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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP

KEPUASAN KONSUMEN PRODUK KANGEN WATER

(Studi Pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi Di Bandar Lampung)

Oleh

IRFAN RASYID ANWARI

Perkembangan usaha air minum alkali semakin pesat, salah satunya produk air
minum alkali Kangen Water. Masalah yang dihadapi CV Kangen Tirta Jaya Abadi
adalah fluktuasi jumlah pendapatan karena persaingan usaha sejenis yang tinggi
dan harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan
konsumen produk Kangen Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar
Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli
dan mengonsumsi produk Kangen Water di CV Kangen Tirta Jaya Abadi. Sampel
penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik
purposive sampling, dengan jumlah responden 100 responden.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen dengan nilai thitung sebesar 3.514 dan taraf
signifikan 0,002 < 0,05. Harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kepuasan konsumen dengan nilai t hitung sebesar -2.711 dan taraf signifikan 0,008
< 0,05. Hasil uji F (simultan) menunjukan kualitas produk dan harga berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai sebesar 6.314 dan taraf
signifikan 0,003 < 0,05. Hasil uji determinasi (R²) menunjukan kualitas produk dan
harga mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 46,1%.

Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Kepuasan Konsumen.



ABSTRACT

THE EFFECT OF PRODUCT QUALITY AND PRICE ON CUSTOMER

SATISFACTION OF KANGEN WATER PRODUCT

(Study On CV Kangen Tirta Jaya Abadi In Bandar Lampung)

By

IRFAN RASYID ANWARI

The development of alkaline drinking water business is increasing rapidly, one of
which is Kangen Water alkaline water product. The problem faced by CV Kangen
Tirta Jaya Abadi is the fluctuation in the amount of revenue due to high similar
business competition and the offered price is slightly more expensive. The purpose
of this study is to determine the effect of product quality and price on customer
satisfaction Kangen Water product at CV Kangen Tirta Jaya Abadi in Bandar
Lampung. The population in this study is all consumers who buy and consume
Kangen Water products in CV Kangen Tirta Jaya Abadi. The sample of this
research using non-probability sampling method with purposive sampling
technique, with the number of respondents 100 respondents

Based on the results of t test (partial) product quality has a positive and significant
effect on customer satisfaction with a t count of 3,514 and a significant level of
0.002 < 0.05. Price negatively and significantly affect the consumer satisfaction
with a t count of -2.711 and a significant level of 0.008 < 0.05. F test results
(simultaneous) showed the quality of products and prices significantly influence
consumer satisfaction with a value of 6.314 and a significant level of 0.003 < 0.05.
The result of determination test (R²) shows product quality and price influence
consumen satisfaction equal to 46,1%.

Keywords: Product Quality, Price, Consumer Satisfaction.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya perekonomian dan teknologi pada era globalisasi berdampak pada

peningkatan persaingan dalam dunia bisnis. Berkembangnya perekonomian

mengakibatkan semakin beragamnya produk yang ditawarkan termasuk produk

kesehatan. Perusahaan dituntut harus mampu mengimbangi persaingan tersebut

untuk bertahan dalam pasar yang semakin kompetitif. Munculnya berbagai

macam produk kesehatan yang beredar di pasaran  membuat konsumen memiliki

berbagai alternatif pilihan dalam menentukan produk kesehatan yang akan

dikonsumsi, salah satunya adalah produk kesehatan air minum alkali.

Perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini yang memilih pola hidup sehat

membuat masyarakat mulai berpikir selektif dan pintar dalam memilih suatu

produk kesehatan, sehingga mereka akan mendapatkan kegunaan atau manfaat

yang mereka cari dari produk tersebut. Hal ini membuat banyak perusahaan

berupaya menciptakan dan mengembagkan berbagai produk air minum alkali

dengan berbagai manfaat yang diklaim dapat membantu penyembuhan penyakit

dan kesehatan jangka panjang dengan pH (Potential of Hydrogen) atau derajat

keasaman dan kebasaan air alkali yang tinggi.
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Saat ini berbagai perusahaan menwarkan produk air minum alkali yang beredar

dengan pH yang berkisar antara pH 8.0 – pH 9.8. Di Indonesia tren bisnis air

minum alkali mulai berkembang pesat sejak tahun 2014 dengan banyaknya

perusahaan yang menjual merek produk air minum alkali, salah satunya produk

air minum alkali yang beredar di pasaran adalah Kangen Water. Berikut ini

merupakan beberapa produk air minum alkali yang beredar di Bandar Lampung:

Tabel 1.1 Daftar Merek Air Minum Alkali di Bandar Lampung 2017
No Perusahaan Merek pH (Potentian of

Hydrogen)
1. Enagic Inc Kangen Water pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5

2. PT Milagros Putra
Mandiri

Milagros pH 9.8

3. PT Izaunet Berkah
Mandiri

Izaura pH ≥ 8.5

4. PT Tirtayasa Segara
Persada

MizuCo pH > 8.0

5. PT Wahana
Bersama Nusantara

TOTAL 8+ pH > 8.0

6. PT Super Wahana
Tehno

PRISTINE 8+ pH 8.0 – pH 8.5

7. PT Mitra Rukun
Jaya

GrandOXY pH > 8.0

8. PT Tirta Alkalindo E+Water pH > 8.0

9. PT Weha Dinamika
Selaras

Miracle Water pH > 8.0

(Sumber: CV Kangen Tirta Jaya Abadi, 2017)
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan berbagai merek produk air minum alkali yang

beredar di pasaran membuat setiap perusahaan bersaing melalui kualitas produk

yang ditawarkan. Meningkatnya permintaan produk kesehatan, khususnya air

minum alkali mendorong setiap perusahaan lebih meningkatkan keunggulan

kualitas produknya untuk menciptakan kepuasan konsumen. Berikut ini

keunggulan dari produk Kangen Water:

Tabel 1.2 Daftar Keunggulan Produk Air Minum Alkali Kangen Water
No Keunggulan Manfaat Daya

Tahan
1. pH alkali yang

tinggi
(pH 8.5-pH 9.5)

pH alkali yang tinggi pada Kangen
Water  dapat mengembalikan
keseimbangan pH tubuh dan
menetralisir tubuh dari asam
berlebih (sumber penyakit ).

dua minggu
setelah

diproduksi

2. Antioksidan
(-500 mV)

Kangen Water memiliki ORP
(Oxidation Reduction Potential)
atau antioksidan yang tinggi
(-500 mV), bermanfaat untuk
menetralisir radikal bebas,
mematikan kuman dan bakteri
berbahaya dalam tubuh, dan
meregenerasi seluruh sel-sel tubuh.

Lima hari
setelah

diproduksi

3. Micro-Clustering
(5-6 mol)

Kangen Water memiliki molekul
air yang sangat kecil (5-6 molekul)
dibandingan dengan air normal
(15-20 molekul) sehingga dapat
terserap secara optimal  oleh
sel –sel dalam tubuh selama
60 detik.

Tiga bulan
setelah

diproduksi

(Sumber : http://enagickangenwaterindonesia.com/kangen-water, diakses pada
17 September 2017 pukul 21.56 WIB)
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Berdasarkan tabel 1.2 menunjukan keunggulan dari produk air minum alkali

Kangen Water. Kangen Water menawarkan keuanggulan kualitas produk air

minum alkali yang inovatif dengan tingkat pH yang dapat disesuaikan dengan

keinginan konsumen ( pH 8.5 , pH 9.0, dan pH 9.5 ). pH alkali pada Kangen

Water dapat bertahan hingga dua minggu setelah diproduksi, selanjutnya akan

mengalami penurunan secara bertahap. Kangen Water memiliki antioksidan yang

tinggi yaitu sampai -500 mV (milliVolts). Antioksidan pada Kangen Water dapat

bertahan hingga lima hari setelah diproduksi, selanjutnya akan mengalami

penurunan hingga antioksidan yang terkandung habis. Keunggulan Kangen Water

lainnya yaitu memiliki molekul air yang kecil atau disebut micro-clustering 5-6

mol. Micro-Clustering ini dapat bertahan hingga tiga bulan setelah diproduksi dan

selanjutnya secara bertahap kembali pada bentuk molekul awal  (15- 20 molekul).

Produk air minum alkali Kangen Water merupakan air minum terapi kesehatan

yang bertujuan untuk menyeimbangkan pH tubuh dari sifat asam berlebih (sumber

penyakit) dan kesehatan jangka panjang. Setiap orang memiliki kondisi tubuh

yang berbeda-beda ketika obat yang dikonsumsi masuk ke dalam tubuh mereka,

termasuk produk air minum alkali Kangen Water. Kondisi tubuh yang sakit akan

mengalami reaksi detoksifikasi (proses pengeluaran racun), sehingga gejala yang

ditimbulkan setelah mengonsumsi Kangen Water tidak sama pada setiap orang.

