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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN KUALITASPELAYANAN
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA RUMAH MAKAN PROVITA BANDAR

LAMPUNG

Oleh:

MELYA PURI

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

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di RM. Provita Bandar Lampung  diketahui
bahwa kepuasan konsumen tergolong rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh
data dan mengetahui pengaruh positif kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen pada RM. Provita Bandar Lampung. Populasi penelitian ini adalah
konsumen RM. Provita Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling
dengan meggunakan rumus Slovin didapat sebanyak 96 konsumen. Metode yang digunakan
adalah deskriptif verifikatif dengan menggunakan pendekatan expost facto dan survey. Hasil
penelitian menunjukan bahwa, ada pengaruh kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan
terhadap kepuasan konsumen pada RM. Provita Bandar Lampung. Berdasarkan analisis data
diperoleh Fhitung 82,835 > Ftabel 2,70 yang ditunjukkan dengan regresi linier multiple dengan
koefisien determinasi (r2) 0,730 yang berarti kepuasan konsumen   dipengaruhi oleh variabel
kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan sebesar 73%,  sisanya sebesar 27% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: kepuasan konsumen, kualitas produk, harga, kualitas pelayanan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era bisnis saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin bertambah

ketat. Persaingan yang semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis untuk

mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing di pasar

global. Perusahaan harus berusaha keras mempelajari dan memahami

kebutuhan dan keinginan pelangganya. Dengan memahami kebutuhan,

keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan

penting bagi perusahaan untuk merancang srategi pemasaran agar dapat

menciptakan kepuasan bagi pelanggannya.

Hal ini tercermin dari banyaknya perusahaan yang menyertakan

komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Kunci utama perusahaan untuk

memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas dengan

harga yang bersiang.

Kepuasan atau tidak puas pelanggan merupakan bagian dari pengalaman

pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan

pengalaman yang diperolehnya, pelanggan memiliki kecenderungan untuk
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membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan memberikan dampak

bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap kompetitor dari

produk atau jasa yang pernah dirasakannya. Apabila sebuah perusahaan

memberikan produk atau jasanya yang berkualitas baik, maka diharapkan

mampu memenuhi harapan pelanggan dan akhirnya mampu memberikan

nilai yang maksimal serta menciptakan kepuasan bagi pelanggan.

Permintaan dan kebutuhan pelanggan harus dilayani, namun hal ini bukan

berarti menyerahkan segala-galanya kepada pelanggan. Usaha memuaskan

kebutuhan pelanggan harus dilakukan secara menguntungkan atau bersifat

dimana kedua belah pihak merasa senang atau tidak ada yang dirugikan.

Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berharga demi

mempertahankan keberadaan pelanggannya tersebut untuk tetap berjalannya

suatu bisnis atau usaha.

Salah satu bisnis atau usaha yang juga merasakan ketatnya persaingan saat

ini adalah bidang usaha pelayan jasa makanan atau rumah makan adalah

salah satu atau beberapa jenis usaha yag sedang diminati oleh pengusaha

saat ini. Peningkatan jumlah rumah makan yang ada di daerah Bandar

Lampung menimbulkan persaingan kuat. Rumah makan harus mengerti dan

melakukan strategi pemasaran yang baik untuk memenangkan persaingan,

jika tidak maka rumah makan tersebut akan cepat tertinggal dari pesaing-

pesaing yang pada akhirnya menyebabkan produsen kehilangan konsumen.
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Sekian banyak rumah makan yang ada di Bandar Lampung, salah satunya

adalah rumah makan Provita, yang berada dijalan Raya Sukarno Hatta Gg.

Selat Malaka 9 Karang Maritim, Panjang. Perusahaan ini didirikan oleh ibu

Farida pada tahun 2008 Rumah Makan Provita berada dipinggir jalan Lintas

Sumatra. Rumah makan ini menyediakan berbagai macam jenis makanan

dengan cara prasmanan cara penyajian makanan ini dengan meletakkan

makanan pada meja panjang dan pengunjung mengambil sendiri menu yang

diinginkan. Daftar menu makanan prasmanan terdiri dari berbagai variasi

makanan mulai dari lauk dan sayuran-sayuran. Rumah Makan Provita ini

juga menyediakan berbagai jenis minuman dingin maupun panas yang bisa

dinikmati oleh konsumen.

Sekian banyak pilihan rumah makan yang ada, banyak hal yang menjadi

bahan pertimbangan konsumen untuk sampai pada keputusan memilih

rumah makan tertentu. Pihak manajemen rumah makan berusaha untuk

memenuhi semua kriteria yang menjadi bahan pertimbangan konsumen,

baik itu kualitas produknya, harga produk maupun jasa pelayananya,

sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumennya. Jika hal tersebut

diabaikan, maka akan terjadi kesenjangan antara keinginan (harapan)

konsumen terhadap kualitas produk, harga produk serta pelayanan yang ada

di rumah makan, oleh karena itu berhasil tidaknya rumah makan dalam

berkomunikasi dengan para pelanggannya tergantung pada kualitas produk

yang terbaik, harga yang terjangkau dan pelayanan yang terbaik pula.
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Tabel 1. Daftar Pesaing Rumah Makan Provita Bandar Lampung yang
Berada disekitaran Panjang Bandar Lampung.

Nomor Nama pesaing Alamat
1 Rumah Makan Trans Jaya 3 Jl. Lintas Sumatera

Sukarno Hatta
2 Rumah Makan Tiga Saudara Jl. Lintas Sumatera

Sukarno Hatta
3 Rumah Makan  Ibu Gambreng Jl. Lintas Sumatera

Sukarno Hatta
Sumber: penelitian pendahuluan /observasi awal peneliti

Berdasarkan Tabel 1, terlihat jelas bahwa tingkat persaingan bisnis rumah

makan di wilayah Bandar Lampung cukup tinggi. Untuk mempertahankan

agar pangsa pasar rumah makan Provita tetap stabil dan terus meningkat,

pihak pengelola rumah makan Provita harus menerapkan strategi yang tepat

dalam menjalankan bisnis ini. Pengelola harus mulai berpikir seperti

konsumen, agar dapat mengetahui apa kebutuhan konsumen, sehingga

konsumen akan terpuaskan oleh produknya.

Memuaskan  kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan.

Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan

kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keungulan 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 kemudian hari. Hal ini berarti

kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan

pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan

perusahaan.
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Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan

harapan apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa.

Bila kinerja sesuai dengan harapan pelanggan akan sangat puas (Kotler,

2000: 41). Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa

lampau, serta janji dan informasi dari pemasar. Kepuasan merupakan

sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh produsen, pada dasarnya tujuan

dari bisnis adalah untuk menciptakan para konsumen yang merasa puas.

Terciptannya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat

salah satunya hubungan antara perusahaan dan konsumennya menjadi erat.

Keputusan penting dalam pengembangan dan pemasaran produk dan jasa

individu meliputi beberapa hal yaitu atribut produk, pemberian merek,

pengemasan, pemasangan label, dan jasa pendukung produk (kotler, 2005:

354).

Pengembangan sebuah produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang

akan diberikan, yang mampu memuaskan konsumen. Manfaat ini

dikomunikasikan dan diserahkan dengan atribut produk seperti kualitas,

fitur (features) dan rancangan. Maka semakin tinggi tingkat kepuasan suatu

produk maka semakin tinggi pula produk tersebut terjual.

Kualitas produk merupakan selisih produk yang layak menurut konsumen

dengan produk menurut konsumen saat ini (Simamora,2001: 8). Menurut

Windoyo (dikutip oleh Septhani, 2011) bahwa faktor kualitas produk juga
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tidak kalah pentingnya karena kualitas produk juga sebagai faktor penentu

tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian

dan pemakaian terhadap suatu produk. Dengan kualitas produk yang baik

konsumen akan terpenuhi keinginan dan kebutuhannya akan suatu produk.

