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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kualitas Produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Kualitas produk (product quality) adalah kemampuan suatu 

produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, 

keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta 

atribut bernilai lainnya (Kotler dan Keller, 2013). Kualitas produk 

adalah keseluruhan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan maupun tersirat (Irawan dan Edwin, 2013). Kualitas 

produk adalah produk yang akan dicari oleh para konsumen, karna 

konsumen menginginkan terpenuhinya kepuasan apabila 

menggunakan produk tersebut, bahkan konsumen tidak segan-segan 

mengeluarkan biaya yang lebih besar supaya dapat memenuhi 

kepuasanya. 

Kualitas produk merupakan keseluruhan ciri dan sifat dari suatu 

produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk dapat 

memuaskan kebutuhan yang diharapkan pelanggan (Kotler dan 

Keller, 2009). Perusahaan yang menawarkan kualitas akan 

menciptakan hubungan baik dengan pelanggan. Kualitas produk 

memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan 
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dan membentuk pelanggan untuk loyal terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan. Menurut Tjiptono (2008) kualitas produk 

merupakan perpaduan antara sifat dan karakterisik yang menentukan 

sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan 

pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakterisik 

itu memenuhi kebutuhanya. 

 

b. Dimensi Kualitas Produk 

 Menurut Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa dimensi kualitas 

produk adalah sebagai berikut: 

1) Performance, yaitu ciri-ciri pengoperasian pokok dari suatu 

produk inti (core product), seperti kecepatan, penggunaan bahan 

bakar, kemudahan dan kenyamanan dalam mengendarai, dan 

lain-lain. 

2) Features, yaitu ciri khusus atau keistimewaan tambahan berupa 

karakteristik pelengkap,misalnya kelengkapan lampu utama 

LED, pengaman kunci, break lock, side switch, dan sebagainya. 

3) Reliability, yaitu kehandalan produk motor, seperti kemungkinan 

kecil untuk rusak atau mengalami kegagalan dalam 

pemakaiannya, tidak sering mogok atau rewel. 

4) Comformance to specification (kesesuaian dengan spesifikasi), 

yaitu sejauh mana karakteristik rancangan dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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5) Durability (daya tahan), berkaitan dengan berapa lama suatu 

produk dapat terus di gunakan, yang mencakup umur teknis 

maupun umur ekonomis penggunaan motor. 

6) Serviceability, yang meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, kemudahan layanan reparasi, dan penanganan 

keluhan yang memuaskan. Pelayanan tidak hanya terbatas 

sampai pada saat sebelum penjualan, tetapi juga selama proses 

penjualan sampai purnajual, termasuk pelayanan reparasi atau 

tersedianya suku cadang. 

7) Esthetic (estetika), yaitu daya tarik produk melalui panca indra, 

misalnya bentuk fisik motor yang menarik, model atau desain 

yang artistik, warna, dan sebagainya. 

8) Perceived quality, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung 

jawab perusahaan terhadap kedua hal tersebut. Biasanya, karena 

pembeli kurang mengetahui mengenai atribut-atribut produk 

tertentu, maka mereka mempersepsikan nilai kualitas produk itu 

dari aspek-aspek lain, seperti harga, merek, iklan, reputasi 

perusahaan, maupun negara asal produk itu dijual. Misalnya, 

kualitas motor dari Jepang dianggap lebih baik dari motor buatan 

China dari sudut kualitas.  

 

2. Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan adalah yang dapat di ciptakan perusahaan, yang 

bearasal dari itu sendiri, semua nilai yang anda miliki sekarang dan nilai 
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yang akan anda miliki di masa depan.suatu bisnis di sebut sukses jika 

berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. 

Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun 

pabrik, memperkerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, membuat jalur 

serat optik, atau elibatkan ditri dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa 

pelanggan, anda tidak empunyai bisnis Kotler dan Keller (2009). 