Berikut ini reaksi detoksifikasi umum pada tubuh seseorang saat pertama kali

mengonsumsi Kangen Water serta penyebab dan cara mengatasinya:
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Tabel 1.3 Raksi Detoksifikasi Umum Terapi Air Minum Alkali Kangen
Water

No Reaksi Penyebab Cara Mengatasinya

1. Insomnia / susah
tidur

- Tubuh sebelumnya bersifat
terlalu asam

- Terjadi perubahan level pH
ke arah alkali

Akan normal sendiri sekitar
tiga hari kemudian.
Konsumsi Kangen Water
secara rutin.

2. Tubuh terasa
lelah dan sakit

Pembersihan pembuluh darah
dan sistem saraf

Akan normal sendiri dalam
beberapa hari. Konsumsi
Kangen Water secara rutin.

3. Konstipasi /
susah buang air
besar

Indikasi bahwa tubuh
kekurangan cairan sehingga
feses menjadi keras

Konsumsi Kangen Water
8-10 gelas per hari selama
3-5 hari.

4. Diare Pengeluaran zat-zat beracun
dari tubuh

Tetap lanjutkan minum
Kangen Water, akan normal
sendiri dalam waktu singkat

5. Kulit gatal-gatal Pembersihan toksin yang ada
pada liver (hati)

Konsumsi Kangen Water
secara rutin dan semprotkan
Strong Acidic Water pada
bagian kulit yang gatal

6. Sakit kepala Peningkatan metabolisme
tubuh

Konsumsi Kangen Water
secara rutin, gejala akan
hilang dengan sendirinya

7. Muncul jerawat Pembersihan kuman dan
bakteri keluar dari tubuh

Konsumsi Kangen Water
secara rutin dan semprotkan
Strong Acidic Water pada
bagian yang berjerawat

8. Tak ada reaksi
apapun

- Kondisi tubuh dalam
keadaan sehat

- Sistem kekebalan tubuh
pada dasarnya sudah baik

Konsumsi Kangen Water
secara rutin untuk
mempertahankan kesehatan
tubuh.

(Sumber: http://enagickangenwaterindonesia.com/blog-kangen-water/195-reaksi-
detoksifikasi-saat-pertamakali-minum-kangen water, diakses pada 18 November
2017 pukul 23.37 WIB)
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Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan reaksi detoksifikasi (proses pengeluaran

racun), penyebab, dan cara mengatasinya pada kondisi tubuh yang pertama kali

menerima air alkali Kangen Water. Reaksi ini perlahan-lahan akan mulai

menghilang setelah tiga hingga tujuh hari. Reaksi paling serius akan dialami

seseorang dengan riwayat penyakit yang cukup berat, biasanya rata-rata

berlangsung selama 2-3 hari pertama saja dimana proses detoksifikasi ini akan

membuat tubuh merasa cukup tidak nyaman, selanjutnya intensitas tingkat

detoksifikasinya berangsur-angsur menurun seiring meningkatnya kesehatan

tubuh secara bertahap. Tidak semua orang akan mengalami reaksi yang sama,

karena reaksi yang terjadi merupakan suatu proses pemulihan yang positif

terhadap tubuh. Menurut Dr. Hiromi Shinya, dalam bukunya The Miracle of

Enzyme (2008:185), mengatakan penggunaan metode listrik untuk menciptakan

air dengan kemampuan reduksi yang kuat dengan alat penjernih melalui proses

ionisasi (pemberian ion-ion negatif) dan elektrolisis (pemisahan asam dan basa

menggunakan arus listrik). Menurut Dr. Hiromi Shinya, (2008:193) air yang

dimaksud adalah Kangen Water.

ENAGIC Inc sebagai perusahaan yang memproduksi mesin Kangen Water sejak

tahun 1974 memiliki berbagai penghargaan dan pengakuan internasional sebagai

salah satu perusahaan yang menciptakan mesin ionisasi berkualitas. Mesin

tersebut mampu menciptakan produk air minum alkali Kangen Water sesuai

dengan standar kelayakan air minum yang baik dan berkualitas. Berikut ini daftar

penghargaan dan pengakuan internasional Kangen Water:



7

Tabel 1.4 Daftar Penghargaan Produk Kangen Water
No Penghargaan Penjelasan

1.

WQA Gold Seal Certificate
of Compliance 2013

Penghargaan tertinggi yang diperoleh Enagic

Inc dari WQA (Water Quality Association)

ini adalah Gold Seal Certification yang hanya

diberikan pada produk yang mampu melewati

ujian ketat standar industri, mampu melewati

audit manufaktur tahunan dan memenuhi

skema sertifikasi WQA yang berhak atas label

emas (Gold Seal) tersebut.

2.

Japanese Association of
Preventive Medicine for
Adult Disease 2002

Penghargaan bergengsi ini didapatkan oleh

Enagic Inc pada tahun 2002 sebagai

kehormatan dari organisasi Japanese

Association of Preventive Medicine for Adult

Disease (sebuah organisasi kesehatan dan

pencegahan penyakit yang terdiri lebih dari

6500 dokter di seluruh Jepang).

3.

Proof of licensing of
Medical Device 2007

ISO 13485

ISO merupakan singkatan dari International

Organization for Standarization (Organisasi

Standarisasi Internasional). Produk yang

menerima penghargaan ISO artinya telah

melewati uji ketat standar terbaik yang

ditetapkan oleh dunia Internasional. Mesin

Kangen Water memperoleh ISO 13485

(standar internasional peralatan medis).

(Sumber : http://enagickangenwaterindonesia.com/blog-kangen-water/132-
penghargaan-internasional-enagic-kangen-water, diakses pada 17 September 2017
pukul 02.13 WIB)
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Berdasarkan tabel 1.4 menunjukan penghargaan dan pengakuan internasional

yang didapatkan perusahaan Enagic Inc melalui mesin Kangen Water yang dapat

memproduksi produk air minum alkali Kangen Water berkualitas tinggi. Produk

air minum alkali Kangen Water yang berkualitas sangat membantu konsumen

dalam peningkatan kesehatan, pemulihan dan pencegahan penyakit. Perbedaan

kualitas produk ini akan menjadi  salah satu alasan bagi konsumen untuk

menggunakan produk Kangen Water.

Kualitas produk  di mata  konsumen merupakan salah satu daya tarik tersendiri

yang muncul akibat adanya pengalaman baik berasal dari pribadi konsumen atau

lingkungan sekitarnya. Kotler dan Keller (2012:143),  menyatakan bahwa

kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau

kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan.

Pendapat yang diajukan oleh Kotler dan Keller diatas sejalan dengan konsep yang

disampaikannya, dimana Kotler dan Keller (2012:121) menyatakan bahwa

kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya,

meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan serta

atribut bernilai lainnya. Kualitas produk merupakan hal penting yang harus

diusahakan oleh setiap perusahaan jika produk yang dihasilkan dapat bersaing di

pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong  (2012:283), kemampuan

sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan
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daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi

produk, juga atribut produk lainnya. Menurut Garvin (1987) yang dikutip Yamit

(2004:10) dalam Markoni (2011) mengembangkan dimensi kualitas produk,

antara lain:

1. Performance (kinerja).

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama suatu produk. Produk Kangen

Water memilki kualitas air minum alkali yang baik.

2. Features (fitur).

Feature merupakan karakteristik atau ciri-ciri tambahan yang melengkapi manfaat

dasar suatu produk. Produk air minum alkali Kangen Water memiliki pilihan fitur

pH alkali yang dapat disesuaikan keinginan konsumen ( pH 8.5 , pH 9.0 , pH 9.5).

3. Reliability (keandalan).

Keandalan menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Produk air

minum alkali Kangen Water mengunakan sumber air bahan baku yang baik.

4. Conformance (kesesuaian).

Kesesuaian kinerja produk dengan standar yang dinyatakan suatu produk. Produk

air minum alkali Kangen Water memiliki manfaat yang sesuai dengan kualitas

yang ditawarkan.

5. Durability (daya tahan).

Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk

sebelum produk itu digantikan atau rusak. Produk air minum alkali Kangen Water

memiliki daya tahan pakai hingga satu bulan.
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6. Serviceability, (kemudahan dalam pemeliharaan).

Sesuai dengan maknanya, disini kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan

diperbaiki: mudah, cepat, dan kompeten.

7. Aesthetics, (estetika).

Estetika menyangkut corak, rasa, dan daya tarik produk yang membuat konsumen

suka. Produk air minum alkali Kangen Water memiliki rasa yang enak.