Suatu hal yang harus diperhatikan dalam persaingan adalah bagai mana

setelah konsumen menerima dan merasakan manfaat nilai dari suatu produk,

konsumen tersebut telah memiliki perilaku royal, rasa puas dan komitmen

terhadap produk tersebut (Mowen dan Minor, 2002). Demikian pula dengan

dengan RM. Provita yang berorientasi pada upaya untuk mengarahkan

konsumen untuk lebih puas terhadap rumah makan. Menurut Rangkuti

(2006:30) kepuasan konsumen, selain dipengaruhi dimensi kualitas jasa,

juga dipengaruhi oleh harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta

yang bersifat situasi sesaat.

Usaha untuk memuaskan konsumen tidaklah mudah. Kegiatan pemasaran

beroperasi pada situasi persaingan usaha yang semakin ketat dan dalam

lingkungan yang terus menerus berkembang, yang secara langsung maupun

tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan dan tata ekonominya, cara-

cara pemasaran dan prilaku konsumennya. Salah satu konsep pemasaran

yang ditawarkan oleh Kotler, (2000:355) dengan melakukan bauran

pemasaran yang meliputi produk, harga, pelayanan dan promosi. Namun

yang menjadi tolak ukur kepuasan konsumen lebih pada kualitas poduk dan

pelayanan.
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Secara sederhana kualitas pelayanan dapat dinyatakan sebagai perbandingan

antara layanan yang diharapkan konsumen dengan layanan yang

diterimanya. Menurut Pujawa, (2010:97), ada 2 faktor utama yang

mempengaruhi kualitas layanan yaitu expected service dan perceived

service yang menjelaskan bahwa apabila jasa yang diterima atau dirasakan

sesuai dengan harapan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas

yang ideal, sedangkan jika jasa yang diterima ebih rendah daripada kualitas

yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan buruk.

Rumah makan Provita dalam proses usahanya harus mampu menetapkan

harga yang sesuai dengan manfaat dan kualitas produknya agar target

penjualan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terus meningkat.

Meskipun prosedur produksi dan pemasaran telah dilakukan dengan baik,

pada kenyataannya volume penjualan dan jumlah konsumen di RM. Provita

mengalami fluktuasi pada dua tahun terakhir. Berikut adalah tabel data

penjualan RM. Provita Bandar Lampung.

Tabel 2. Data Penjualan Rumah Makan Provita
Tahun 2014-2015 (Dalam Rupiah)

Bulan Tahun 2014 Tahun 2015
Penjualan Fluktuasi

Penjualan
Penjualan

Januari 148.910.000 600.000 149.510.000
Februari 144.600.000 - 3.300.000 147.900.000
Maret 138.000.000 9.900.000 128.910.000
April 139.900.000 10.000 139.910.000
Mei 142.510.000 - 2.310.000 140.200.000
Juni 141.790.000 4.725.000 146.510.500
Juli 137.310.000 - 2.910.000 134.400.000
Agustus 141.090.000 - 8.880.000 132.210.000
September 140.150.000 - 1.400.000 138.670.000
Oktober 139.840.000 -10.870.000 128.970.000
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November 122.160.000 3.550.000 128.610.000
Total 1.546.250.000 30.445.000 1.515.805.000

Sumber:Dokumentasi Rumah Makan Provita Bandar Lampung 2015

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa penjualan yang terjadi dari tahun

2014-2015 periode Januari-November mengalami penurunan yang cukup

signifikan. Penjualan RM.Provita Bandar Lampung mengalami penurunan

sebesar Rp. 3.044.500,- hingga periode November tahun 2015 dengan total

penjualan sebesar Rp. 151.580.500,-. Penjualan RM. Provita yang

mengalami penurunan signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh

beberapa faktor pemasaran yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya,

sehingga menyebabkan penjualan tidak maksimal.

Selain tabel diatas, berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan

kepada 20 orang pelanggan mengenai kualitas produk, harga dan kualitas

pelayanan serta kepuasan konsumen, pelanggan menyatakan:

Tabel 3. Hasil Wawancara pada 20 Orang Responden Tentang Kualitas
Produk, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat
Kepuasan Konsumen RM. Provita Bandar Lampung Tahun
2015.

No Keterangan Tanggapan
Tinggi Sedang Rendah

1 Kualitas Produk 1 17 2
2 Harga Produk 8 12 -
3 Kualitas Pelayanan 4 10 6
4 Tingkat kepuasan - 12 8

Rata-rata 16,2% 63,7% 20%
Sumber: penelitian / wawancara awal oleh peneliti
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Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 orang konsumen RM. Provita

Bandar Lampung , mengenai kualitas produk , harga dan kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen yaitu tentang kualitas produk sebesar 5%

menyatakan kualitas produk tinggi, sebanyak 85% menyatakan kualitas

produk sedang dan sebanyak 10% menyatakan kualitas produk rendah.

Sedangkan harga sebanyak 60% menyatakan harga cukup terjangkau dan

sebanyak 40% menyatakan harga tidak terjangkau. Sedangkan untuk

kualitas pelayanan sebanyak 20% menyatakan kualitas pelayanan tinggi,

sebanyak 50% menyatakan kualitas pelayanan sedang dan sebanyak 30%

menyatakan kualitas pelayanan rendah. Sedangkan untuk kepuasan

konsumen pelanggan menyatakan sebanyak 60 % menyatakan sedang dan

sebanyak 40% pelanggan menyatakan tingkat kepuasan yang rendah. Dari

tabel diatas terlihat bahwa semua yang mempengaruhi  kepuasan konsumen

seperti harga, produk, kebersihan, kualitas pelayanan, tentang Rumah

Makan Provita belum tentu dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggannya

secara optimal, sehingga perlu didievaluasi kembali beserta seberapa

besarnya pengaruhnya terhadap para pelanggan. Berdasarkan uraian diatas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Makan Provita

mengenai pengaruh kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan dalam

menciptakan kepuasan konsumen di Rumah Makan tersebut.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan dalam

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan konsumen yang kurang optimal berpengaruh terhadap

volume penjualan yang masih cenderung menurun tiap bulan nya.

2. Adanya persepsi harga yang cukup tinggi menyebabkan tingkat

penjualan kurang optimal.

3. Beberapa konsumen merasa tidak puas.

4. Kualitas pelayanan yang diberikan kurang maksimal.

5. Banyaknya pesaing usaha rumah makan yang berada disekitar lokasi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini

dibatasi pada kajian pengaruh kualitas produk (X1), harga (X2) dan  kualitas

pelayanan (X3) terhadap kepuasan konsumen (Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada

RM Provita Bandar Lampung tahun 2015?

2. Apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada RM

Provita Bandar Lampung tahun 2015?
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3. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen

pada RM Provita Bandar Lampung tahun 2015?

4. Apakah ada pengaruh produk, harga dan kualitas pelayanan terhadap

kepuasan konsumen RM Provita Bandar Lampung tahun 2015?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan

konsumen pada RM Provita Bandar Lampung tahun 2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada

RM Provita Bandar Lampung tahun 2015.

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen pada RM Provita Bandar Lampung tahun 2015.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen pada RM Provita Bandar Lampung tahun

2015.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendukung atau

menolak grand teori yang dikembangkan oleh para ahli atau peneliti

sebelumnya.



12

2. Manfaat secara praktis.

a. Bahan informasi dan referensi untuk perpustakaan serta bagi para

peneliti yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Bagi pemilik outlet penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

gambaran dalam mengetahui kepuasan konsumen RM. Provita

Bandar Lampung.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup subjek penelitian

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah konsumen RM. Provita

Bandar Lampung.

2. Ruang lingkup objek penelitan

Ruang lingkup objek penelitan ini adalah kualitas produk, harga dan

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.