Terdapat tiga nilai yang dipikirkan pelanggan yang akan di 

jelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai yang dipikirkan pelanggan (customer perceived value)  

Adalah selisih antara evaluasi pelanggan atas semua manfaat serta 

semua biaya tawaran tertentu alternalif-alternatif lain yang 

dipikirkan. 

b. Nilai pelanggan total (total customer value) 

Adalah nilai moneter yang di pikirkan atas sekumpulan manfaat 

ekonomis, fungsional dan pisikologis, yang diharapkan oleh 

pelanggan atas tawaran pasar tertentu. 

c. Biaya pelanggan total (total customer cost)  

Adalah sekumpulan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran 

pasar tertentu termasuk biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, 

dan biaya pisikologis 

Nilai pelanggan (customer value) adalah persepsi pelanggan 

terhadap nilai dimana perusahaan harus mempertimbangkan nilai dalam 
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mengembangkan produk atau jasa sehingga sesuai dengan apa yang 

diharapkan pelanggan (Kotler dan Keller, 2013). Definisi lain 

menyatakan bahwa nilai pelanggan adalah 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 kemungkian terjadi 

hubungan atau transaksi. Hubungan yang diinginkan adalah hubungan 

yang bersifat jangka panjang, sebab usaha dan biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan diyakini akan jauh lebih besar apabila harus menarik 

pelanggan baru atau pelanggan yang sudah meninggalkan perusahaan 

dari padamempertahankan pelanggan. Pelanggan yang puas adalah 

pelanggan yang merasa mendapatkan nilai dari produsen atau penyedia 

jasa. Nilai ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau suatu 

yang bersifat emosional. Menurut Tjiptono (2008), dimensi nilai terdiri 

dari 4 yaitu: 

a. Emotional value, utilitas yang berasal dari perasaan atau 

efektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. 

b. Social value, utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep diri sosial konsumen. 

c. Quality/performance value, utilitas yang didapatkan dari 

produkkarna reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. 

d. Price/value of money, utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap 

kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa 
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Dari beberapa konsep dan dimensi tentang nilai pelanggan diatas 

dapat disimpulkan bahwa nilai pelanggan merupakan perbandingan 

antara manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dengan apa yang mereka 

korbankan untuk mendapatkan atau mengkonsumsi suatu produk 

ataupun jasa. 

 Nilai yang dirasakan adalah penilaian pelanggan secara 

keseluruhan terhadap kegunaan produk berdasarkan persepsi yang 

seharusnya diterima dengan yang diberikan. Kualitas barang atau jasa 

ditentukan oleh konsumen, sehingga kepuasan pelanggan dapat dicapai 

dengan memberikan kualitas yang baik. Kualitas yang dipersepsikan dari 

produk yang diiklankan/disampaikan oleh perusahaan dapat berpengaruh 

positif atau negatif terhadap kepuasan pelanggan. Perceived quality 

sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang 

diharapkan (Andriya Risdwiyanto dan Saktya, 2016). 

 

3. Loyalitas 

Loyalitas pelanggan akan muncul ketika pelanggan merasa puas 

terhadap kualitas produk yang ditawarkan perusahaan. Menurut Kotler 

dan Keller (2009). loyalitas adalah sebuah komitmen yang dimiliki 

pelanggan untuk melakukan pembelian kembali barang atau jasa di masa 

mendatang meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang nanti 

menyebabkan pelanggan beralih. Keputusan konsumen untuk bersikap 
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loyal atau bersikap tidak loyal merupakan akumulasi dari banyak 

masalah kecil perusahaan. Menurut Nugroho (2005) dalam Gaol (2016) 

loyalitas konsumen didefinisikan sebagai suatu ukuran kesetiaan dari 

pelanggan dalam menggunakan suatu merek produk atau merek jasa 

pada kurun waktu tertentu pada situasi dimana banyak pilihan produk 

ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan pelanggan 

memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. 