8. Perceived quality, (kualitas yang dirasakan).

Ini menyangkut penilaian konsumen terhadap citra dan reputasi produk-produk

yang bermerek terkenal, biasanya dipresepsikan lebih berkualitas dibanding

merek-merek yang tidak terdengar. Kualitas produk air minum alkali Kangen

Water sesuai dengan harga yang diberikan.

Untuk mencapai kualitas produk yang diinginkan diperlukan standarisasi kualitas.

Hal ini dimaksudkan agar produk yang diciptakan kualitasnya terjaga dan

menghasilkan standar yang telah ditetapkan sehingga konsumen tidak kehilangan

kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan. Kotler dan Keller (2012:410),

menyatakan harga harus mencerminkan nilai konsumen bersedia membayar harga

dibandingkan harus mencerminkan hanya biaya pembuatan produk atau

memberikan layanan. Artinya harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan

atau ditukarkan ke konsumen untuk mendapatkan atau memiliki suatu barang

yang memiliki manfaat serta penggunaannya. Menurut Kotler dan Keller

(2012:324) didalam variabel harga terdapat beberapa unsur kegiatan utama harga

yang meliputi daftar harga, diskon, potongan harga, dan periode pembayaran.
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Menurut Kotler dan Armstrong (2012:278), Ada empat indikator yang mencirikan

harga yaitu :

1. Keterjangkauan Harga.

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek harganya juga berbeda

dari yang termurah sampai termahal. Harga produk Kangen Water CV Kangen

Tirta Jaya Abadi terjangkau.

2. Kesesuaian harga dengan kualitas.

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. Harga produk Kangen Water CV

Kangen Tirta Jaya Abadi sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan.

3. Kesesuaian harga dengan daya saing.

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya.

Dalam hal ini mahal murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh

konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. Harga produk Kangen Water

CV Kangen Tirta Jaya Abadi lebih kompetitif dibandingkan pesaing lainnya.

4. Kesesuaian harga dengan manfaat.

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang

dirasakanlebih besar atau sama dengan harga yang telah dikeluarkan untuk

mendapatkannya. Harga produk Kangen Water CV Kangen Tirta Jaya Abadi

sesuai dengan manfaat yang diberikan.
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CV Kangen Tirta Jaya Abadi merupakan usaha dagang yang bergerak dalam

penjualan dan isi ulang air minum alkali Kangen Water. Berdisi sejak 12

Desember 2014 sebagai salah satu usaha yang bertindak sebagai air minum isi

ulang (AMIU) produk air minum alkali Kangen Water di Bandar Lampung

berdasarkan pemeriksaan BPOM Kota Bandar Lampung tanggal 8 September

2016. CV Kangen Tirta Jaya Abadi mendaftarkan produk Kangen Water melalui

izin dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung No. 443.52/233/IV.41/II/2015

dan mencantumkan label halal sehingga kualitas produk Kangen Water yang

dijual dapat dipertanggung jawabkan.

CV Kangen Tirta Jaya Abadi berlokasi di Jalam Teuku Cik Ditiro, Komplek

Ruko Wisma Mas Blok E No. 19 , Kemiling . CV Kangen Tirta Jaya Abadi

melayani penjualan dan isi ulang air minum alkali Kangen Water, baik isi ulang

(refill) secara langsung atau melalui sistem delivery (pesan antar) di Kecamatan

Kemiling dan Kota Bandar Lampung. Persaingan usaha sejenis mendorong CV

Kangen Tirta Jaya Abadi berusaha untuk mengoptimalkan kualitas produk dengan

menggunakan sumber air bahan baku sesuai standar perusahaan dan menwarkan

harga bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan air minum alkali.

Perusahaan menawarkan kualitas produk dan harga yang bersaing dengan

pelayanan pesan antar, sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan

konsumen.
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CV Kangen Tirta Jaya Abadi selalu berusaha memuaskan konsumen dengan

menawarkan produk berkualitas. Produk yang berkualitas adalah produk yang

memiliki manfaat bagi pemakainya (konsumen). Manfaat suatu produk

merupakan konsekuensi yang diharapkan konsumen ketika membeli dan

menggunakan suatu produk. Kualitas produk merupakan suatu pemahaman bahwa

produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak

dimiliki oleh produk pesaing. Perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas

produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan

pesaing.

Enagic Inc memiliki standar kelayakan air bahan baku yang digunakan dalam

memproduksi air minum alkali Kangen Water. Penghargaan WQA (Water Quality

Association) Gold Seal Certificate of Compliance tahun 2013 merupakan standar

kelayakan bagi syarat air bahan baku yang digunakan dan output air minum alkali

Kangen Water yang diproduksi, sehingga produk Kangen Water memiliki kualitas

yang baik. Mesin Kangen Water memiliki high grade inner filter (filter mesin

berkualitas tinggi) sehingga penggunaan bahan baku yang baik menjadi kunci dari

kualitas air minum alkali yang diproduksi. CV Kangen Tirta Jaya Abadi berupaya

untuk menjaga kualitas air minum alkali Kangen Water yang diproduksi dengan

menggunakan bahan baku yang sesuai standar perusahaan. Berikut ini

perbandingan standar air bahan baku yang direkomendasikan oleh perusahaan

dengan bahan baku yang digunakan CV Kangen Tirta Jaya Abadi:
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Tabel 1.5 Perbandingan Standar Kelayakan Air Bahan Baku Enagic dengan
CV Kangen Tirta Jaya Abadi

Perbandingan Standar Kelayakan Air Bahan Baku

Enagic Inc CV Kangen Tirta Jaya Abadi

1. Air bahan baku yang digunakan
memiliki pH 7.0 (bersifat netral)

2. Air bahan baku mengandung
mineral dengan TDS (total
dissolved solids) < 40 ppm

3. Air bahan baku yang sudah
bersih dan siap minum, seperti
air mineral

4. Air bahan baku tidak keruh, kotor,
berwarna, berbau dan berasa.

1.  Air bahan baku  yang digunakan
memiliki pH 6.5 – pH 7.0

2. Air bahan baku mengandung
mineral dengan TDS ( total
dissolved solids) 40-50 ppm

3. Air bahan baku yang digunakan
merupakan air depot isi ulang
biasa, bukan air R.O. (reverse
osmosis)

4. Air bahan baku tidak keruh, kotor,
berwarna, berbau dan berasa

(Sumber : CV Kangen Tirta Jaya Abadi, 2017)

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui perbandingan standar kelayakan air bahan baku

yang direkomendasikan oleh Enagic Inc dengan air bahan baku yang digunakan

oleh CV Kangen Tirta Jaya Abadi. Mesin Kangen Water membutuhkan air bahan

baku yang memiliki pH 7.0 (bersifat netral), mengandung mineral dengan TDS

(total dissolved solids) atau kandungan zat-zat padat yang terlarut dalam air < 40

ppm, dan air bahan baku yang digunakan sudah bersih dan siap minum, sehingga

output yang dihasilkan adalah air minum alkali dengan pH 8.5 – pH 9.5

berkualitas baik. Air bahan bau yang digunakan CV Kangen Tirta Jaya Abadi

memiliki pH 6.5- pH 7.0 sehingga kualitas produk Kangen Water yang dihasilkan

baik. Kualitas Kangen Water yang baik diperoleh dari kualitas air bahan baku yg
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digunakan, semakin bersifat netral (pH 7.0) dan mengandung mineral, maka

kualitas produk air minum alkali Kangen Water yang dihasilkan semakin baik.

CV Kangen Tirta Jaya Abadi berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan

membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing.