3. Ruang lingkup tempat penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian adalah RM. Provita Bandar Lampung.

4. Ruang lingkup waktu penelitian

Ruang Lingkup waktu penelitan adalah pelaksanaan penelitian pada

tahun 2015.

5. Ruang lingkup ilmu penelitian

Ruang ilmu dalam penelitian ini berlandaskan pada teori Manajemen

Pemasaran.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pemasaran

Kegiatan pemasaran memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia,

hal ini disebabkan karena manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui

kegiatan pemasaran tersebut. Sejarah telah membuktikan sejak dulu kala

manusia telah melakukan kegiatan pemasaran, meskipun dalam bentuk yang

sangat sederhana yaitu kegiatan tukar menukar antara barang yang satu

dengan barang yang lainnya, yang lazim disebut dengan “barter”.

Kegiatan pemasaran saat ini sudah sangat luas sehingga pengertian pemasaran

semakin banyak. Terdapat banyak definisi dari pemasaran, perbedaan hanya

terletak dalam rinciannya. Pada dasarnya pemasaran dapat diartikan sebagai

suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, memproduksi

barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen,

menentukan tingkat harga, mendistribusikan produk kepada konsumen, dan

memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen.
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Kotler, (2009:9), mendefinisikan pemasaran sebagai berikut: “ marketing is a
societal process by which individuals and groups obtain what they need and
want through creating, offering, and freely exchanging products and services
of value with others. ”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.

Laksana (2008) mendefinisikan pemasaran yaitu segala kegiatan yang

menawarkan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

konsumen. Dari definisi diatas, bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan usaha

untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen akan

barang dan jasa melalui proses pertukaran, mengembangkan dan

merencanakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan tersebut, serta kemudian menetapkan harga, promosi dan saluran

distribusi yang terbaik bagi produk dan jasa tersebut atau yang lebih dikenal

dengan bauran pemasaran (marketing mix). Orang dapat mengasumsikan

bahwa akan selalu ada kebutuhan akan penjualan. Akan tetapi, tujuan

pemasaran bukan untuk memperluas penjualan hingga kemana–mana. Tujuan

pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian

rupa sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya

menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya menghasilkan

seorang pelanggan yang siap membeli. Semua yang dibutuhkan selanjutnya

adalah menyediakan produk atau jasa tersebut. dalam Kotler(2009:45),

berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah dengan
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berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memahami

perilaku konsumen.

2. Pemasaran Jasa

Rangkuti, (2002: 26), menyebutkan bahwa jasa merupakan pemberian

suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain.

Menurut Kotler, (2009:486), mendefisikan jasa sebagai setiap tindakan

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

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan

kepemilikan apapun. Jadi, dapat diketahui bahwa jasa bukanlah barang, tetapi

suatu aktifitas yang tidak dapat dirasakan secara fisik dan membutuhkan

interaksi antara satu pihak ke pihak lain.

Kotler (2009:400) mengemukakan bahwa terdapat empat karakteristik

jasa, antara lain:

a. Tidak Berwujud (Intangibility)
Jasa tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, dan didengar
sebelum membeli.

b. Tidak Dipisahkan (Inseparability)
Jasa tidak dapat dipisahkan dari pembeli jasa itu, baik pembeli jasa itu
adalah orang maupun mesin. Jasa tidak dapat dijejerkan pada rak-rak
penjualan dan dapat dibeli oleh konsumen kapan saja dibutuhkan.

c. Keanekarupaan (Variability)
Jasa sangat beraneka rupa karena tergantung siapa yang menyediakannya
dan kapan serta dimana disediakan. Seringkali pembeli jasa menyadari
akan keanekarupaan yang besar ini akan membicarakan dengan yang lain
sebelum ,memilih satu penyedia jasa.

d. Tidak Tahan Lama (Perishability)
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Jasa tidak dapat tahan lama, karenanya tidak dapat disimpan untuk
penjualan atau penggunaan dikemudian hari. Sifat jasa yang tidak tahan
lama ini bukanlah masalah kalau permintaan tetap atau teratur, karena jasa-
jasa sebelumnya dapat dengan mudah disusun terlebih dahulu, kalau
permintaan berfluktuasi, permintaan jasa akan dihadapkan pada berbagai
masalah sulit.

Dalam pemasaran jasa dengan hanya mengandalkan 4P (product, price,

promotion, place), perusahaan tidak dapat memahami hubungan timbal balik

antara aspek-aspek kunci dalam bisnis jasa. People, process dan physical

evidence ditambahkan dalam bauran pemasaran jasa dikarenakan sifat dan

karakteristik unik yang dimiliki oleh jasa itu sendiri. Berdasarkan uraian di

atas bahwa bauran pemasaran jasa merupakan unsur-unsur pemasaran yang

saling terkait, dibaurkan, diorganisasi dan digunakan dengan tepat, sehingga

perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran yang efektif, sekaligus

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari produk (product), harga

(price), distribusi (place) dan promosi (promotion).

1. Produk (product)

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:274), “Produk adalah setiap apa saja

yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan,

pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan”.

Produk tidak hanya selalu berupa barang tetapi bisa juga berupa jasa ataupun

gabungan dari keduanya (barang dan jasa)
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2. Price (Harga)

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:281) harga adalah, “Jumlah uang

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya”. Setelah

produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan

menentukan harga dari produk tersebut.

3. Place (Tempat)

Tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi, saluran

dimana produk tersebut sampai kepada konsumen. Definisi dari Sumarni dan

Soeprihanto (2010:288) tentang saluran distribusi adalah, “Saluran yang

digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen

sampai ke konsumen atau industri pemakai”

4. Promotion (Promosi)

Menurut Tjiptono (2008:219), pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk

komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,

mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Pemasaran jasa tidak sama dengan pemasaran produk. Pertama, pemasaran

jasa lebih bersifat intangble dan immaterial karena produknya tidak kasat

mata dan tidak dapat diraba. Kedua, produksi jasa dilakukan saat pelanggan
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berhadapan dengan petugas sehingga pengawasan kualitasnya dilakukan

dengan segera. Hal ini lebih sulit daripada pengawasan produk fisik. Ketiga,

interaksi antara pelanggan dan petugas adalah penting untuk mewujudkan

produk (Rangkuti,2002: 19).

Produk yang ditawarkan dalam bisnis jasa tidak berupa barang, seperti

pada perusahaan manufaktur. Dalam bisnis jasa pelanggan tidak membeli fisik

dari produk tetapi manfaat dan nilai dari produk yang disebut “the offer”.

Keunggulan produk jasa terletak pada kualitasnya, yang mencakup

kehandalan, ketanggapan, kepastian, dan kepedulian. Layanan pelanggan pada

pemasaran jasa lebih dilihat sebagai hasil dari kegiatan distribusi dan logistik,

dimana pelayanan diberikan kepada pelanggan untuk mencapai kepuasan.

Layanan pelanggan meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan waktu dan

tempat termasuk pelayanan pratransaksi, saat transaksi, dan pasca transaksi.

Kegiatan sebelum transaksi akan turut mempengaruhi kegiatan transaksi dan

setelah transaksi karena itu kegiatan pendahuluannya harus sebaik mungkin

sehingga pelanggan memberikan respon yang positif dan menunjukkan

loyalitas tinggi.

3. Kepuasan Pelanggan

Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain

faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan

konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen
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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. Kepuasan

konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara

apa yang di terima dan harapannya (Umar, 2005:65). Seorang pelanggan, jika

merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar

kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama.Menurut Philip

Kotler dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran

mengatakan bahwa Kepuasan Konsumen adalah perasaan senang atau kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (2007:177).