Morais (2005) dalam Sangadji dan Sopiah (2013) menyatakan 

bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan 

tercemin dalam pembelian ulang yang konsisten. Parasuraman (2005) 

dalam (Sangadji dan Sopiah, 2013) mendefinisikan loyalitas pelanggan 

sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang 

teguh komitmen yang mendasari kontinuitas relasi, dan biasanya 

tercermin dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama 

atas dasar dedikasi dan kendala pragmatis. Tjiptono dan Chandra (2017) 

mengemukakan empat situasi kemungkina loyalitas berdasarkan dimensi 

sikap dan perilaku pembelian ulang sebagai berikut : 

a. No loyalty, yaitu bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan 

sama-sama lemah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, di 

antaranya produk/jasa baru diperkenalkan sehingga belum dikenal; 

pemasar tidak mampu mengkomunikasikan keunggulan unik 
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produknya; dan konsumen mempersepsikan semua merek relative 

sama kinerjanya. 

b. Spurious loyalty (captive loyalty), yaitu jika sikap yang relatif lemah 

dibarengi dengan pola pembelian ulang yang kuat. Dalam hal ini 

faktor non-sikap (misalnya, norma subyektif dan faktor situasional) 

lebih kuat pengaruhnya terhadap perilaku pembelian. 

c. Latent loyalty, tercermin bila sikap yang kuat dibarengi dengan pola 

pembelian ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar 

para pemasar ini disebabkan pengaruh faktor-faktor non-sikap yang 

sama kuat atau bahkan cenderung lebih kuat ketimbang faktor sikap 

dalam menentukan pembelian ulang. 

d. Loyalty, yaitu bilamana konsumen bersikap positif terhadap merek 

atau pemasok tertentu dan disertai pola pembelian yang konsisten. 

Loyalitas pelanggan (customer loyalty) dalam konteks 

pemasaran jasa, Tjiptono (2012) sebagai respon yang terkait erat dengan 

ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari 

keberlanjutan relasi, dan biasanya tercermin dalam pembelian 

berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi maupun 

kendala pragmatis (Irawan dan Japarianto, 2013). 

 

4. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan  

Menurut Kotler dan Keller (2009) kepuasan (satisfaction) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 
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membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi,pelanggan akan tidak puas.jika kinerja sesuai dengan 

ekspektasi,pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, 

pelanggan akan sangat puas atau senang.       

 Kepuasan dinilai secara langsung sebagai perasaan keseluruhan 

Maka seseorang dapat puas dengan produk atau jasa utama dan pada 

saat yang sama mengevaluasi hasil seperti rata-rata dibandingkan 

dengan yang seharusnya. Penilaian evaluatif pilihan terakhir dari 

transaksi tertentu. Dinyatakan lebih lanjut kepuasan dapat dinilai 

secara langsung sebagai perasaan keseluruhan. Kepuasan pelanggan 

merupakan akumulasi pengalaman pembelian pelanggan dan 

pengalaman konsumsi (Andriya dan Saketya, 2016). 

 

b. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kotler et al. (2013) dalam Tjiptono dan Chandra (2016) 

mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan: sistem keluhan dan saran, ghost shopping, lost costumer 

analysis, dan survey kepuasan pelanggan. 

1) Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan dan akses yang mudah 

serta nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan 
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saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan 

bisa berupa kotak saran, kartu komentar dikirim melalui via pos, 

saluran telepon khusus bebas pula, website, dan lain-lain. 

2) Ghost Shopping (Mystery shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shoppers) untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta 

berinteraksi dengan staff penyedia jasa dan menggunakan 

produk atau jasa perusahaan, kemudian melaporkan temuan-

temuannya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan produk 

perusahaan dan pesaing. 

3) Lost Customer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyanya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan 

supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. 

4) Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

yang dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui survei 

pos, telepon, e-mail, website, maupun wawancara langsung. 
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c.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Ratnasari dan Aksa (2011) ada 5 faktor yang harus 

di perhatikan oleh perusahaan untuk menentukan tingkat kepuasan 

pelanggan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, 

harga dan biaya. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu guna mendukung berjalannya 

penelitian. 

 Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Novita Dian 

Utami, Hening 

Widi Oetomo. 

2015 . 

Kualitas Produk, 

Pelayanan, Harga 

dan Lokasi , 

Loyalitas, Kepuasan 

Sebagai Variabel 

Intervening 

Ada hubungan antara kualitas 

produk  dengan loyalitas melalui 

kepuasan pelanggan. 