Berikut ini merupakan daftar produk dan harga Kangen Water pada CV Kangen

Tirta Jaya Abadi:

Tabel 1.6 Daftar Produk dan Harga CV Kangen Tirta Jaya Abadi 2017
No Produk Manfaat Harga

1. Kangen Water 19 Liter + Galon
keran (pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5)

Terapi penyembuhan
penyakit dan kesehatan
jangka panjang

Rp. 110.000

2. Kangen Water 19 Liter ( Refill)
(pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5)

Terapi penyembuhan
penyakit dan kesehatan
jangka panjang

Rp.   65.000

3. Kangen Water 5 Liter + Galon
keran (pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5)

Terapi penyembuhan
penyakit dan kesehatan
jangka panjang

Rp.   55.000

4. Kangen Water 5 Liter (Refill)
(pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5)

Terapi penyembuhan
penyakit dan kesehatan
jangka panjang

Rp.   25.000

5. Beauty Water Spray 100 ml
(pH 4.0)

Perawatan kecantikan
wajah
(tidak untuk diminum)

Rp. 30.000

6. Strong Acidic Water Spray 100
ml (pH 2.5)

Perawatan luka luar
(tidak untuk diminum)

Rp. 30.000

7. Paket Deposit 5 Galon 19 Liter
(pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5)

Terapi penyembuhan
penyakit dan kesehatan
jangka panjang

Rp. 200.000

6. Paket Deposit 5 Galon 5 Liter
(pH 8.5 , pH 9.0, pH 9.5)

Terapi penyembuhan
penyakit dan kesehatan
jangka panjang

Rp. 100.000

(Sumber : CV Kangen Tirta Jaya Abadi, 2017)
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Berdasarkan tabel 1.6 dapat diketahui bahwa CV Kangen Tirta Jaya Abadi

menawarkan produk yang beragam dengan ukuran dan harga yang terjangkau

sesuai dengan kualitas produk yang dimiliki. Produk Kangen Water CV Kangen

Tirta Jaya Abadi diproduksi oleh mesin Kangen Water SD501 melalui proses

elektrolisis dan ionisasi sehingga air minum dengan pH 7.0 (normal) dapat

diproses menjadi air minum alkali dengan pH 8.5, pH 9.0, dan pH 9.5. Selain air

minum alkali, mesin Kangen Water dapat memproduksi produk kesehatan

lainnya, seperti produk perawatan kecantikan wajah Beauty Water Spray (pH 4.0)

dan produk perawatan luka luar Strong Acidic Water Spray (pH 2.5). Inovasi

produk air minum alkali Kangen Water untuk terapi kesehatan dan perawatan

kulit bagian luar merupakan keunggulan produk Kangen Water yang tidak banyak

dimiliki oleh produk air minum alkali lainnya.

Semakin ketatnya persainga yang berasal dari perusahaan yang sejenis,

mendorong CV Kangen Tirta Jaya Abadi agar selalu bergerak lebih cepat untuk

hal menarik perhatian konsumen. Produk air minum alkali Kangen Water yang

sudah dikenal masyarakat sejak mulai tahun 2014 menciptakan peluang bisnis

bagi masyarakat untuk membeli mesin Kangen Water dan menjual produknya

secara langsung dengan label produk untuk kalangan sendiri. CV Kangen Tirta

Jaya Abadi dituntut menggunakan strategi bersaing untuk menciptakan kepuasan

konsumen. Berikut ini data pesaing CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Kota Bandar

Lampung:
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Tabel 1.7 Daftar Nama Pesaing CV Kangen Tirta Jaya Abadi
di Bandar Lampung 2017

No Nama Alamat

1. CV Kangen Tirta Jaya Abadi Jalan Teuku Cik Ditiro, Ruko Wisma
Mas Blok E No. 19 Kemiling.

2. Kangen Water Arum Jalan Raden Imba Kesuma Ratu,
No.56, Kemiling.

3. Kangen Water Langkapura Jalan Imam Bonjol No. 421,
Langkapura.

4. Kangen Water Dhirel Jalan Purnawirawan V  No. 37,
Segala Mider.

5. Kangen Water Madani Jalan Kavling Raya No. 23 Rajabasa.

(Sumber : CV Kangen Tirta Jaya Abadi, 2017)

Berdasarkan tabel 1.7 dapat diketahui persaingan bisnis air minum alkali Kangen

Water di Bandar Lampung semakin kompetitif. Beberapa distributor isi ulang air

minum alkali Kangen Water yang tersebar terletak tidak jauh dari CV Kangen

Tirta Jaya Abadi yang beradadi Kecamatan Kemiling. Kualitas air bahan baku di

setiap tempat bebeda-beda sehingga kandungan pH air bahan baku dan mineral

tidak sama. Hal ini membuat produk air minum alkali Kangen Water yang

diproduksi memiliki kualitas yang berbeda antara satu distributor dengan CV

Kangen Tirta Jaya Abadi. CV Kangen Tirta Jaya Abadi berupaya untuk

menciptakan strategi bersaing dalam meningkatkan kualitas produk dan

menawarkan harga yang bersaing dengan paket produk deposit dengan tujuan

untuk menciptakan kepuasan konsumen. Persaingan usaha air minum alkali

Kangen Water menciptakan permintaan yang tinggi akan air minum alkali sebagai
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alternatif kebutuhan kesehatan jangka panjang. Berikut ini perbandingan harga isi

ulang produk Kangen Water ukuran 19 liter di Bandar Lampung 2017:

Tabel 1.8 Perbandingan Harga Isi Ulang Produk Kangen Water
Ukuran 19 Liter di Bandar Lampung

No Nama Harga Isi Ulang
Satuan

Harga Deposit
5 Galon

1. CV Kangen Tirta Jaya

Abadi

Rp 65.000/galon Rp 40.000/ galon

2. Kangen Water Arum Rp 50.000/galon -

3. Kangen Water Langkapura Rp 50.000/galon -

4. Kangen Water Dhirel Rp 50.000/galon -

5. Kangen Water Madani Rp 55.000/galon -

(Sumber : CV Kangen Tirta Jaya Abadi, 2017)

Berdasarkan tabel 1.8 menunjukan perbandingan harga isi ulang produk air

minum alkali Kangen Water ukuran 19 liter CV Kangen Tirta Jaya abadi dengan

pesaing usaha isi ulang air minum alkali Kangen Water lainnya. Harga yang

ditawakan CV Kangen Tirta Jaya Abadi sedikit lebih tinggi dibandingkan para

pesaing. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas

produk Kangen Water yang baik, perusahaan membeli air bahan baku yang

memiliki pH normal (pH 6.5 – pH 7.0) karena air bahan baku yang memiliki pH

normal merupakan syarat mutlak yang menjadi standar perusahaan Enagic Inc

sehingga air tersebut dapat diproduksi menjadi air alkali (pH 8.5 – pH 9.5) oleh

mesin Kangen Water.
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CV Kangen Tirta Jaya Abadi menggunakan strategi bersaing dengan menwarkan

harga yang jauh lebih murah melalui pembelian deposit lima galon dengan harga

satuan Rp 40.000/galon, harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga

rata-rata pesaing dan harga normal yang ditawarkan yaitu Rp 65.000/galon.

Berikut ini data penjualan CV Kangen Tirta Jaya Abadi 2016-2017:

Tabel 1.9 Data Penjualan CV Kangen Tirta Jaya Abadi di
Bandar Lampung Tahun 2016-2017

Tahun Bulan Jumlah
Penjualan

Perubahan
(%)

2016 Oktober Rp 7.784.000,00 -

2016 November Rp 8.276.000,00 6,3 %

2016 Desember Rp 9.224.500,00 11,4 %

2017 Januari Rp 8.570.000,00 -7,6 %

2017 Februari Rp 7.105.000,00 -17%

2017 Maret Rp 5.890.000,00 -17,1 %

2017 April Rp 6.013.000,00 2%

2017 Mei Rp 5.953.500,00 -0,9%

2017 Juni Rp 4.487.000,00 - 24%

2017 Juli Rp 4.912.000,00 9,4%

2017 Agustus Rp 4.525.000,00 -7,8%

2017 September Rp 3.726.000,00 -17,6%

(Sumber : CV Kangen Tirta Jaya Abadi, 2017)

Berdasarkan tabel 1.9 dapat diketahui data penjualan CV Kangen Tirta Jaya Abadi

selama satu tahun menunjukan pergerakan yang fluktuatif. Pada Januari 2017
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terjadi penurunan signifikan sebesar 7,6 % dengan diikutin penurunan Februari

2017 sebesar 17% hingga Maret 2017 sebesar 17,1%. Penurunan paling besar

terjadi Juni 2017 sebesar 24% namun penjualan kembali naik pada Juli 2017

sebesar 9,4% diikutin penurunan kembali pada dua bulan terakhir.

Pergerakan fluktuatif dan penurunan penjualan secara signifikan menunjukan

bahwa bertambahnya pesaing usaha atau distributor isi ulang air minum alkali

Kangen Water yang ada di Bandar Lampung, khususnya wilayah di sekitar

Kecamatan Kemiling. Ini menunjukan bahwa CV Kangen Tirta Jaya Abadi harus

meningkatkan strategi bersaing dengan menjaga kualitas produk serta

menawarkan harga yang kompetitif dengan paket harga deposit untuk menarik

minat konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2012:176), jika kinerja produk

tersebut tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan tersebut tidak puas dan kecewa.

Jika produk sesuai ekspektasi, pelanggan tersebut puas. Jika kinerja produk

melebihi ekspektasi, pelanggan tersebut senang.