Kotler, (2000:40), menjelaskan kembali bahwa perusahaan yang cerdas akan

menciptakan tingkat kepuasan karyawan yang tinggi sehingga mendorong

karyawan untuk bekerja keras, hasilnya adalah kualitas produk dan pelayanan

yang tinggi, yang pada akhirnya menciptakan kepuasan pelanggan yang

tinggi. Kepuasan pelanggan akan menyebabkan pembelian ulang dan dengan

demikian menciptakan pertumbuhan dan laba yang lebih tinggi, yang

keduanya menghasilkan kepuasan pemegang saham yang tinggi. Kepuasan

pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan investasi yang lebih besar,
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dan seterusnya. Kejadian-kejadian ini merupakan lingkaran tanpa ujung yang

mengarah ke laba dan pertumbuhan.

Faktor Utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen dalam

menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama yang

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu :

a. Kualitas produk konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka
menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

b. Kualitas pelayananTerutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa
puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai
dengan yang diharapkan.

c. 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.

d. HargaProduk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan
harga yang yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi
kepada konsumennya.

e. BiayaKonsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak
perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa
cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.

Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen Menurut Kotler yang dikutip dari

Buku Total Quality Management ada beberapa metode yang dapat digunakan

dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya (Tjiptono,

2003:104)

a. Sistem keluhan dan saran organisasi yang berpusat pelanggan (Customer
Centered) memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya
untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat
memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya
untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah
yang timbul.
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b. Ghost shopping Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai
kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk
berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan
temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan
dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-
produk tersebut. Selain itu para ghot shopper juga dapat mengamati cara
penanganan setiap keluhan.

c. Lost customer analysis Perusahaan seyogyanya menghubungi para
pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok
agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview
saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting,
peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam
memuaskan pelanggannya.

d. Survai kepuasan pelanggan umumnya penelitian mengenai kepuasan
pelanggan dilakukan dengan penelitian survai, baik melalui pos, telepon,
maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan
umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda
(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para
pelanggannya.

4. Kualitas Produk

Kualitas adalah keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi

marketing, engineering, manufature dan maintenance, di mana produk dan

jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan

pelanggan, kesesuaian antara tujuan dan manfaatnya.

Dalam ISO 8402 dan SNI (Standar Nasional Indonesia) Pengertian Kualitas adalah

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat

memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar.

Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak

maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu.
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Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang

dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan

kebutuhannya.Produk juga merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang

bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik (sepeda

motor, TV, buku), jasa (restoran, penginapan, transportasi), orang atau

pribadi, tempat (Pantai Kuta). Organsisasi (Pramuka, PBB), dan ide (Keluarga

Berencana).

Menurut Kotler (2002:407) definisi produk adalah: “A product is anything

that can be offered to a market to satisfy a want or need”. Artinya, produk

adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan sebuah

keinginan atau kebutuhan. Sedangkan menurut W.J.Stanton yang dikutip oleh

Paulus Lilik Kristianto (2011:98) menyatakan produk adalah suatu sifat yang

kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus,

warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer.

Definisi-definisi di atas bahwa produk merupakan segala sesuatu yang

diciptakan perusahaan agar dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian

dalam memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.  Aspek yang perlu

diperhatikan mengenai produk adalah kualitas produk. Menurut Goeth dan

Davis yang di ikuti Tjiptono, (2000:51), kualitas merupakan suatu kondisi
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yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Kotler and Armstrong (2004:283) menyatakan kualitas produk sebagai “the
ablity of a product to perform its functions. Its includes the product’s overall
durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other
valued attributes”. Artinya kualitas produk berhubungan erat dengan
kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan
produk, keandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan perbaikan, dan
atribut bernilai lainnya.

Kualitas produk merupakan sekumpulan ciri dan karakteristik dari barang dan

jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, yang

merupakan suatu pengertian gabungan dari keandalan, ketapatan, kemudahan,

pemeliharaan serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Produk yang

ditawarkan setiap badan usaha akan berbeda dan pasti mempunyai

karakteristik yang membedakan produk itu dengan produk pesaing walaupun

jenis produknya sama sehingga produk itu memiliki keunikan,

keistimewaan, keunggulan dalam meraih pasar yang ditargetkan.  Dalam

kaitannya dengan produk, Tjiptono, et al. (2008:68) ada delapan dimensi

kualitas produk yaitu:

1. Kinerja (performance). Karakteristik dasar dari suatu produk. Misalnya
kebersihan makanan di restoran,ketajaman gambar dan warna sebuah
televise, kecepatan pengiriman paket titipan kilat untuk jasa pengiriman.

2. Fitur (features). Karakteristik pelengkap khusus yang dapat 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 terjadi
kerusakan maka semakin andal produk yang bersangkutan.
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4. Konformasi (conformance), yaitu tingkat kesesuaian produk dengan
standar yang telah ditetapkan. Misalnya ketepatan waktu keberangkatan,
kesesuaian antara ukuran bola dengan standar yang berlaku.

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.

6. Serviceability, yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta
kompetensi dan keramahan staf pelayanan.

7. Estetika, yaitu menyangkut penampilan produk yang dapat dinilai dengan
panca indera (rasa, aroma, suara, dan seterusnya)

8. Persepsi terhadap kualitas, yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi
penjual.

5. Harga

Faktor yang penting untuk membuat pelanggan tetap puas adalah dengan

memberikan produk atau jasa secara rutin pada tingkat harga yang masuk akal

dan mau mereka bayar. Penetapan harga merupakan suatu ketettapan yang

cukup kompleks dan sulit bagi perusahaan. Perusahaan harus dapat

menetapkan harga yang paling tepat dalam arti memberikan keuntungan yang

paling baik. Perusahaan yang menetapkan harga salah, akan dapat

menimbulkan kesulitan atau ketidakpuasan konsumen, bahkan dapat

menyebabkan kegagalan bagi perusahaan.

Menurut Kotler dan Asmstrong, (2008: 345), mendefinisikan “Harga adalah

sejumlahuang yang dibagikan atas suatu prodk atau jasa, atau jumlah dari nilai

yang dikeluarkan para pelanggan utuk memperoleh manfaat dari memiliki

atau menggunakan suatu produk atau jasa”. Sedangkan menurut J. Stanton,

(2000: 308), “Harga adalah jumlah uang (kemungkinana ditambah beberapa

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh barang) yang dibutuhkan untuk
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memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang

menyertainya”. Menurut Swastha (2000:241), “Harga adalah jumlah uang

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.

Dilihat dari beberapa definisi mengenai harga, dapat diketahui bahwa harga

adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang yang

dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapa sejumlah kombinasi dari barang atau

jasa berikut pelayanannya.

Dalam hal ini harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk

membedakan penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga

dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi deferensiasi barang dalam

pemasaran. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menukarnya

dengan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, juga

salah satu dari bauran pemasaran yang berperan penting dalam pemasaran.

Harga memiliki peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para

pembeli, yaitu (Tjiptono, 2004:152-153):

1. Tujuan berorientasi pada labaSetiap perusahaan selalu memilih harga
yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan dikenal dengan istilah
maksimal laba.

2. Tujuan berorientasi pada volume
Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang
menetapkan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume
tertentu agar dapat mencapai target volume yang diinginkan.

3. Tujuan berorientasi pada citra
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Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan
harga. Perusahaan dapat menentukan harga tinggi untuk membentuk atau
mempertahankan citra prestisiusnya.

4. Tujuan stabilisasi harga
Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu
perusahaan menurunkan pula harga mereka. Tujuan stabilisasi dilakukan
dengan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil
antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.

