini adalah anggota perusahaan selalu siap membantu pelanggan. 

Apapun posisi seseorang di perusahaan (Tandjung, 2014:110). 

4. Jaminan  

Menurut Tjiptono (2006:70), jaminan merupakan mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para staf, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. 

Pada saat persaingan sangat kompetitif, angota perusahaan harus 

tampil kompetitif, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang 

masing-masing. Perusahaan harus menekankan faktor penegetahuan dan 

keahlian kepada para teknisi yang menangani dan pelayanan purna jual. 

Faktor security,yaitu memberikan rasa aman dan terjamin kepada 

pelanggan merupakan hal yang penting pula. Pemasar diharapkan 

memperhatikan kredibilitas perusahaan dan bukan justru menipu 

pelanggan. Dalam situasi banyak pesaing, sangatlah beresiko bila 

menipu pelanggan. Selain itu, anggota perusahaan harus bersikap ramah 

dengan menyapa pelanggan yang datang (Tandjung,2004:111). 

5. Empati  

Menurut Tjiptono (2006:70); empati merupakan kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami kebutuhan para konsumen. 

Setiap anggota perushaan hendaknya dapat mengelolah waktu agar 

mudah dihubungi, baik melalui telepon atau bertemu langsung. Dering 

telepon usahakan maksimal tiga kali, lalu segera dijawab. Ingat, waktu 

yang dimiliki pelanggan sangat terbatas sehingga tidak mungkin 

menunggu terlalu lama. Usahakan pula melakuka komunikasi individu 
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agar hubungan dengan pelanggan lebih akrab. Anggota perusahaan juga 

harus memahami pelanggan, artinya pelanggan terkadang seperti anak 

kecil yang menginginkan segala sesuatu atau pelanggan seperti orang 

tua yang cerewet. Dengan memahami pelanggan, bukan berarti anggota 

perusahaan merasa “kalah” dan harus “mengiyakan” pendapat 

pelanggan, tetapi paling tidak mencoba untuk melakukan kompromi 

bukan melakukan perlawanan (Tandjung, 2004:112). 

 

2.1.4.2 Karakteristik Pelayanan atau Jasa 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:292-293); mengungkapkan bahwa 

perusahaan harus mempertimbangkan empat karakteristik khusus pelayanan atau 

jasa ketika merancang program pemasaran, diantaranya:  

1. Jasa tak berwujud (service intangibility) 

Pelayanan/jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar atau dibau 

sebelum jasa itu dibeli. 

2. Jasa tak terpisahkan (service insaperability) 

Pelayanan/jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, tanpa 

memperdulikan apakah penyedia jasa itu orang atau mesin. 

3. Jasa variability (service variability)   

Kualitas pelayanan/jasa bergantung pada siapa yang menyediakan jasa 

itu dan kapan, di mana, dan bahgaimana jasaa itu disediakan. 

4. Jasa dapat musnah (service perishability) 

Pelayanan/jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau digunakan 

beberapa saat kemudian. 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:136-137); mengungkapkan bahwa 

pelayanan/jasa memiliki empat karakteristik utama yang membedakanya 

dari barang, yaitu:  

1. Intagibility  

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu obyek, 

alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan,kinerja 

(performance), atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa 

hanya bisa dikonsumsi tetapi tidak dimiliki, maka jasa hanya dapat 

dikonsumsi tidak dimiliki. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium,didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

Contoh:  makana dalam jasa restoran. 

2. Inseparability  

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa dialin pihak, umumnya dijual terlebih dahulu, baru 
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kemudian diproduksi atau dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi 

antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaaran jasa. Kedua pihak mempengaruhi hasil (out come) dari 

jasaa tersebut. Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, 

efektifitas individu untuk menyampaikan jasa (contact-personal) 

merupakan unsur penting. 

3. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karna merupakan non-standardized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung 

pada siapa , kapan dan dimana jasa itu dihasilakan. 

