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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin pesat 

serta beragamnya aktivitas kerja setiap orang yang memungkinkan segala 

aktivitas tersebut harus dilakukan secara cepat. Konsumen cenderung ingin 

melakukan pekerjaan secara cepat, maka dibutuhkan sarana pendukung 

seperti alat transportasi. Transportasi adalah sebagai sarana penunjang 

kegiatan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kebutuhan akan alat 

transportasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan primer, khususnya alat 

transportasi darat. Macam-macam jenis alat transportasi darat mulai dari 

kendaraan roda dua hingga roda empat mampu memenuhi berbagai macam 

kebutuhan manusia (Amrullah dan Agustin, 2016). 

PT Astra Honda Motor (AHM)  merupakan perusahaan 

manufakturing & distribusi sepeda motor terbesar di Indonesia, dengan 

jumlah karyawan lebih dari 20.000 orang. Sesuai dengan visi perusahaan, 

PT. Astra Honda Motor (AHM) selalu berupaya untuk menyediakan solusi 

mobilitas terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

sistem manajemen kelas dunia. Salah satu produk PT Astra Honda Motor 

(AHM) yaitu All New Honda Vario 150 Esp yang diakui oleh AHM 

memiliki performa tertinggi di kelasnya. Suara mesin yang halus yang 

dimiliki oleh motor Vario 150cc.  
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Tampilan motor yang begitu elegan namun modern jika 

dibandingkan dengan motor matic honda lainnya, tampang honda Vario 

150cc paling elegan sebab motor ini di kemas tidak menggunakan striping 

yang ramai akan grafis sehingga terlihat polos dan elegan. Lincah dan gesit 

dengan kemasan bodi yang dibuat aerodinamis, motor Vario 150cc ini 

mampu diajak untuk melakukan manuver pada jalanan yang padat 

meskipun bobot yang dibawanya cukup berat.  Pada jarak 0-200 meter, 

motor ini mampu mencatat waktu 11,9 detik dengan top speed 102km/jam. 

Selain itu, motor ini juga diakui merupakan motor hemat BBM, yakni 

sebesar 52,9 km/liter melalui pengaktifan fitur Idling Stop System, yakni 

mesin akan otomatis mati jika motor berhenti selama tiga detik. Kelebihan 

honda Vario 150cc tidak hanya pada bagian mesin ataupun desain yang 

elegan saja, untuk membuat motor lebih nyaman untuk dikendaraai 

khususnya pada malam hari, PT AHM membekali motor ini dengan lampu 

teknologi dual keen eyes LED yang mampu memberikan pancaran cahaya 

yang lebih berkualitas. (www.wartakota.tribunnews.com) 

Setiap perusahaan pada umumnya ingin berhasil dalam 

menjalankan usaha –  usahanya. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan perusahaan adalah salah satunya melalui kegiatan 

pemasaran. Secara umum pemasaran dapat dikatakan sebagai pola pikir 

yang menyadari bahwa perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya 

transaksi pembelian. Perusahaan harus dapat memasarkan barang atau jasa 

yang diproduksi kepada konsumen agar dapat bertahan dan bersaing 

dengan perusahaan lain (Utami dan Oetomo, 2015).  
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Kualitas produk menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam 

penciptaan kepuasan pelanggan. Kualitas produk merupakan faktor 

penentu kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian 

terhadap suatu produk (Irawan dan Japarianto, 2013). Produk menurut 

Kotler (2009) merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar 

untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi, informasi, 

dan ide. Sedangkan Tjiptono (2010) mengatakan bahwa produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

diminati, dicari, dibeli, digunakan dan dikomunikasikan.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2012), kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Oleh 

karena itu perusahaan harus dapat memahami apa yang konsumen 

butuhkan dengan mengimplementasikan pada kualitas produk mereka. 

Kualitas produk suatu barang atau jasa berhubungan dengan harga yang 

ditawarkan oleh perusahaan atau produsen, biasanya konsumen akan 

berintrepretasi semakin tinngi harga maka akan semakin bagus kualitas 

produknya.  