Menurut kotler & Amstrong, (2006). harga merupakan sejumlah uang yang

dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk

atau jasa tersebut. Tujuan ditetapkan harga sebaiknya bersumber dari dan

sesuai dengan tujuan perusahaan dan pemasaran. Tujuan penetepan harga

ditetapkan secara jelas karena secara langsung mempengaruhi kebijakan

penetepan harga dan cara yang digunakan untuk menetapkan harga. Ada

beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi keputusan penetapan harga

( Stanton,2004) antara lain:

a. Permintaan Produk
Memperkirakan permintaan total terhadap produk adalah langkah yang
penting dalam penetapan harga sebuah produk. Ada dua langkah yang
dapat dilakukan dalam memperkirakan permintaan produk, yaitu
menentukan apakah ada harga tertentu yang diharapkan oleh pasar dan
memperkirakan volume penjualan atas dasar harga yang berbeda-beda.

b. Target Pangsa Pasar
Perusahaan yang berupaya meningkatkan pangsa pasarnya bisa
menetapkan harga dengan lebih agresif dengan harga yang lebih rendah
dibandingkan perusahaan lain yang hanya ingin mempertahankan pangsa
pasarnya. Pangsa pasar dipengaruhi oleh kapasitas produksi perusahaan
dan kemudahan untuk masuk dalam persaingan pasar.

c. Reaksi Pesaing
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Adanya persaingan baik yang sudah ada maupun yang masih potensial,
merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam menetukan
harga dasar suatu produk. Persaingan biasanya dipengaruhi oleh adanya
produk serupa, produk pengganti atau substitusi, dan adanya produk yang
tidak serupa namun mecari konsumen atau pangsa pasar yang sama.

d. Penggunaan Strategi Penetapan Harga: Penetrasi Ratai Saringan
Untuk produk baru, biasanya menggunakan strategi penetapan harga
saringan. Strategi ini berupa penetapan harga yang tinggi dalam lingkup
harga-harga yang diharapkan atau harga yang menjadi harapan konsumen.
Sedangkan strategi berikutnya yaitu strategi penetapan harga penetrasi.
Strategi ini menetapkan harga awal yang rendah untuk suatu produk
dengan tujuan memperoleh konsumen dalam jumlah banyak dan dalam
waktu yang cepat.

e. Produk, Saluran Distribusi dan Promosi
Untuk beberapa jenis produk, konsumen lebih memilih membeli produk
dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan kriteria yang mereka
perlukan. Sebuah perusahaan yang menjual produknya langsung kepada
konsumen dan melalui distribusi melakukan penetapan harga yang
berbeda. Sedangkan untuk promosi, harga produk akan lebih murah
apabila biaya promosi produk tidak hanya dibebankan kepada perusahaan,
tetapi juga kepada pengecer.

f. Biaya Memproduksi atau Membeli Produk
Seorang pengusaha perlu mempertimbangkan biaya-biaya dalam produksi
dan perubahan yang terjadi dalam kuantitas produksi apabila ingin dapat
menetapkan harga secara efektif.

Pengusaha perlu untuk memperhatikan harga, karena dalam persaingan usaha,

harga yang ditawarkan oleh pesaing bisa lebih rendah dengan kualitas yang

sama atau bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga dalam penentuan

harga produk atau jasa yang dijual, baik perusahaan besar maupun usaha kecil

sekalipun harus memperhatikan konsumen dan para pesaingnya.

Dalam prosedur penentuan harga menurut Basu Swastha (2000) terdapat 6

tahap, yaitu:

a. Mengestimasi permintaan untuk produk yang akan ditentukan harganya
b. Mengetahui dulu reaksi yang ada dalam persaingan
c. Menentukan market share yang dapat diharapkan
d. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar
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e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan
f. Memilih tingkat harga tertentu

Kotler dan Keller (2009) menjelaskan terdapat beberapa strategi penyesuaian

harga, diantaranya adalah :

1. Penetapan Harga Geografis.
Dalam penetapan harga secara geografis, perusahaan memutuskan
bagaimana memberi harga kepada produknya untuk konsumen yang
berbeda lokasi dan negara yang berbeda.

2. Diskon Harga dan Insentif.
Beberapa perusahaan akan menyesuaikan harga dan memberikan diskon
atau insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume dan
pembelian diluar musim. Perusahaan harus melakukannya dengan cermat
atau akan mendapati laba mereka lebih rendah dari yang direncanakan.
Selain itu, perusahaan harus berhati – hati untuk menerapkan diskon,
karena diskon dapat menurunkan persepsi nilai sebuah penawaran.

3. Penetapan Harga Promosi
Perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk merangsang
pembelian dini, antara lain :
a. Penetapan harga pemimpin kerugian, yaitu meurunkan harga merek

terkenal untuk merangsang aktifitas yang lebih tinggi di suatu lokasi
pembelanjaan agar dapat mengkompensasi marjin yang lebih rendah
atas produk yang dijual rugi.

b. Penetapan harga eceran khusus, yaitu menentukan harga khusus pada
musim tertentu untun menarik lebih banyak pelanggan.

c. Rabat tunai, yaitu menawarkan rabat tunai bagi pelanggan untuk
menarik lebih banyak pelanggan pada musim tertentu.

d. Pembiayaan berbunga rendah, yaitu penawaran pembiayaan yang lebih
fleksibel dan berbunga rendah untuk menarik pelanggan.

e. Jangka waktu pembayaran lebih panjang, yaitu menawarkan
pembiayaan dengan perode waktu yang panjang agar mengurangi
pembayaran bulanan.

f. Jaminan dan kontrak jasa, yaitu mempromosikan penjualan dengan
jaminan gratis atau berbiaya murah.

g. Diskon psikologis, yaitu menetapkan harga yang cukup tinggi untuk
kemudian menawarkan produk dengan penghematan yang besar.
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6. Kualitas Pelayanan.

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang

sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi

dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan

pelayanan yang berkualitas.

Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat

ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah dikembangkan oleh

Parasuraman et al. (2006). Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan

antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka

terima. Service Quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi

pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan

sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal utama

yang diperhatikan serius oleh perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber

daya yang dimiliki perusahaan. Definisi mutu jasa berpusat pada pemenuhan

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk

mengimbangi harapan pelanggan.

Menurut Wyckof dalam Wisnalmawati (2005:155) kualitas jasa adalah tingkat

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk

memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan
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yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika

jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa

dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada

yang diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk (Tjiptono, 2007:121).

Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas

layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan

perusahaan.

Menurut Kotler dalam Wisnalmawati (2005:156) kualitas pelayanan harus

dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal

ini berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi

penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. Kualitas layanan

mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti pelayanan, yaitu si

pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi pelayanan, sebagian

besar masyarakat sekarang mulai menampakkan tuntutan terhadap pelayanan

prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkanproduk yang bermutu tetapi

mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan (Roesanto, 2000)

dalam Nanang Tasunar (2006:44). Oleh karena itu dalam merumuskan strategi

dan program pelayanan, organisasi harus berorientasi pada kepentingan

pelanggan dan sangat memperhatikan dimensi kualitasnya (Suratno dan

Purnama, 2004:74).

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman (2006), yaitu:
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a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud
bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan
dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan
yang diberikan.

b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan
terpercaya.

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu
dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan,
dengan penyampaian informasi yang jelas.

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan,
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk
menumbuhkan rasa percaya     para  pelanggan kepada perusahaan.
Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas,
keamanan, kompetensi dan sopan santun. pribadi yang diberikan kepada
para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.
Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan
pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai
pendistribusian yang tepat.

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual
atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya
memahami keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus
mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk
atau jasa sampai pendistribusian yang tepat.