Kepuasan konsumen merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pelaku

bisnis. Menurut Kotler dan Keller (2012:138), secara umum kepuasan

(satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi

mereka. Tingkat kepuasan yang tinggi mendorong konsumen untuk membeli dan

mengkonsumsi ulang produk atau jasa tersebut.
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Markoni (2011) menyatakan kualitas

produk memiliki pengeruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Ofela dan Agustin (2016), menyatakan kualitas

produk dan harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan

konsumen. Dalam penelitian Tristiana (2016), memaparkan kualitas produk dan

harga yang kompetitif dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Berdasarkan

uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik mengambil judul penelitian

“Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen

Produk Kangen Water ( Studi Pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar

Lampung )”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan agar batasan masalah dalam penelitian ini menjadi

jelas. Tabel 1.1 menunjukkan persaingan bisnis air minum alkali dengan

banyaknya merek air minum alkali yang beredar di pasaran. Tabel 1.6

menunjukan persaingan usaha air minum alkali Kangen Water di Kota Bandar

Lampung sangat kompetitif, hal ini terlihat banyaknya pesaing yang membuka

bisnis sejenis. Tabel 1.7 menunjukan perbandingan harga isi ulang air minum

alkali Kangen Water CV Kangen Tirta Jaya Abadi sedikit lebih mahal

dibandingkan pesaing. Tabel 1.8 menunjukan penjualan CV Kangen Tirta Jaya

Abdi juga cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan signifikan pada Januari

hingga Maret 2017. Penurunan signifikan pada Januari hingga Maret 2017 yang

dialami CV Kangen Tirta Jaya Abadi kemungkinan terjadi karena persaingan
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usaha sejenis yang semakin banyak di Bandar Lampung dan harga isi ulang satuan

yang ditawarkan sedikit lebih mahal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab

permasalahan apakah kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan konsumen produk Kangen Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di

Bandar Lampung, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen produk

Kangen Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar Lampung.

2. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen produk Kangen

Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen

produk Kangen Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen produk

Kangen Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan diperoleh hasil penelitian yang berguna sebagai salah satu

masukan bagi CV Kangen Tirta Jaya Abadi dalam meningkatkan strategi

bersaing untuk menciptakan kepuasan konsumen.
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2. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang

melakukan penelitian yang serupa.

3. Bagi peneliti diperoleh hasil penelitian yang dapat menambah pengalaman,

pengetahuan, dan keahlian dalam melakukan penelitian serta mengetahui

dampak kualiatas produk dan harga pada kepuasan konsumen.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2012:5), pemasaran adalah proses dimana perusahaan

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan

tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Menurut

American Marketing Association (AMA) dalam Kotler dan Keller (2012 :5),

pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan dua cara yang menguntungkan

organisasi dan pemangku kepentingan.

Pemasaran merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk memajukan

perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan jasa.

Aktivitas pemasaran sering di artikan sebagai aktivitas menawarkan produk dan

menjual produk, tapi bila ditinjau lebih lanjut ternyata makna pemasaran bukan

hanya sekedar menawarkan atau menjual produk saja, melainkan aktivitas yang

menganalisa dan mengevaluasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen.

Pemasaran bertujuan untuk mencapai sasaran dengan memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen dengan berbagai cara yaitu dengan merancang produk,

menentukan harga, melakukan promosi, membangun hubungan dengan pelanggan
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memberikan kepausan bagi pelanggan, dan mendapat keuntungan dalam

organisasi.

B. Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler (2012:146), manajemen pemasaran adalah penganalisaan,

pelaksanaan, dan pengawasan, program-program yang ditujukan utuk

mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai

tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung pada penawaran organisasi dalam

memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan harga,

mengadakan komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu,

mendorong serta melayani pasar.

Menurut Alma (2012:130), manajemen pemasaran merupakan kegiatan

menganalisa, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala

kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan

dengan pembeli sasaran dalam rangka tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian

diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan proses

menganalisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pemasaran,

seni memilih pasar, serta mempertahankan pelanggan untuk mencapai tujuan

perusahaan. Tujuan perusahaan akan tercapai apabila dalam menjalankan

usahanya bersamaan dengan pelaksanaan pemasaran yang baik, karena dengan

melakukan dan melaksanakan manajemen pemasaran dengan baik maka

perusahaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mencapai

tujuan perusahaan.



26

C. Bauran Pemasaran

Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencangkup setiap usaha untuk mencapai

kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka mencari

pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok. Pertama, bisnis apa

yang dijalankan perusahaan saat ini dan jenis bisnis apa yang dimasuki di masa

mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang dipilih dan dapat dijalankan dengan

elemen-elemen bauran pemasaran  untuk melayani pasar sasaran. Bauran

pemasaran (marketing mix) mempunyai peranan yang sangat  penting dalam

mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan

dipasar, oleh karena itu bauran pemasaran (marketing mix) dikatakan sebagai

suatu perangkat yang akan menunjukan tingkat keberhasilan pemasaran.

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:75), bauran pemasaran merupakan

seperangkat alat pemasar yang digunakan perusahaan  untuk terus menerus untuk

mencapai tujuan perusahaan di pasar sasaran. Alma (2012:205), memberikan

definisi tentang bauran pemasaran (marketing mix) sebagai suatu strategi

mencampuri kegiatan-kegiatan pemasaran, agar didapat kombinasi maksimal

sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan.

Kotler dan Keller (2012:190), mendefinisikan bauran pemasaran sebagai

seperangkat alat pemasaran perusahaan menggunakan untuk mengejar tujuan

pemasarannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran memiliki empat variabel yaitu

sebagai berikut:
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1. Produk (Product)

Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, agar produk

yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu

keinginan atau kebutuhan dari konsumen.

2. Harga (Price)

Sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau

menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual

melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama

terhadap semua pembeli.

3. Promosi (Promotion)

Sebagai salah satu cara pemasaran untuk mengkomunikasikan dan menjual suatu

produk kepada konsumen yang berpotensi.

4. Tempat (Place)

Tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk mencapai

taget konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi, pergudangan,

dan sebagainya.

D. Produk

1. Pengertian Produk

Dalam mengembangkan sebuah program untuk mencapai pasar yang diinginkan,

sebuah perusahaan harus memulai dengan produk atau jasa yang dirancang untuk

memuaskan keinginan konsumen. Maka dari itu perusahaan harus berusaha

mengambil hati para konsumen untuk memperlancar jalannya produksi.
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Konsumen biasanya menginginkan produk yang dapat membuat hati para

konsumen terpuaskan dan mempunyai kualitas produk yang baik.

Menurut Kotler dan Keller (2012:325), produk adalah segala sesuatu yang dapat

ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk barang

fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, informasi,

dan ide-ide. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:248), produk adalah segala

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi,

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau

kebutuhan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk

merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan yang

diciptakan oleh perusahan untuk digunakan dan dikonsumsi sehingga dapat

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen baik bersifat berwujud maupun

yang bersifat tidak berwujud.

Berdasarkan levelnya, menurut Kotler dan Keller (2012:326) produk dapat dibagi

menjadi lima tingkatan, yaitu:

1. Produk inti, yang menawarkan manfaat dan kegunaan utama yang dibutuhkan

pelanggan.

2. Produk dasar, mencerminkan fungsi dasar dari suatu produk.

3. Produk yang diharapkan merupakan sekumpulan atribut dan kondisi yang

4. Produk yang di tingkatkan, memberikan jasa dan manfaat tambahan sehingga

membedakan penawaran perusahaan.
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5. Produk potensial,yaitu segala tambahan dan transformasi pada produk yang

mungkin akan dilakukan di masa yang akan datang.

Kotler dan Armstrong (2012:255) menyatakan ada beberapa komponen atribut

produk, diantaranya:

1. Kualitas Produk

Kualitas produk adalah salah satu sarana positioning utama untuk pemasar.

Mempunyai dampak langsung pada kinerja produk. Oleh karena itu kualitas

berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan.

2. Fitur Produk

Fitur produk adalah sebuah produk dapat ditawarkan dalam beragam fitur, model

dasar, model tanpa tambahan apapun, merupakan titik awal. Perusahaan dapat

menciptakan tingkat model yang lebih tinggi dengan menambahkan lebih banyak

fitur. Fitur adalah sarana kompetitif untuk mendiferensiasikan produk perusahaan

dari produk pesaing..

3. Gaya dan Desain Produk

Desain memiliki konsep yang lebih luas daripada gaya (style). Desain merupakan

totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk

dari segi kebutuhan konsumen. Selain mempertimbangkan faktor penampilan,

juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja produk, mengurangi biaya produksi,

dan menambah keunggulan bersaing.

4. Penetapan Merek

Mungkin keahlian pemasar profesianal yang paling istimewa adalah kemampuan

mereka untuk membangun dan mengelola merek. Merek (brand) adalah sebuah
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nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi semua ini, yang

menunjukan identitas pembuat atau penjual produk atau jasa. Konsumen akan

memandang merek sebagai bagian penting dari produk, dan penetapan merek bisa

menambah nilai bagi suatu produk.