Penilaian pelanggan terhadap produk atau jasa biasanya didasarkan 

atas kualitas yang melekat pada produk atau jasa tersebut. Persepsi nilai 

konsumen merupakan faktor penentu kepuasan konsumen. Para penjual 
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dapat meningkatkan persepsi pembeli terhadap kualitas produk atau 

manfaat relatif terhadap harga jual (Risdwiyanto dan Saputra, 2016). 

Penentuan dan penyampain nilai pelanggan adalah salah satu pendekatan 

produsen pada konsumen dan merupakan bagian dari manajemen strategis 

yang bisa merubah model perusahaan yang pasif menjadi kinerja 

perusahaan yang responsive dan mempunyai kualitas operasional 

perusahaan yang dipandang dari seberapa besar konstribusi yang 

dihasilkan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas konsumen. Kotler 

dan Keller (2009) mengungkapkan bahwa suatu perusahaan berhasil 

menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan apabila mampu 

memberikan nilai dan kepuasan (value and satisfaction).  

Nilai pelanggan (customer value) merupakan persepsi pelanggan 

terhadap nilai atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari pesaing 

akan mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan, semakin tinggi persepsi 

nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin besar kemungkinan 

terjadinya hubungan atau transaksi. Pelanggan membeli dari perusahaan 

yang dipercaya akan menawarkan nilai bagi pelanggan yang tertinggi 

(Kotler dan Keller, 2013). Nilai bagi pelanggan bisa juga dilihat sebagai 

cerminan dari kualitas, manfaat dan pengorbanan yang diberikan untuk 

mendapatkan sebuah produk. Sebuah produk dikatakan mempunyai nilai 

yang tinggi di mata pelanggan apabila mampu memberikan kualitas dan 

manfaat yang maksimal dan pengorbanan yang seminimal mungkin. Nilai 

bagi pelanggan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan.  
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Nilai pelanggan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pengguna motor Vario 150cc di Purbalingga. Dikarenakan nilai 

mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, dan biaya yang dipersepsikan pelanggan. Motor Vario 150c 

sendiri harganya sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. 

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) adalah suatu tingkatan 

dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli (Kotler 

dan Keller, 2013). Kepuasan pelanggan bergantung pada perkiraan 

dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Harapan pelanggan 

merupakan keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila 

mengkonsumsi suatu produk. Kepuasan pelanggan merupakan kunci 

dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Banyak manfaat yang diterima 

oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi yaitu selain dapat meningkatkan loyalitas kinerja produk dalam 

memberikan nilai, relatif terhadap harapan pembeli.  

Kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan 

pengguna motor Vario 150cc di Purbalingga, bahwa kepuasan akan 

menimbulkan loyalitas pelanggan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya loyalitas adalah tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan yang 

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi akan mengalami loyalitas dari 

konsumen tersebut. Kepuasan konsumen ini terjadi akibat suara mesin 

yang halus, tampilan motor yang elegan dan moderen, lincah dan gesit, 

dan juga motor ini hemat BBM. Produk motor Vario 150cc sesuai dengan 

keinginan atau harapan konsumen. 

Pengaruh Kualitas Produk... Abi Tri Bandio, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



6 

Loyalitas pelanggan akan muncul ketika pelanggan merasa puas 

terhadap kualitas produk yang ditawarkan perusahaan. Menurut Kotler dan 

Keller (2009) Konsumen yang loyal adalah mereka yang sangat puas 

dengan produk atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk 

memperkenalkan dan mengajak orang lain agar selalu menggunakan 

produk tersebut secara berlanjut. Oleh karena itu perlu diterapkan strategi 

manajemen pemasaran yang baik khususnya untuk meningkatkan loyalitas 

pengguna motor Vario 150cc di Purbalingga. 