4. Perishability 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat di 

simpan. Hal ini tidak dapat menjadi masalah bila permintaanya tetap 

karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan tersebut 

sebelumnya bila permintaan berfluktuasi, berbagai masalah muncul 

berkaitan dengan kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan 

pelanggan tidak terlayani dengan resiko mereka kecewa dan beralih ke 

penyedia jasa lainya (saat permintaan puncak). 

 

2.1.4.3 Harapan Konsumen/Pelanggan dalam Pelayanan 

Menurut Tjiptono Fandy, Gregorius Chandra Dadi Adriana (2008:290) 

dalam buku “pemasaran strategi” mengungkapkan bahwa harapan 

konsumen/pelanggan meliputi tiga standar, diantaranya:  

1. Will expectation, yaitu kinerja yang diantisipasi atau diperkirakan 

konsumen akan diterimanya, berdasarkan semua informasi yang 

diketahuinya.  

2.  Should expectation, yaitu tingkat kerja yang dianggap sudah 

sepantasnya diterima konsumen. Biasanya tuntutan dari apa yang 

seharusnya diterima jauh lebih besar dari pada apa yangd diperkirakan 

bakal diterima. 

3. Ideal expectation, yaitu tingkat kerja yang optimum atau terbaik yang 

diharapkan dapat diterima konsumen. 

 

2.1.5 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138-139); mendefinisikan bahwa kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Apabila 

kinerja berada diatas persepsi konsumen, maka konsumen akan sangat puas dan 
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demikian pula sebaliknya apabila kinerja yang ada berada dibawah persepsi 

konsumen, maka konsumen akan kecewa. 

Hal tersebut ditambah kembali oleh Kotler Keller (2009:40) yaitu konsumen 

yang sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi 

ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk lama, 

membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain 

dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. 

Menurut Kristianto (2011:21); kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya  (norma kinerja lainya) dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaianya. Harapan konsumen akan berkembang 

seiring dengan banyaknya informasi yang didapatkan pasca konsumsi. 

Kristianto (2011:22); mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen 

mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

Pertemuan antara dua kepentingan ini akan menentukan seberapa besar tingkat 

kepuasan konsumen pada suatu produk. 

Fandy Tjiptono (2004:42); mendefinisikan kepuasan konsumen (pelanggan) 

sebagai sebuah evaaluasi secara sadar atau penilaian secara kognitif apakah kinerja 

produk realatif bagus atau jelek atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak 

dengan tujuan pemakainya. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan perasaan senang atau kecewa sesorang yang timbul karna 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) dengan harapan 

konsumen mendapatkan kepuasan tersendiri. 

 

2.1.5.1 Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat kepuasan Konsumen 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2006:58); terdeapat empat faktor utama yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, 

yaitu: 

1. Kualitas produk  

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen rasional 

selalu menuntut produk yang berkualitas untuk setiap perngorbanan 

yang dilakukanuntuk ditawarkan tersebut sesuai dengan harapan 

konsumen, sehingga mereka merasa memperoleh produk tersebut, dalam 

hal ini, kualitas produk yang baik akan memberikan nilai tambah dimata 

konsumen. 
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2. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan terutama dibidang jasa, konsumen akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Konsumen yang puas akan menunjukan 

kemungkinan untuk membeli kembali produk yang sama. Konsumen 

yang puas cenderung akan memberikan persepsi terhadap produk 

perusahaan. 

3. Emosional  

Konsumen yang merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan 

kualitas produk tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi. Kepuasan yang tinggi membuat konsumen menjadi 

puas terhadap kualitas produk tersebut. 

4. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menentukan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada pelangganya. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu 

produk atau jasa cenderung puas atas produk atau jasa itu. 