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 4 . Penelitian yang Relevan
Tahun Nama/NPM Judul Skripsi Kesimpulan
2009 Heny Yulianti Pengaruh Harga dan

Kualitas Pelayanan
Jasa Terhadap
Kepuasan Konsumen
Pada Lembaga
Pendidikan LIA
(LBPP)

Ada Pengaruh
Harga dan Kualitas
Pelayanan Jasa
Terhadap Kepuasan
Konsumen Pada
Lembaga
Pendidikan LIA
(LBPP) Bandar
Lampung dengan
diperoleh r hiting >
r tabel Yaitu
0,756>0,327.
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2012 Sulistyari Ikanita
Novirina

Analisis Pengaruh Citra
Merek, Kualitas Produk
dan Harga Terhadap
Minat Beli Produk
Oriflame. (Studi Kasus
Mahasiswi Fakultas
Ekonomika dan Bisnis
Jurusan Manajemen
Universitas Diponegoro
Semarang) (2012)

Variable yang
digunakan dalam
penelitian ini adalah
Citra Merek,
Kualitasn Produk,
Harga (Variabel
Bebas) dan Minat Beli
(Variabel Terikat).
Hasil penelitian
menunjukan bahwa
variabel independen
memiliki pengaruh
besar terhadap Minat
Beli pada produk
Oriflame.

C. Kerangka Pikir

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung pada

bagaimana pelaksanaan atau proses dari kegiatan tersebut. Begitu juga dengan

nilai dan kepuasan konsumen bergantung pada produk, harga serta kualitas

layanan suatu barang atau jasa yang diharapkan. Nilai bagi pelanggan merupakan

sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa

tertentu. Kepuasan pelanggan merupakan harapan sama dengan kenyataan.

Kotler (2003:34) dalam buku Laksana (2008:9). Oleh karena itu produk, harga

serta kualitas pelayanan ini sangat berpengaruh terhadap kepusan konsumen.

Menurut Kotler & Armstrong, (2008 : 345) menyebutkan, harga adalah jumlah

nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari

memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Konsumen akan selalu

memilah produk mana yang dapat memenuhi kebutuhannya namun dengan biaya



33

pengeluaran yang seminimal mungkin. Pada umumnya konsumen akan memilih

produk yang memiliki harga yang sebanding dengan manfaat yang akan diterima.

Menurut Kotler & Armstrong (2008 : 62) produk adalah kombinasi barang dan

jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Sedangkan menurut

Tjiptono (2008 : 96) menyatakan bahwa dalam merencanakan penawaran produk,

produsen atau pemasar perlu memahami beberapa tingkatan produk, yaitu :

1. Produk utama atau inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya
dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk.

2. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk
yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi).

3. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan
dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan dan
disepakati untuk dibeli.

4. Produk pelengkap (augmented product), yaitu berbagai atribut produk yang
dilengkapi atau ditambah dengan berbagai manfaat dan layanan, sehingga
dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk
pesaing.

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin
dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah produk lebih dari sebuah bentuk

barang yang memiliki sifat dan nilai-nilai tertentu. Konsumen cenderung melihat

produk berdasarkan manfaat yang diberikan untuk memuaskan kebutuhan

mereka.
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Model teoritis pengaruh produk, harga dan kualitas layanan terhadap kepuasan

konsumen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1: paradigma ganda dengan tiga variabel independen dan satu variabel
dependen

D. Hipotesis

1. Ada pengaruh produk terhadap kepuasan konsumen pada Rumah Makan

Provita Bandar Lampung tahun 2015.

2. Ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Rumah Makan Provita

Bandar Lampung tahun 2015.

3. Ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada Rumah

Makan Provita Bandar Lampung tahun 2015.

4. Ada pengaruh produk,  harga dan kualitas layanan terhadap terhadap kepuasan

konsumen pada Rumah Makan Provita Bandar Lampung tahun 2015.

Produk (X1)

Harga (X2)
Kepuasan Kosumen (Y)

Kualitas Pelayanan (X3)



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Metode deskriptif

adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, Nazir dalam Sujarwo, (2009:

86). Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif yaitu sebagai penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.

Pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang meneliti peristiwa yang

telah terjadi dengan melihat kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang

dapat menimbulkan kejadian tersebut, Sugiyono, (2012: 7). Sedangkan

pendekatan survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-

fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara

faktual, baik institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau

daerah, Nazir, (2003: 56). Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk

mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Menurut

Kline dalam Sugiyono, (2005: 7), walaupun metode survei tidak
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memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen,

namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel

yang representatif.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Bungin (2010:99) yang menyebutkan bahwa populasi

adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran. Oleh

karena itu, populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum)

dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan

sebagainya, sehingga objek-objek dapat menjadi data penelitian.

Menurut Sugiyono (2013:15) populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kulaitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini

adalah konsumen yang berkunjung di RM. Provita Bandar

Lampung. Dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh

peneliti didapat besarnya populasi yang ada di RM. Provita dalam

sehari adalah 140 orang.

2. Sampel

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota

populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin

meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu harus membentuk
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sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Probability

Sampling dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang

sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota tertentu

untuk terpilih tidak diketahui. pengambilan sampel ini diambil dengan

menggunakan metode jenis Convenience Sampling. Metode Aksidental

ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota

populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk

dijadikan sampel atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja.

Jumlah sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin (Sugiono,

2013:16) sebagai berikut:= ( )
Keterangan:

N = sampel / jumlah sampel.

Z = Tingkat keyakinan yang dalam penentuan sampel 90%=1,96

Moe = Margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi,

disini ditetapkan sebesar 10%.

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dilihat ukuran sampel yang harus

dicapai dalam penelitian ini adalah sebesar:

= 1,964 (0,1) = 3,84160,04 = 96,04 = 96
C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2013: 60), variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas

(independent) dan variabel terikat (dependent). Variabel bebas sering disebut

juga sebagai variabel independen, stimulus, prediktor, dan antecedent

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian

ini adalah kualitas produk(X1), harga(X2) dan kualitas layanan(X3).

Sedangkan variabel terikat sering disebut sebagai variabel dependen,

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat

adalah kepuasan konsumen (Y).

D. Definisi  Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel :

a) Kualitas Produk (X1)

Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non

fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi

keinginan dan kebutuhan. (Laksana, 2008:67)

b) Harga (X2)

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang

memberikan pendapatan bagi organisasi dan dapat diartikan pula

harga adalah sejumlah uang yang mengandung untility/kegunaan

tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. (Gregorius

Chandra, 2002:149)

c) Kualitas pelayanan (X3)

Kualitas jasa adalah tingkat pelayanan yang diberikan oleh

manajemen untuk memenuhi harapak konsumen. (J. Supranto,

2003:394)
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d) Kepuasan Konsumen (Y)

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

yang dialami setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau

hasil suatu produk dengan harapan-harapan.(Kotler,Philip;2003,61).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan suatu konsep sehingga dapat diukur,

dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang

ditunjukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen

yang dapat diamati dan dapat diukur (Sujarwo, 2002: 174). Definisi

konseptual dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu

variabel terikat.

Tabel . 5 Definisi Operasional Variabel
Variabel Devinisi Indikator Skala
Produk
(X1)

Merupakan
karakteristik yang
terdapat dalam
produk yang dijual
oleh RM. Provita untuk
memenuhi
kepuasan pelanggan.

1. Rasa
makanan

2. Menu yang
variatif

3. Penyajian
bentuk
hidangan

4. Kebersihan
dan kesegaran
setiap produk

Interval
dengan
semantic
deferensi
al

Harga
(X2)

Persepsi dari sebuah
uang yang
dibutuhkan untuk
mendapatkan
sejumlah kombinasi
dari barang beserta
pelayanannya.

1. Kewajaran
harga

2. Keterjangkau
an harga

3. Perbandinga
n harga

Interval
dengan
semantic
deferensi
al

Kualitas
Pelayanan
(X3)

Pelayanan yang
diberikan kepada
pelanggan sesuai
standar pelayanan
RM.Provita yang
mencakup keandalan,
tanggapan dan

1. Keandalan
(reliability)

2. Daya tangkap
(responsivene
ss)

3. Jaminan
(assurance)

Interval
dengan
semantic
deferensi
al
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perhatian. 4. Empati

(emphaty)
5. Kasat mata

(tangible)

Kepuasan
Konsumen
(Y)

Kepuasan pelanggan
merupakan tingkat
perasaan seseorang
setelah membandingkan
antara kinerja
produk/jasa yang ia
rasakan dengan
harapannya.