Banyak penelitian yang membahas tentang kualitas produk, 

kepuasan dan loyalitas yang telah dilakukan. Diantaranya penelitian yang 

telah dilakukan oleh Utami dan Oetomo (2015) tentang Pengaruh Kualitas 

Produk Pelayanan Harga dan Lokasi Terhadap Loyalitas Dengan 

Kepuasan Sebagai Variabel Intervening. bahwa ada hubungan antara 

kualitas produk dengan loyalitas melalui kepuasan pelanggan, ada 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas melalui kepuasan 

pelanggan, ada hubugan antara harga dengan loyalitas melalui kepusan 

pelanggan, ada hubungan antara lokasi dengan loyalitas melalui kepuasan 

pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dennisa dan Santoso (2016) tentang 

Analisis Pengaruh kualitas produk kualitas layanan dan citra merek 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel 

Intervening (studi pada klinik kecantikan cosmetic semarang). 

Menyimpulkan bahwa Kualitas produk berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan, kualitas produk berpengaruh positif terhadap 
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loyalitaspelanggan, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan, kualitas layanan perpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan, citra merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, citra merek berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh suliyanto(2013) tentang Pengaruh 

nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan: 

switching cost sebagai variabel moderasi. Menyimpulkan bahwa nilai 

pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelangan, Nilai 

pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, switch cost moderasi 

hubungan antara nilai pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Utami dan Oetomo 

(2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada penggunan variabel pelayanan menjadi nilai pelanggan dan 

membuang variabel harga dan lokasi, serta objek penelitian. Objek 

penelitian ini dan lokasi penelitian ini pada pengguna motor  Vario 150cc 

di Purbalingga. Penelitian ini menggunakan variabel  kualitas produk dan  

nilai pelanggan terhadap loyalitas dengan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel intervening (studi pada pengguna motor Vario 150cc di 

Purbalingga). Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel  
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kualitas produk,  pelayanan, harga dan lokasi terhadap loyalitas dengan 

kepuasan sebagai variabel intervening. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Kualitas Produk Dan Nilai Pelanggan 

Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada Pengguna Motor Vario 150cc di 

Purbalingga). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan motor Vario 150cc di Purbalingga ?  

2. Apakah nilai pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan  motor Vario 150cc di Purbalingga ?                             

3. Apakah kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan motor Vario 150cc di Purbalingga? 

4. Apakah nilai pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan motor Vario 150cc di Purbalingga ?  

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan motor Vario 150cc di Purbalingga ?  
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6. Apakah kualitas produk dan nilai pelanggan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna motor Vario 150cc 

di purbalingga?  

7. Apakah kualitas produk dan nilai pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan sebagai 

variabel intervening. pengguna motor Vario 150cc di Purbalingga ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan motor Vario 150cc di Purbalingga. 

2. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan nilai pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan pengguna motor Vario 150cc di 

Purbalingga.  

3. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan kualitas produk 

terhadap loyalitas pengguna motor Vario150cc di Purbalingga. 

4. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan nilai pelanggan 

terhadap loyalitas pengguna motor Vario 150cc di Purbalingga. 

5. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pengguna motor Vario 150cc di 

Purbalingga. 
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6. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan kualitas produk 

dan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pengguna motor 

Vario 150cc di Purbalingga. 

7. Menganalisis tentang pengaruh positif dan signifikan kualitas produk 

dan nilai pelanggan terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan 

sebagai variabel intervening. pengguna motor Vario 150cc di 

Purbalingga. 

 

D. Pembatasan Masalah  

Batasan yang di gunakan terhadap perumusan masalah adalah pada 

pengaruh kualitas produk dan nilai pelanggan terhadap loyalitas dengan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening studi pada pengguna 

motor Vario 150cc di Pubalingga. 

 

E. Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan PT Astra Honda Motor. 

Dapat dijadikan merumuskan strategi atau kebijakan serta masukan 

bagi perusahan dalam meningkatkan kualitas produk dan nilai 

pelanggan melalui loyalitas dan kepuasan konsumen. 

2. Bagi Peneliti. 

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh kualitas produk dan nilai pelanggan terhadap 

loyalitas dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan.  

Dapat digunakan untuk pengembangan ilmu manajemen pemasaran 

khususnya untuk kualitas produk, dan nilai pelanggan terhadap 

loyalitas dengan kepuasan pelanggan. 

4. Bagi Konsumen 

Penelitian ini dapat digunakan oleh para konsumen sebagai referensi 

dan wawasan dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai 

pengguna atau pembeli. 
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