 

2.1.5.2 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:140-142); mengidentifikasi metode  untuk 

mengukur kepuasan konsumen tersebut, meliputi: 

a. Survei berkala 

Metode kepuasan konsumen secara langsung dan juga mengajukan 

pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan 

kemungkinan atau kesediaan responden untuk merekomendasikan 

suatu peruahaan dan merek kepada orang lain. 

b. Tingkat kehilangan konsumen (lost customer analysis) 

Menghubungi konsumen yang berhenti membeli atau beralih 

kepemasok lain untuk mengetahui alasanya. 

c. Pembelanja misterius (ghost shopping) 

Metode ini dilaksanakan dengan cara perusahaan mempekerjakan 

beberapa orang atau pembelanja misterius (ghost shopper) untuk 

berperan sebagai konsumen atau pembeli potensial produk perusahaan 

pesaing. Kemudian melaporkan titik kuat dan lemah produk 

perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

membeli produk-produk tersebut. 
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d. Survei kepuasan konsumen 

Wawancara langsung dengan melakukan survei, dimana akan 

terlihat dan mendengar sendiri bagaimana tanggapan dan umpan balik 

langsung dari konsumen dan juga memberikan sinyal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. 

 

2.1.6  Hubungan Antara Kualitas Produk, Harga dan Pelayanan Terhadap 

 Kepuasan Konsumen 

Dalam kegiatan pemasaran kualitas produk, harga dan pelayanan merupakan 

faktor penting yang menjadi bahan pertimbangan konsumen. Untuk itu dari masing-

masing variabel ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuh 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan (Fandy Tjiptono, 2008:95). 

Produk yang berkualitas adalah produk yang memenuhi harapan konsumen. Produk 

harus memiliki tingkat kualitas tertentu karena produk dibuat untuk memenuhi 

selera konsumen atau memuaskan pemakainya (Tony Wijaya,2011). Konsumen 

akan merasa puas bila evaluasi mereka menunjukan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas (Lupiyoadi, 2006). Konsumen yang puas tetap setia dan akan 

menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang 

lain. (Kotler dan Amstrong ,2008) 

Pelayanan /jasa (service) adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikian apapun (Menurut Kotler dan Keller, 2009:36). Untuk 

dapat mengetahui pelayanan yang diinginkan, dan diharapkan oleh konsumen maka 

dilakukan penelitian kepuasan konsumen (Toni Wijaya, 2011:4). Hal itu dilakukan 

agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai apa yang diberikan perusahaan 

kepada konsumen dengan apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan 

konsumen (Tony Wjiaya, 2011:4). Jika persepsi pelayanan konsumen yang diterima 

kurang dari harapan-harapanya, hasilnya adalah ketidakpuasan. Jika pelayanan 

sesuai dengan harapan-harapan, konsumen akan merasa lega dan senang tetapi tidak 

berlebihan dan sangat gembira. Di lain pihak, jika pelayanan tersebut melebihi 

harapan, berarti tercipta konsumen yang puas (Tony Wijaya, 2011:40)  

Jadi, konsumen yang puas terhadap kualitas produk, harga dan pelayanan 

cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat 

kebutuhan yang muncul dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor 

kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-

penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai 

acuan dalam dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai acuan telaah pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.2.1 “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Poduk dan Evaluasi Harga 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Quick Chicken Jl. Dharmahusada, Surabaya” 

oleh Tony Suyoto (2012) dengan hasil penelitian: bahwa hasil pengujian 

tersebut menunjukan bahwa ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan 

evaluasi harga terhadap kepuasan pelanggan. Total kualitas pelayanan t 

hitung sebesar 2,165 dan total evaluasi harga nilai t hitung sebesar 29,411 

keduanya lebih besar dari pada t tabel 1,658 dapat disimpulkan bahwa H0 di 

tolak dan H1 diterima, sedangkan kualitas produk terbukti tidak berpengaruh 

karna nilai t hitung sebesar -1,271 kurang dari t tabel 1,658 sehingga H1 di 

tolak dan H0 diterima. Persamaan pada penelitian yang dilakukan Tony 

Suyoto dengan penelitian ini sama-sama meningkatkan usaha pemasaranya 

agar tidak menurun dan menginginkan produk tersebut bisa menguasai pasar 

serta teknik sampling yang digunakan adalah sama-sama purposive 

sampling. perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu lokasi obyek penelitian, 

variabel penelitian, waktu penelitian dan sampel yang diambil 150 

responden. 