5. Kemasan

Kemasan (packaging) melibatkan perancangan dan produksi wadah atau

pembungkus untuk sebuah produk. Fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan

melindungi produk. Kemasan yang didesain dengan buruk bisa menyebabkan

konsumen pusing dan perusahaan kehilangan penjualan. Sebaliknya, kemasan

yang inovatif bisa memberikan manfaat kepada perusahaan melebihi pesaing dan

mendorong penjualan.

6. Label

Label berkisar dari penanda sederhana yang ditempelkan pada produk sampai

rangkaian huruf rumit yang menjadi bagian kemasan. Label mempunyai beberapa

fungsi. Setidaknya label menunjukan produk atau merek, seperti nama Sunkist

yang tercantum pada jeruk. Label juga bisa menggambarkan beberapa hal tentang

produk: siapa yang membuatnya, dimana produk itu dibuat, kapan produk itu

dibuat, kandungannya, cara pemakaianya, dan bagaimana menggunakan produk

itu dengan aman.

7. Pelayanan Pendukung Produk

Pelayanan pelanggan adalah elemen lain dalam strategi produk. Penawaran

perusahaan biasanya meliputi beberapa pelayanan pendukung, yang bisa menjadi

bagian kecil atau bagian besar dari seluruh penawaran.
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2. Kualitas Produk

Menurut Kotler dan Keller (2012:49) mengemukakan bahwa kualitas adalah

keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Definisi kualitas produk sendiri menurut Kotler dan Armstrong  (2012:283),

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan

reparasi produk, juga atribut produk lainnya.

Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Secara

konseptual produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang

bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui

pemenuhan kebutuhan dan kegiatan 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. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar

pengambilan keputusan.

Menurut Garvin (1987) yang dikutip  Yamit (2004:10) dalam Markoni (2011)

mengembangkan dimensi kualitas produk, antara lain:

1. Performance, (kinerja). Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama

suatu produk. Produk Kangen Water memilki kualitas air minum alkali yang baik.
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2. Features, (fitur). Feature merupakan karakteristik atau ciri -ciri tambahan yang

melengkapi manfaat dasar suatu produk. Produk Kangen Water memiliki pilihan

fitur pH alkali yang dapat disesuaikan keinginan konsumen ( pH 8.5 , pH 9.0 , pH

9.5).

3. Reliability (keandalan). Keandalan menyangkut kemungkinan tingkat

kegagalan. Produk air minum alkali Kangen Water menggunakan sumber bahan

baku yang baik.

4. Conformance, (kesesuaian). Kesesuaian kinerja produk dengan standar yang

dinyatakan suatu produk. Produk Kangen Water memiliki manfaat yang sesuai

dengan kualitas yang ditawarkan.

5. Durability, (daya tahan). Daya tahan menunjukkan usia produk, yaitu jumlah

pemakaian suatu produk sebelum produk itu digantikan atau rusak. Produk

Kangen Water memiliki daya tahan pakai  hingga tiga bulan.

6. Serviceability; (kemudahan dalam pemeliharaan). Sesuai dengan maknanya,

disini kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki: mudah, cepat,

dan kompeten.

7. Aesthetic, (estetika atau keindahan). Estetika menyangkut tampilan produk

yang membuat konsumen suka. Ini seringkali dilakukan dalam bentuk desain

produk atau kemasannya. Produk air minum alkali Kangen Water memiliki rasa

yang enak.

8. Perceived quality, (kualitas yang dirasakan). Ini  menyangkut penilaian

konsumen terhadap Produk-produk yang bermerek terkenal, biasanya

dipresepsikan lebih berkualitas dibanding merek-merek yang tidak terdengar.

Kualitas Produk Kangen Water sesuai dengan harga yang diberikan.
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Berdasarkan delapan dimensi kualitas produk diatas peneliti hanya mengambil

tujuh dimensi untuk melakukan penelitian dalam menentukan kualitas produk air

minum alkali Kangen Water.

E. Harga

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:345) harga dapat didefenisikan secara

sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Atau

dapat didefenisikan secara luas harga sebagai jumlah nilai yang ditukarkan

konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang

memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar

untuk nilai pelanggan yang diciptakannya.

Kotler dan Keller (2012:410), menyatakan harga harus mencerminkan nilai

konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya

biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Artinya harga merupakan

sejumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan ke konsumen untuk mendapatkan

atau memiliki suatu barang yang memiliki manfaat serta penggunaannya.Menurut

Kotler dan Keller (2012:324) di dalam variabel harga terdapat beberapa unsur

kegiatan utama harga yang meliputu daftar harga, diskon, potongan harga, dan

periode pembayaran. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:278), Ada empat

indikator yang mencirikan harga yaitu :
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1. Keterjangkauan Harga.

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek harganya juga berbeda

dari yang termurah sampai termahal. Harga produk Kangen Water CV Kangen

Tirta Jaya Abadi terjangkau

2. Kesesuaian harga dengan kualitas.

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. Harga produk Kangen Water CV

Kangen Tirta Jaya Abadi sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan

3. Kesesuaian harga dengan daya saing.

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk lainnya.

Dalam hal ini mahal murahnya suatu produk sangat dipertimbangkan oleh

konsumen pada saat akan membeli produk tersebut. Harga produk Kangen Water

CV Kangen Tirta Jaya Abadi lebih kompetitif dibandingkan pesaing lainnya

4. Kesesuaian harga dengan manfaat.

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang

dirasakanlebih besar atau sama dengan harga yang telah dikeluarkan untuk

mendapatkannya. Harga produk Kangen Water CV Kangen Tirta Jaya Abadi

sesuai dengan manfaat yang diberikan.
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F. Kepuasan Konsumen

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis atau usaha adalah menciptakan kepuasan

pelanggan. Terciptanya kepuasan pelanggan memberikan manfaat, diantaranya

hubungan antar perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan kesan

yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya kepuasan pelanggan serta

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang

menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 2000).

Menurut Kotler dan Keller (2012:138), secara umum kepuasan (satisfaction)

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi

mereka. Menurut Kotler dan Keller (2012:176), jika kinerja produk tersebut tidak

memenuhi ekspektasi, pelanggan tersebut tidak puas dan kecewa. Jika produk

sesuai ekspektasi, pelanggan tersebut puas. Jika kinerja produk melebihi

ekspektasi, pelanggan tersebut senang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang ketika menerima produk atau jasa

yang ditawarkan serta membandingkan kinerja atas produk atau jasa yang

diterima dengan harapan yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan

dipengaruhi oleh adanya kesesuaian rasa antara harapan awal pelanggan sebelum

mengkonsumsi produk atau jasa dengan kinerja dan manfaat yang didapat setelah

mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Apabila pelanggan mendapat kinerja

dan manfaat di bawah harapan yang mereka inginkan, maka
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pelanggan tentu akan merasa kecewa atau tidak puas. Sebaliknya apabila

pelanggan mendapat kinerja dan manfaat yang sama atau bahkan di atas harapan

mereka, maka pelanggan akan merasa puas dan bahkan sangat puas terhadap

produk atau jasa yang telah mereka pilih untuk dikonsumsi.

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan

Sumber : Tjiptono (2000:147)

1. Ciri – Ciri Kepuasan Konsumen

Kotler dan Keller dalam Sayektiningrum (2014:5) menyebutkan lima ciri – ciri

konsumen yang merasa puas, yaitu :

a. Menjadi lebih setia

b. Membeli lebih banyak

c. Melakukan pembelian ulang

d. Memberikan komentar yang menguntungkan tentang perusahaan dan

produknya

Nilai Produk
Bagi Pelanggan

Tujuan Perusahaan

Produk

Tingkat Kepuasan
Pelanggan

Kebutuhan dan
Keinginan Pelanggan

Harapan Pelanggan
Terhadap Produk
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e. Merekomendasikan pada orang lain serta terlibat sebagai promoter secara

sukarela.

2. Indikator Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler (2009:140), menyatakan kunci untuk mempertahankan pelanggan

adalah kepuasan konsumen. Indikator kepuasan konsumen dalam penelitian ini

dapat dilihat dari :

1. Kualitas produk sesuai dengan harapan konsumen.

2. Harga sesuai dengan harapan konsumen.

Menurut Kotler dan Keller (2012:140), ada empat metode yang bisa

digunakan,untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:

1. Sistem keluhan dan saran

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi pelanggannya untuk

menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang

berorientasi pada konsumen (costumer oriented).

2. Survei kepuasan pelanggan

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap

kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat dilakukan dengan

penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para pelanggan. Melalui

survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan produk

atau jasa perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan

pada hal yang dianggap kurang oleh pelanggan.
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3. Ghost Shopping

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang perusahaan

(ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaan pesaing, dengan

tujuan para ghost shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan

perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas

pelayanan perusahaan itu sendiri.