 

 

2 Diapinsa Gema 

Zakaria,  

Suwitho. 

 2017. 

 Kualitas Pelayanan, 

Kualitas Produk, 

Harga, Kepuasan 

Pelanggan. 

Kualitas produk berpengaruh 

signifikan dan positif (searah) 

terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna jasatransportasi taksi 

blue bird di Surabaya. 

3 Nurdin, Lecturer 

 2018. 

Service Quality , 

Product to Customer 

Loyalty, Customer 

Satisfaction as 

Intervening Variable  

1. Ada pengaruh yang  

signifikan kualitas produk 

pada loyalitas pelanggan 

PT. Nano Pelapisan 

Indonesia secara langsung. 

2. Ada yang signifikan 

Pengaruh kepuasan                 

pelan gganterhadap 
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loyalitas pelanggan PT. 

Nano Coating Indonesia 

secara langsung. 

 

4 Supriadi Thalib. 

2015. 

Services Marketing 

Mix and Customer 

Value on 

Satisfaction, Trust, 

and Loyalty 

nilai pelanggan yang dirasakan 

oleh siswa mempengaruhi 

kepuasan siswa, kepercayaan 

diri siswa, dan kesetiaan siswa 

ke institusion di mana mereka 

belajar.  

 

5 Sulianto  

2013. 

Nilai Pelanggan , 

Kepuasan Pelanggan 

Loyalitas Pelanggan 

: Switchting Cost 

Sebagai Variabel 

Moderasi. 

1. Nilai pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan, 

 

2. nilai pelanggan dan 

kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

6 Deny Irawan dan 

Edwin 

Japarianto. 

2013. 

Kualitas Produk,  

Loyalitas, Kepuasan 

Sebagai Variabel 

Intervening  

1. Kualitas produk 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Kualitas produk 

berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3. Kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap 

loyalias pelanggan. 

7 Eugenia Andrea 

Dennisa dan 

Suryono Budi 

Santoso. 

2016. 

Kualitas Produk, 

Kualitas Lyanan, dan 

Citra Merek,  

Loyalitas Pelanggan,  

Kepuasan Pelanggan 

sebagai Variabel 

Intervening  

1. kualitas produk 

     berpengaruh positif       dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

Klinik Kecantikan 

Cosmedic. 

 
2. kualitas produk 

     berpengaruh positif   dan 

signifikan terhadap loyalitas 

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



24 

pelanggan pada 

KlinikKecantikan 

Cosmedic. 

 

3. kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif  dan 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Klinik 

     Kecantikan Cosmedic. 

8 Andriya 

Risdwiyanto dan 

Saktya Ganes 

Saputra 

2016 

 

 

 

Citra Merek,Nilai 

Pelanggan, Kualitas 

Persepsian, 

Kepuasan Pelanggan  

citra merek, nilai pelanggan, 

dan kualitas persepsian 

memilikipengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan layanan data 

Modem Smartfren di 

Kabupaten 

Sleman Yogyakarta, baik 

secara individual maupun 

dalam rerangka model yang 

diajukan dalam penelitian ini 

  Sumber : Diringkas untuk penelitian (2018) 

 

C. Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan  

Kualitas produk merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan yang ditawarkan perusahaan untuk diperhatikan, diminta, 

digunakan oleh pelanggan. Kualitas produk dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Kepuasan tergantung oleh kualitas produk 

perusahaan, karena jika semakin tinggi tingkat kualitas poduk maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan (Kotler dan 

Keller, 2009). Konsumen menginginkan produk yang diterimanya 

sesuai dengan harapan yang dirasakan. Kualitas dapat dikategorikan 

sebagai suatu senjata yang strategis untuk berkompetisi dengan para 
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pesaing. Karena peran kualitas produk sangat menentukan keinginan 

pelanggan tersebut sehingga dengan kualitas produk akan tercapai suatu 

kepuasan tersendiri bagi konsumen. Kepuasan pelanggan sangat 

tergantung pada bagaimana tingkat kualitas produk yang ditawarkan. 