2.2.2 “Pengaruh Kulaitas Produk dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Kepiting Cak Gundul 1992 di Pandaan” oleh Ika Himmatul Fitria dengan 

hasil penelitian: hasil pengujian tersebut menunjukan bahwa variabel bebas 

yang terdiri dari kualitas produk (X1) dan pelayanan (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Kepiting Cak Gundul 

1992 di Pandaan, karna besarnya t hitung > t tabel (1.9847). variabel bebas 

kualitas produk (X1) dan pelayanan (X2) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen Kepiting Cak Gundul di Pandaan 

karena besaranya nilai F hitung > 145,419 atau  F tabel (3,09). kualitas produk 

(X1) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan konsumen 

Kepiting Cak Gundul di Pandaan, karena memiliki nilai koefisien korelasi 

parsial terbesar yaitu 0,673. Hasil ini menunjukan bahwa kualitas produk 

berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan konsumen Kepting Cak 

Gundul di Pandaan. 

2.2.3 “Pengaruh Kualitas kualitas produk, Kualitas Makana, Harga dan Promosi 

Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Ralana Solo” oleh Anindita 

Kuriasari dengan hasil penelitian: hasil pengujian tersebut menunjukan 
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bahwa hasil analisis uji t yang berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di restoran Ralana Solo diperoleh nilai t hitung > t tabel : 

2,603 > 1,98 dengan signifikasi 0,000 (ρ < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di restoran Ralana Solo. hasil 

analisis uji t yang berkaitan dengan kualitas makanan terhadap kepuasan 

pelanggan di restoran Ralana Solo diperoleh nilai t hitung 2,120> t tabel : > 1,98 

dengan signifikasi 0,000 (ρ<0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima 

sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di restoran Ralana Solo. hasil analisis uji t yang berkaitan dengan 

harga terhadap kepuasan pelanggan di restoran Ralana Solo diperoleh nilai t 

hitung 4,132 > t tabel : > 1,98 dengan signifikasi 0,000 (ρ<0,05), maka H0 

ditolak dan Ha diterima sehingga ada pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan di restoran Ralana Solo. hasil analisis uji t 

yang berkaitan dengan promosi terhadap kepuasan pelanggan di restoran 

Ralana Solo diperoleh nilai t hitung 2,533 > t tabel : > 1,98 dengan signifikasi 

0,000 (ρ<0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga ada pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di restoran Ralana 

Solo. Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan data 

yang diperoleh dari peneliti yang telah dibah2as dalam skripsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Variabel independen dalam 

penelitian ini, yaitu kualitas pelayanan, kualitas makanan, harga dan 

promosi memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan di restoran Ralana Solo. 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Kerangka pemikiran penelitian merupakan sebuah frame work yang didesain 

peneliti sehingga sasaran peneltian serta langkah-langkah dalam penelitian lebih 

fokus dan transparan. 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

KEPUASAN 

KONSUMEN (Y) 

KUALITAS PRODUK 

(X1) 

HARGA (X2) 

PELAYANAN (X3) 
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2.4 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang harus di uji 

kebenaranya. Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang telah dibahas maka 

hipotesis yang diajukan dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga bahwa kualitas produk, harga dan pelayanan secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

Warung Makan Kartika Sari di Surabaya. 

2. Diduga bahwa kualitas produk, harga dan pelayanan secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

Warung Makan Kartika Sari di Surabaya. 

3. Diduga bahwa kualitas produk adalah yang dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen Warung Makan Kartika Sari di Surabaya. 

 