4. Lost customer analysis

Metode dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali pelanggannya

yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelianlagi di perusahaan

tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing.Selain itu,perusahaan dapat

menanyakan sebab-sebab berpindahnya pelanggan ke perusahaan pesaing.

G. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen

Dalam penelitian Ofela dan Agustin (2016), menyatakan bahwa kualitas produk

memiliki pengaruh positif dan signifikan (0,000 < α = 0,05) terhadap kepuasan

konsumen. Hasil uji koefisien determiansi parsial (r) menunjukan variabel kualitas

produk (X2) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan konsumen

sebesar 47,6% dibandingkan variabel harga (X1). Artinya semakin baik kualitas

produk pada produk Kebab King Abi akan meningkatkan kepuasa konsumen.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Markoni (2011) menyatakan bahwa

dimensi kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan

pelanggan. Hasil uji koefisien determinasi R² menunjukan pengaruh dimensi

kualitas produk sebesar 43,9%.
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2. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen

Dalam Jurnal Tristiana (2016) menunjukan bahwa variabel harga berpengaruh

positif dan signifikan (0,008 < α = 0,05) terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji

koefisien determinasi parsial menunjukan variabel harga (X2) memiliki pengaruh

yang dominan terhadap kepuasan konsumen sebesar 69,7%. Hal ini ditunjukan

dalam penelitian Diasari dan Oetomo (2016) menunjukan bahwa variabel harga

memiliki pengaruh positif dan signifikan (0,009 < α = 0,05) terhadap kepuasan

konsumen. Dalam jurnal Ofela dan Agustin (2016), bahwa harga memiliki

pengaruh positif dan signifikan (0,029 < α = 0,05) terhadap kepuasan konsumen.

Namun hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukan variabel harga  (X1)

memiliki pengaruh yang lebih kecil sebesar 18,7% dibandingkan variabel kulaitas

produk yang lebih dominan sebesar 47.5%.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-

penelitian yang sudah pernah dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu adalah sama-sama menguji pengaruh variabel kualitas produk

dan harga terhadap kepuasan konsumen. Namun, perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya terletak pada objek serta jenis barang yaitu produk

kesehatan dan variabel kualitas produk dan harga pada penelitian ini

menggunakan motif kepuasan konsumen. Penelitian-penelitian terdahulu yang

digunakan sebagai acuan telaah pustaka penelitian ini adalah sebagai berikut.



40

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian

1. Markoni
Jurnal Ilmiah
Orasi Bisnis
ISSN
: 2085-1375
Edisi ke-VI
(2011)

Pengaruh
Dimensi
Kualitas Produk
Terhadap
Kepuasan
Nasabah
Perbankan

X1 :  Kualitas
Produk

Y : Kepuasan
Konsumen

Penelitian ini
menyatakan bahwa
dimensi kualitas
produk
berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan Nasabah
Perbankan.

2. Ofela, Hana,
Agustin, Sasi
Jurnal Ilmu
dan Riset
Manajemen
Vol. 5, No. 1,
Januari  (2016)

Pengaruh Harga,
Kualitas Produk,
dan Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Konsumen Keban
King Abi
Surabaya

X1 : Harga
X2 : Kualitas

Produk
X3 : Kualitas

Pelayanan
Y : Kepuasan

Konsumen

Hasil penelitian
menunjukan harga,
kualitas
produk dan
kualitas pelayanan
berpengaruh positif
dan
signifikan terhadap
kepuasan
konsumen

3. Amanah, Dita
Jurnal
Keuangan dan
Bisnis
Vol. 2, No. 1
Maret
(2010)

Pengaruh  Harga
dan Kualitas
Produk
Terhadap
Kepuasan
Konsumen Pada
Majestyk Bakery
dan Cake Shop
Cabang H.M.
Yamin Medan

X 1: Harga
X2 : Kualitas

Prodk

Y : Kepuasan
Konsumen

Penelitian ini
menyatakan bahwa
harga dan kualitas
produk
berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan
konsumen.
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Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No. Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian

4. Diasari, Setya
Ayu
Oetomo, Hening
Widi
Jurnal Ilmu dan
Riset Manajemen
Vol. 5, No. 12,
Desember
(2016)

Pengaruh Harga,
Produk dan Kualitas
Pelayanan Terhadap
Kepuasan dan
LoyalitasPelanggan

X1 : Harga
X2 : Produk
X3 : Kualitas

Pelayanan

Y1 : Kepuasan
Y2 : Loyalitas

Pelanggan

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa harga,
produk dan
kualitas pelayanan
berpengaruh
secara langsung
terhadap loyalitas
pelanggan.
Sedangkan harga,
produk dan
kualitas pelayanan
berpengaruh
secara tidak
langsung terhadap
loyalitas melalui
kepuasan.

5. Putro, Shandy
Widjoyo,
Samuel,
Hatane,Brahmana
Ritzky Karina
Jurnal
Manajemen
Pemasaran
Vol. 2, No. 1
(2014) 1-9

Pengaruh Kualitas
Layanan dan Kualitas
Produk Terhadap
Kepuasan Pelanggan
dan Loyalitas
Konsumen Restoran
Happy Garden
Surabaya

X1 : Kualitas
Layanan

X2 : Kualitas
Produk

Y1: Kepuasan
Pelanggan

Y2 : Loyalitas
Konsumen

Dalam penelitian
ini menunjukan
bahwa kualitas
layanan dan
kualitas produk
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap kepuasan
konsumen.

Sumber: Markoni (2011), Ofela dan Agustin (2016), Amanah (2010), Daisari dan
Oetomo (2016), Putro, et al. (2014).
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I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana dimensi kualitas

produk dan harga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen produk Kangen

Water pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar Lampung. Maka peneliti

membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

H1

H2

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

J. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:221) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang

diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini

adalah :

Kepuasan Konsumen
(Y)

Kualitas Produk (X1)

Harga (X2)
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H1: Diduga kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

produk KangenWater pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar

Lampung.

H2: Diduga harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen produk

KangenWater  pada CV Kangen Tirta Jaya Abadi di Bandar Lampung.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Deskriptif verifikatif adalah

penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atau pemaparan

mengenai variabel-variabel yang diteliti yang selanjutnya dicoba untuk ditarik

kesimpulan (Sugiyono, 2011:117). Penelitian ini terdiri dari variabel bebas

(independent variable) yaitu kualitas produk dan harga, sedangkan variabel terikat

(dependent variable) adalah kepuasan konsumen .

B. Metode Pengumpulan Data

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah CV Kangen Tirta Jaya Abadi yang

beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Komplek Ruko Wisma Mas Blok E No. 19

Kemiling, Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (Library research)

Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data, mencatat, mempelajari text book dan buku–buku atau

referensi, seperti jurnal, media cetak lainnya di perpustakaan dan badan pusat

statistik, internet berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Studi kepustakaan
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berfungsi untuk mendapatkan informasi bersifat teoritis yang akan diteliti

sehingga penelitian memiliki landasan yang kuat sebagai suatu hasil ilmiah.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data secara langsung pada konsumen atau penonton program

televisi yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini

adalah data primer. Tujuannya untuk memperoleh data secara langsung baik dari

perusahaan maupun responden yang menjadi objek penelitian. Cara memperoleh

data ini adalah:

 Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan langsung ke tempat

penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit (Sugiyono

,2011:231). Pada penelitian ini, wawancara langsung akan dilakukan kepada

konsumen yang berkunjung dan membeli ke CV Kangen Tirta Jaya Abadi.

 Kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan atau

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan merek

akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Sugiyono,2011:

203). Responden dalam penelitian ini merupakan konsumen yang membeli

dan mengonsumsi produk Kangen Water di CV Kangen Tirta Jaya Abadi,

serta bersedia menjadi responden.
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C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

 Data kuantitatif, adalah data yang berupa angka-angka numerik, seperti hasil

perhitungan validitas, dan reliabilitas variabel.

 Data kualitatif, adalah data yang berupa kata-kata atau informasi dan bukan

angka numerik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

2. Sumber Data

 Data Primer, menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang berasal dari

sumber asli atau pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

observasi, wawancara kepada CV Kangen Tirta Jaya Abadi.

 Data Sekunder , menurut Sanusi (2014:32) merupakan sumber data yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data meliputi buku-buku

teks, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan jurnal ilmiah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61).

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli dan mengonsumsi

produk Kangen Water di CV Kangen Tirta Jaya Abadi.
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2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2011:62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka peneliti tidak

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel

yang diambil dari populasi itu. Sampel yang digunakan dalam penelitian harus

representatif dari populasi. Oleh karena itu, diusahakan setiap populasi memiliki

peluang yang sama untuk menjadi sampel. Sampel merupakan sebagian dari

populasi yang memiliki karakteristik yang sama.

Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sampling dengan

metode purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2014:95). Penelitian ini

menggunakan teknik purposive sampling dengan tujuan mengetahui pengaruh

kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Sampel dalam penelitian

ini adalah  konsumen yang membeli  dan mengonsumsi produk Kangen Water di

CV Kangen Tirta Jaya Abadi. Sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria

atau pertimbangan tertentu, adapun kriteria tersebut sebagai berikut:

a.    Konsumen yang pernah membeli dan mengonsumsi produk Kangen Water di

CV Kangen Tirta Jaya Abad Bandar Lampung.

b. Konsumen yang  mengkonsumsi produk Kangen Water minimal dua minggu

dalam satu bulan terakhir.

c. Konsumen yang bersedia untuk menjadi responden.
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Menurut (Widiyanto, 2008:58) untuk ukuran populasi dalam penelitian yang tidak

dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang digunakan dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Z²

4(Moe)²

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

Z = Skor pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan

95%) maka Z = 1,96

Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n = (1,96) ²

4(10%)²

n = 96,04 ≈ 97

Dari hasil perhitungan rumus di atas maka dapat diperoleh jumlah sampel yang

diteliti adalah sebesar 97, atau dilakukan pembulatan menjadi 100 responden yang

dapat mewakili konsumen CV Kangen Tirta Jaya Abadi.

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu :

1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas produk yang dilambangkan

dengan X1 dan harga yang dilambangkan dengan X2.

n =



49

Variabel Definisi Dimensi dan Indikator Skala

Kualitas
Produk

(X1)

Yamit
(2004:10)

dalam
Markoni
(2011)

Kualitas produk adalah
kemampuan suatu produk
untuk melaksanakan
fungsinya, meliputi daya
tahan, keandalan, ketepatan,
kemudahan operasi dan
perbaikan serta atribut
bernilai lainnya.
Kotler dan Keller
(2012 : 121)

1.Performance
- Kualitas air minum baik

2.Features
- Pilihan fitur yang beragam

3.Realiability
- Kualitas bahan baku baik

4.Conformance
- Manfaat sesuai kualitas

5.Durability
- Daya pakai yang tahan lama

6.Aesthetics

- Rasa yang enak
7.Perceived Quality

- Kualitas yang sesuai

Ordinal

Harga
(X2)

Ofela
dan

Agustin
(2016)

Harga merupakanjumlah
nilai yang ditukarkan
konsumen untuk
keuntungan memiliki dan
menggunakan produk atau
jasa yang memungkinkan
perusahaan mendapatkan
laba yang wajar dengan
cara dibayar untuk nilai
pelanggan yang
diciptakannya.
Kotler dan Amstrong
(2012:345)

1.Harga sesuai kualitas
produk

2.Harga produk yang
bersaing

3.Harga produk yang
terjangkau

4.Harga produk sesuai manfaat
yang diberikan.

Ordinal

Kepuasan
Konsumen

(Y)

Putro, et al
(2014)

Kepuasan adalah perasaan
senang atau kecewa
seseorang yang timbul karena
membandingan kinerja yang
dipersepsikan produk atau
hasil terhadap ekspektasi
mereka
Kotler dan Keller
(2012 : 138)

Mereka

1.Kualitas produk sesuai
dengan harapan

2.Harga yang diberikan
sesuai dengan harapan

3.Merasa puas secara
keseluruhan

Ordinal

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi dan merupakan akibat dari

variabel independent atau variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kepuasan konsumen yang dilambangkan dengan Y.

Tabel 3.1 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2011:173), instrumen utama yang digunakan dalam penelitian

ini adalah daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden. Instrumen yang

dibuat sebelum disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian

harus dilakukan uji validitas melalui analisis faktor dengan bantuan SPSS.

Kuesioner dikatakan valid apabila KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Anti image dan

factor loading lebih besar dari 0,5. (Hair, et al, 2006: 115)

2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu  (Ghozali, 2011:47).

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur

suatu gejala atau kejadian. Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach

Alpha dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach Alpha > 0.6 dan nilai Cronbach Alpha > Croanbach’s Alpha if item

deleted (Ghozali, 2011: 98).

G. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012:160), uji normalitas bertujuan  untuk  menguji  apakah

dalam model regresi variabel dependen dan independen mempunyai konribusi

atau tidak. Untuk membuktikan apakah data terdistribusi normal dapat dilihat dari

nilai sig > 0,05 maka data terdistribusi normal.
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H. Uji Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan

digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan,

termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014:115). Analisis data yang digunakan yaitu

analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Statistical Package for

Social Science (SPSS) 16.0. Analisis linear berganda pada dasarnya merupakan

perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas

yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Untuk regresi

yang variabel independen terdiri atas dua atau lebih, regresinnya disebut juga

regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas mempunyai variabel

yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi beganda.

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel independen yaitu Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2)

terhadap variabel dependen yaitu Kepuasan Konsumen (Y). Dengan demikian,

regresi linear berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut,

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e

Keterangan :

Y = Kepuasan Konsumen X1 = Variabel Kualitas Produk

α = Konstanta X2 = Variabel Harga

β = Koefisien Regresi

e = Standard Error
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I. Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji - t)

Menurut Sugiyono (2011:215) uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t

pada tingkat keyakinan 95%.

Ho: β1 = β2 = 0

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2),terhadap Kepuasan Konsumen

(Y).

Ha : β1 ≠ β2 ≠ 0

Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel

Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) terhadap Kepuasan Konsumen (Y).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho diterima dan Ha ditolak bila Signifikasi hitung > 0,05

Ho ditolak dan Ha diterima bila Signifikasi hitung < 0,05

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (2011:215) uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel terikat.
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Ho : b1 = b2 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) terhadap Kepuasan

Konsumen (Y).

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0

Artinya secara bersama–sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel Kualitas Produk (X1), dan Harga (X2) terhadap Kepuasan Konsumen

(Y).

Kriteria:

Ho diterima dan Ha ditolak bila Signifikasi hitung > 0,05

Ho ditolak dan Ha diterima bila Signifikasi hitung < 0,05

3. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi R² meruapakan alat untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi varibel

dependen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memperediksi variasi variabel dependen.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil

hipotesis awal yang menyatakan terdapat pengaruh Kualitas Produk dan Harga

terhadap Kepuasan Konsumen produk Kangen Water pada CV Kangen Tirta

Jaya Abadi di Bandar Lampung, sehingga hipotesis diterima. Hal ini berdasarkan

pada perhitungan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikan hitung pada

variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) dibawah nilai alpha yang

telah ditentukan. Hal ini berarti variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga

(X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen (Y).

Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

adalah variabel Kualitas Produk (X1).

2. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa nilai signifikan hitung pada

variabel Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) dibawah nilai alpha yang

telah ditentukan. Hal ini berarti keseluruhan variabel Kualitas Produk (X1)

dan Harga (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepuasan

Konsumen (Y).
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3. Berdasarkan hasil uji R2 yang berarti faktor-faktor yang mempengaruhi

variable Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) berperan dalam

mempengaruhi variabel Kepuasan Konsumen (Y), memiliki kontribusi

sebesar 46,1% dan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang

tidak diteliti pada penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa masukan

yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada

variabel Kualitas Produk (X1), mendapat skor terendah pada dimensi

reliability (keandalan) yakni kualitas bahan baku yang digunakan baik,

oleh karena itu CV Kangen Tirta Jaya Abadi terus menjaga kualitas

produk terutama konsisten dalam menggunakan sumber bahan baku yang

baik sesuai dengan standar kelayakan bahan baku yang direkomendasikan

oleh perusahaan. CV Kangen Tirta Jaya Abadi juga seharusnya

memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sumber bahan baku

yang digunakan di dalam brosur yang diberikan.

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden pada

variabel Harga (X2), mendapat skor terendah pada indikator ke-4 yakni

harga produk Kangen Water CV Kangen Tirta Jaya Abadi sesuai dengan

manfaat yang diberikan.
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Hal ini menjadi perhatian khusus CV Kangen Tirta Jaya Abadi karena

banyak konsumen yang belum memahami proses terapi air minum alkali

Kangen Water yang membutuhkan jangka waktu utnuk mendapatkan

manfaat kesehatan. Kangen Water bukan sebagai obat, tetapi terapi air

minum alkali untuk kesehatan jangka panjang. CV Kangen Tirta Jaya

Abadi sebaiknya juga  memberikan informasi mengenai penjelasan

tersebut pada brosur yang diberikan.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian

ini, sebaiknya dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain yang

tidak digunakan dalam penelitian ini.
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