Produk merupakan sesuatu yang pertama kali dilihat pelanggan. 

Pelanggan akan merasa puas apabila harapannya terhadap produk 

tersebut terpenuhi. Tjiptono dan Chandra (2012) berpendapat, dalam 

rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan 

organisasi harus berkualitas. Secara sederhana, kualitas bisa diartikan 

sebagai produk yang bebas cacat. Dengan kata lain, produk sesuai 

dengan standar (target, sasaran atau persyaratan yang bisa didefinisikan, 

diobservasi dan diukur). Hasil penelitian Prandita dan Iriani (2013) 

menyatakan kualitas produk, kualitas layanan dan emosional 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial kepuasan 

pelanggan, sedangkan variabel yang dominan adalah kualitas produk 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hasil penelitian dari 

(japrianto dan irawan, 2013) menyatakan kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan (Ruth Amryyanti, dkk., 2013). Pendapat 

diatas didukung oleh penelitian dari Bastih, dkk. (2014) yang 

menghasilkan variabel kualitas produk memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel kepuasan pelanggan. 
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2. Hubungan antara nilai pelanggan dengan kepuasan pelanggan  

Penawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan 

kepada pembeli sasaran. Pembeli memilih penawaran yang berbeda-

beda berdasarkan persepsinya akan penawaran nilai terbesar. Nilai 

mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan pelanggan (Kotler dan 

Keller, 2013). Nilai adalah konsep yang sentral dalam pemasaran. Kita 

dapat memandang pemasaran sebagai kegiatan mengidentifikasi, 

menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan memantau nilai 

pelanggan. kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja 

produk. Hasil penelitian (Risdwiyanto dan Saktya. 2016).  

menunjukkan bahwa nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh kegunaan produk yang diharapkan oleh pelanggan 

atas layanan dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

dan menggunakan produk. Nilai pelanggan ini secara umum dapat 

dinyatakan sebagai harga (price). Nilai pelanggan juga dapat 

merefleksikan persepsi konsumen atas atribut kualitas dan merupakan 

fungsi harga yang diyakini memiliki pengaruh terhadap keputusan 

transaksi dan kepuasan pelanggan. penelitian dari Suliyanto (2013), 

menyatakan bahwa nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 
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3. Hubungan antara kualitas produk  dengan loyalitas  

Kualitas produk yang diberikan suatu produk juga bisa menjadi 

alasan konsumen untuk loyal terhadap produk tersebut. Kualitas produk 

merupakan keseluruhan ciri dan sifat dari suatu produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk dapat memuaskan kebutuhan 

yang diharapkan pelanggan (Kotler dan Keller, 2009). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Familiar dan Ida. (2015) menyatakan bahwa 

kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

loyalitas. Ada hubungan antara kualitas produk dengan loyalitas melalui 

kepuasan pelanggan. Dengan meningkatkan kemampuan suatu produk 

maka akan tercipta keunggulan bersaing sehingga pelanggan menjadi 

semakin puas. kepuasan pelanggan sangat tergantung pada bagaimana 

tingkat kualitas produk yang ditawarkan (Utami dan Oetomo, 2015). 

 

4. Hubungan antara nilai pelanggan dengan loyalitas  

Nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik nilai bagi 

pelanggan yang diberikan perusahaan maka pelanggan semakin merasa 

loyal terhadap produk. Nilai dimaksudkan untuk memberikan 

keuntungan kepada pelanggan. Keuntungan yang diterima pelanggan 

akan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha, oleh karena persepsi 

dan harapan sesuai. Jika persepsi pelanggan setelah melakukan transaksi 

ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan kecewa dan 
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tidak mengulang transaksinya kembali dan sebaliknya (Hidayat, 2009). 