1. Kinerja
(performance)

2. Harapan
(expectation)

3. Rekomendasi

Interval
dengan
semantic
deferensi
al

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

Sugiyono (2013: 310). Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan

konsumen yang sedang berkunjung di RM. Provita Bandar Lampung.

2. Interview (wawancara)

Menurut Sugiyono, (2013: 317), wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
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jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam hal ini peneliti melakukan

wawancara kepada konsumen yang berkunjung di RM. Provita Bandar

Lampung untuk mengetahui lebih dalam tentang variabel bebas. Interview

dilakukan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 329), dokumentasi adalah mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Dalam

penelitian sosial, dokumentasi berfungsi memberikan data atau informasi

yang digunakan sebagai data pendukung atau pelengkap bagi data primer

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi

digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan kualitas produk,

harga, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.

4. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono, (2012: 199), angket atau kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Angket yang digunakan bersifat tertutup dengan menggunakan skala

semantik diferensial. Dalam penelitian ini digunakan angket sebagai alat

pengumpulan data untuk mendapatkan data tentang kualitas produk, harga,

dan kualitas pelayanan. Selain itu, penggunaan rumus dalam pengambilan

sampel secara tidak langsung membuat penelitian terjun ke dalam

penggunaan statistik parametrik. Untuk itu, penelitian menggunakan
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semantic deferensial untuk menaikan skala peneliti yang semulanya

ordinal menjadi interval sebagai salah satu syarat dalam penggunaan

statistik parametric.

F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus

mempunyai persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam penelitian

harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat  kevalidan

atau kesahihan suatu instrument Sugiyono, (2013: 177). Instrument

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu

instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari

variabel untuk mengukur tingkat validitas soal yang diteliti secara tepat.

Untuk mengukur validitas soal menggunakan rumus korelasi product

moment dengan rumus sebagai berikut.

r = ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
Keterangan:
rxy =  Koefisien korelasi antara variabel x dan y
X = Skor butir soal
Y = Skor total
N = Jumlah responden/sampel∑ = Skor rata-rata dari X dan Y∑ = Jumlah skor item X∑ = Jumlah skor total (item)
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Kriteria pengujian jika harga rhitung >rtabel dengan taraf signifikansi 0,05

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung < rtabel

maka alat ukur tersebut tidak valid (Arikunto, 2010: 79). Berdasarkan hasil

analisis diperoleh hasil:

1. Kualitas Produk (X1)

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil

pengolahan data, dari 10 soal untuk variabel X1 semua item soal valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X1 dalam penelitian

ini berjumlah 10 soal (Lampiran 3).

2. Harga  (X2)

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil

pengolahan data, dari 10 soal untuk variabel X2 semua item soal valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel X2 dalam penelitian

ini berjumlah 10 soal (Lampiran 4).

3. Kualitas Pelayanan (X3)

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil

pengolahan data, dari 10 soal untuk variabel X2 semua item soal valid,
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sehingga angket yang digunakan untuk variabel X2 dalam penelitian

ini berjumlah 10 soal (Lampiran 5).

4. Kepuasan Konsumen (Y)

Kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >rtabel maka alat pengukuran

atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka

alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil

pengolahan data, dari 10 soal untuk variabel Y semua item soal valid,

sehingga angket yang digunakan untuk variabel Y dalam penelitian ini

berjumlah 10 soal (Lampiran 6).

2. Uji  Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrument tersebut sudah baik Sudjarwo, (2009: 241). Reliabilitas

digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut.
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Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi

0.05, maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya apabila

rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reabel (Suharsimin

Arikunto, 2010: 85).

Tabel 6. Interprestasi Reliabilitas Instrumen
Besaran Dalam Nilai Kriteria
0,8 – 1,00 Sangat Tinggi
0,6 – 0,79 Tinggi
0,4 – 0,59 Sedang/cukup
0,2 – 0,39 Rendah
Kurang dari 0,2 Sangat Rendah

Sumber: (Arikunto, 2008: 75)

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil:

1. Kualitas Produk (X1)

Alat ukur atau angket dinyatakan reliabel apabila rhitung > rtabel dengan

taraf signifikansi 0.05, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil

pengolahan data yang dilakukan, dari 10 soal untuk variabel X1 alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan reliabel dengan tingkat

reliabilitas sangat tinggi (Lampiran 7).

2. Harga (X2)

Alat ukur atau angket dinyatakan reliabel apabila rhitung > rtabel dengan

taraf signifikansi 0.05, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil

pengolahan data yang dilakukan, dari 10 soal untuk variabel X2 alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan reliabel dengan tingkat

reliabilitas sangat tinggi (Lampiran 8).
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3. Kualitas Pelayanan  (X3)

Alat ukur atau angket dinyatakan reliabel apabila rhitung > rtabel dengan

taraf signifikansi 0.05, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil

pengolahan data yang dilakukan, dari 10 soal untuk variabel X3 alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan reliabel dengan tingkat

reliabilitas sangat tinggi (Lampiran 9).

4. Keputusan Pembelian (Y)

Alat ukur atau angket dinyatakan reliabel apabila rhitung > rtabel dengan

taraf signifikansi 0.05, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil

pengolahan data yang dilakukan, dari 10 soal untuk variabel Y alat

ukur atau angket tersebut dinyatakan reliabel dengan tingkat

reliabilitas sangat tinggi (Lampiran 10).

G. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data sampel dalam penelitian ini menggunakan

Skewness dan Kurtosis dengan bantuan SPSS

Rumusnya sebagai berikut:

Zskew =

Zkurt =
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Rumusan Hipotesis:

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian:

 Tolak Ho apabila nilai Standarisasi Z Skewness dan Kurtosis > nilai

kritis ± 1,96 (nilai kritis untuk α 0,05) berarti nilai residual

terstandarisasi distribusi sampel tidak normal.

 Terima Ho apabila nilai Standarisasi Z Skewness dan Kurtosis < nilai

kritis ± 1,96 (nilai kritis untuk α 0,05) berarti nilai residual

terstandarisasi distribusi sampel normal (Suliyanto, 2011).

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Uji

homogenitas disini menggunakan uji Levene Statistic. Untuk melakukan

pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut.

H0: Data populasi bervarians homogeny.

Ha: Data populasi tidak bervarians homogeny.

Untuk uji keberartian regresi multiple menggunakan statistik F, dengan

rumus:

W  =
( )∑ ( )( ) ∑ ∑

Keterangan:
n = jumlah observasi
k =banyaknya kelompok
Zij =[ Yij -Ῡi]



48
Ῡi =rata-rata dari kelompok ke i
ẑi =rata-rata kelompokk dari Zi
ẑ =rata-rata menyeluruh (overal mean)dari Zij

Kriteria Pengujian

Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika

probabilitas (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak (Rusman, 2012: 65).

H. Uji  Asumsi Klasik

1. Uji  Keberartian dan Kelinieritas Garis Regresi

Uji kelinieran atau keberartian regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum

uji hipotesis. Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui

apakah pola regresi bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya

berarti atau tidak. Uji keberartian regresi linear multipel menggunakan

statistik F dengan rumus.

F =

Keterangan:

S2
reg = Varians regresi

S2
sis = Varians sisa

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji apabila

Fh> Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti. Uji kelinieran

regresi liniear multiple menggunakan statistik F dengan rumus.

F =

Keterangan:
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S2TC = Varians tuna cocok

S2G   = Varians galat

Kriteria Pengujian

Apabila Fh< Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi linier.Untuk

mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut.

Tabel 7 . Analisis Varians untuk Uji Regresi Linier
Sumber
Varians

Dk Jk KT Fhitung

Total N ∑ ∑
Koefisien
(a)

1 JK (a) JK (a)

Regresi
(b/a) Sisa

1 n-2 JK (b/a)
JK (s)

S2
reg = JK (b/a)

S2
sis =

( )
Tuna cocok
Galat

k-2
n-k

JK (TC)
JK (G)

S2TC =
( )

S2G =
( )

Keterangan:

JK =  Jumlah kuadrat

KT =  Kuadrat tengah

N =  Banyaknya responden

Ni =  Banyaknya anggota

JK (T) = ∑
JK (a) =

(∑ )
JK (b/a) = b ∑ − (∑ ) (∑ )
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JK (S) = JK (T)  JK (a)  JK (b/a)

JK (G) = ∑ ∑ − (∑ )
JK (TC) = JK (S)  JK (G)      (Sudjana, 2005: 330-332)

2. Uji Multikolinieritas

Penelitian ini untuk menguji Multikolinearitas peneliti menggunakan

model Partial Correlations. Model ini adalah membandingkan antara nilai

R Square dengan nilai koefisien korelasi parsial untuk semua independent

variable yang diteliti dengan Rumus

2
2

21
2

2121
21.

1.1

.

yxxx

xxyxyx
xxy

rr

rrr
R




 Rumus korelasi parsial

Kriteria:

Apabila nilai R Square > Correlations Partial dari masing-masing

variabel bebas, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi

gejala multikolinear (Suliyanto, 2011 : 90)

3. Uji Autokorelasi

Menurut Sudjarwo, (2009: 286), pengujian autokorelasi dimaksudkan

untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara serangkain data observasi

menurut waktu atau ruang. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan

penaksir mempunyai varian tidak minimum dan uji t tidak dapat

digunakan, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau
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tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-

Watson.

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut.

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji

dan hitung statistik d dengan menggunakan persamaan:

d =∑ ( − ) / ∑
2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

lihat tabel statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis

d yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1.

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif.

H0 : ≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif)

Ha :< 0 (ada otokorelasi positif)

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama,

uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada

autokorelasi.

Rumus hipotesis yaitu.

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan.
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Kriteria Pengujian

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi Heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah

varians residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Gejala Heteroskedastisitas ditunjukan oleh koefisien korelasi Rank

Spearman dari masing-masing Variabel bebas dengan dengan nilai

Absolut Residualnya (ABRESID)

)1(

6
1

2

2





nn

bi Rumus Rank Correlations

 = koefisien korelasi Spearman Rank

b2 = kuadrat dari selisih Rank X dengan Rank Y

6 = bilangan konstan

n = jumlah sampel

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residualnya.

H 1 : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan

nilai mutlak dari residualnya.
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Kriteria pengujian:

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari  = 0,05 maka

dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan

tersebut, yang berarti menerima Ho, dan sebaliknya apabila koefisien

signifikansi (Sig.) lebih kecil dari  0,05 maka dapat dinyatakan terjadi

heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, yang berarti

menolak Ho (Suliyanto. 2011).

I. Uji Hipotesis

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga

untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka digunakan analisis

regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara,

yaitu.

1. Regresi Linier Sederhana

Pengujian hipotesis pertama dan kedua, penulis menggunakan rumus

regresi linier sederhana yaitu.

xbaŶ 

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus.

a = xb-Ŷ

a =
(∑Y) ∑X2 (∑X)(∑XY)

n∑X2 (∑X)2
b =

n∑XY (∑X)(∑Y)
n∑X2 (∑X)2

keterangan:
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Ỷ =  Nilai yang diprediksikan

a  =  Konstanta atau bila harga X = 0

b  =  Koefisien regresi

X  =  Nilai variabel independen (
1 ,

2 ) (Sudjana, 2005: 315).

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus.

to
sb

b


kriteria pengujian adalah tolak Ho dengan alternatif Ha diterima jika thitung

dengan taraf signifikansi 0, 05 dan dk n–2 ( Sugiyono, 2013: 184).

2. Regresi Linier Multipel

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis

ketiga variabel tersebut, digunakan model regresi linier multipel yaitu.= + 1 1 + 2 2

Keterangan:

a =  Konstanta

b 1 - b 3 =  Koefisien arah regresi

X
1

- X3=  Variabel bebas



 = Variabel terikat

b1 =
      
     221

3
3

2
2

2
1

32211
2
2

3XXXX

XXXYXX






 Y

b2 =
     
    221

2
2

2
1

1212
2
1 XX

XXXX

YXXXY
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(Sugiyono, 2012: 204).

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F) untuk

melihat ada tidaknya pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y, dengan

rumus.

//( 1)
JKreg dicari dengan rumus.= 1

1
+ 2

2
+… .+

Keterangan:

JKreg = Jumlah kuadrat regresi

JKres = Jumlah kuadrat residu

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung >Ftabel dan jika

Ftabel>Fhitung dan terima  Ho, dengan dk pembilang = K dan dk penyebut =

n – k – 1 dengan α = 0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung < Ftabel.

   2YiYiJKres
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada RM.

Provita Bandar Lampung. apabila kualitas produk baik maka tingkat

kepuasan konsumen tinggi, sebaliknya apabila kualitas produk buruk

maka tingkat kepuasan konsumen rendah.

2. Ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada RM. Provita

Bandar Lampung. Apabila harga sesuai dengan kualitas yang diberikan

maka tingkat kepuasan bertambah, sebaliknya apabila harga tidak sesuai

dengan kualitas yang diberikan maka tingkat kepuasan konsumen rendah.

3. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada RM.

Provita Bandar Lampung. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan

baik maka tingkat kepuasan konsumen bertambah, sebaliknya apabila

kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik maka tingkat kepuasan

konsumen rendah.
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4. Ada pengaruh kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan terhadap

kepuasan konsumen pada RM. Provita Bandar Lampung. Jika kualitas

produk, harga, dan kualitas pelayanan positif maka tingkat kepuasan

konsumen bertambah, sebaliknya jika kualitas produk, harga, dan kualitas

pelayanan negatif maka tingkat kepuasan konsumen rendah.

B. Saran

Saran yang dapat direkomendaskan dari hasil penelitian yang kiranya

diharapkan dapat meningkatkan kepuasan konsumen RM. Provita Bandar

Lampung sebagai berikut.

1. Kepada RM. Provita Bandar Lampung diharapkan dapat terus

meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk perusahaan, karena

kualitas produk terbukti mampu menjadi patokan bagi konsumen untuk

tetap menjadi pelanggan setia dan dapat memberikan kepuasan

tersendiri bagi konsumen .

2. Harga yang ditetapkan oleh RM. Provita harus sesuai dengan kualitas

produk yang diberikan, apabila harga terlalu tinggi dan tidak sesuai

dengan kualitas produk yang diterima maka pelanggan akan beralih

kerumah makan lain dan sebaliknya jika harga yang ditetapkan sesuai

dengan produknya maka akan memberikan kepuasan bagi konsumen.

3. Dalam berbisnis RM. Provita harus mempunyai konsep untuk menarik

para konsumen, sehingga banyak konsumen yang datang ke rumah
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makan itu sendiri, juga harus memperhatikan lokasi tempat usaha,

sebaiknya lokasi berbisnis harus strategis sehingga banyak konsumen

yang berdatangan, dan juga harus mengingat bahwa pembeli adalah raja

sehingga harus ramah pada setiap konsumen atau pembeli yang

berdatangan sehingga akan tercipta kepuasan tersendiri bagi konsumen.

4. RM. Provita Bandar Lampung sebaiknya tetap meningkatkan kualitas

produknya, sesuai dengan harga yang ditentukan, dengan harga yang

cukup tinggi RM. Provita harus memberikan inovasi pada variasi

menunya. RM. Provita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik

terhadap pelanggannya karena sangat berperan penting dalam mencapai

kepuasan bagi konsumen.
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