Hasil studi ini mendukung dan membuktikan adanya hubungan yang 

positif dan signifikan antara nilai pelanggan dan loyalitas. penelitian dari 

Suliyanto (2013), menyatakan bahwa nilai pelanggan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

5. Hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas  

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dan sarana 

perusahaan. Pelangan yang merasa puas akan cenderung melakukan 

pembelian ulang terhadap suatu produk atau jasa. Pelanggan yang puas 

akan cenderung loyal, sehingga untuk dapat membangun loyalitas 

pelanggan yaitu dengan memuaskan pelanggan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Fian (2016) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian Wulandari 

dkk (2016) dan Lubis dkk (2016) keduanya terbukti menyatakan bahwa 

variabel kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhaadap loyalitas 

pelanggan. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek 

krusial seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi 

perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya 

transaksi di masa depan, dan meningkatnya efisiensi dan produktifitas 

karyawan (Anderson, 1998). Kepuasan konsumen merupakan salah satu 

unsur utama dalam upaya-upaya untuk mempertahankan konsumen 

yang telah ada ataupun untuk menarik konsumen yang baru. Kepuasan 
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sering kali dipandang sebagai dasar munculnya loyalitas. Kepuasan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, seorang 

nasabah bank akan merasa puas setelah melakukan transaksi melalui 

bank dan akan menimbulkan keinginan untuk menggunakan layanan 

tersebut dikemudian hari. (Bloemer et al., 1998) Hasil penelitian 

Kurniasari dan Ernawati (2012) menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

pelanggan, kepercayaan, dan harga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan (Eugenia dan Santoso, 

2016). 

 

6. Hubungan antara kualitas produk dan nilai pelanggan dengan 

kepuasan pelanggan 
 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas 

produk. Menurut Payne dalam Hidayat (2009), memberikan dan 

pelanggan memberikan nilai. Nilai yang diberikan pelanggan 

berhubungan dengan benefit atau keuntungan yang akan diterimanya. 

Kualitas produk didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan 

harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk 

menyebabkan pelanggan merasa puas dengan produk tersebut. Hal ini 

juga berlaku pada industry otomotif, dimana kualitas produk secara 

langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan 

definisi kualitas produk adalah suatu bentuk dengan nilai kepuasan yang 

komplek. Pelanggan membeli produk untuk menyelesaikan masalah 

secara langsung mempengaruhi niat perilaku positif (Afshar et al., 
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2011). Hasil studi ini mendukung dan membuktikan adanya hubungan 

yang positif dan signifikan antara kualitas produk dan kepuasan 

pelanggan untuk digunakan studi di apotek. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti merumuskan  sebagai beriku Kualitas Produk berpengaruh 

positif terhadap Kepuasan Pelanggan. Sebuah produk dikatakan 

mempunyai nilai yang tinggi di mata pelanggan apabila mampu 

memberikan kualitas, manfaat dan pengorbanan yang seminimal 

mungkin. Semakin baik nilai bagi pelanggan yang diberikan oleh 

perusahaan, maka pelanggan semakin merasa puas terhadap produk 

tersebut. Hal ini berarti nilai bagi pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Indikator nilai produk sebagai 

pengukur variabel nilai bagi pelanggan yang terbesar dibandingkan 

indicator nilai layanan. Artinya indikator nilai produk lebih 

mendominasi sebagai pengukur variable nilai bagi pelanggan. Jadi 

variabel kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel nilai bagi 

pelanggan terutama indikator nilai produk menurut penelitian Monroe 

dalam Hidayat(2009)  dan Haemoon (1999). Hasil studi ini mendukung 

dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

nilai bagi pelanggan dan kepuasan pelanggan untuk digunakan studi di 

apotek. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan sebagai berikut 

Nilai Pelanggan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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7. Kualitas Produk dan nilai pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pelanggan sebagai 

variabel intervening. 

 

Kualitas produk akan sangat menentukan pesat tidaknya suatu 

perusahaan karena dengan memiliki kualitas produk yang baik, 

konsumen akan tertarik untuk mencoba produk tersebut dan akan 

berpengaruh kepada kepuasan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan 

loyalitas pelanggan. Produk yang berkualitas mempunyai peranan 

penting untuk membentuk kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas 

produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan semakin tinggi. Demikian pula sebaiknya jika tanpa ada 

kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain 

karena kualitas produk berhubungan sekali dengan loyalitas pelanggan. 

Jika barang dan jasa yang dibeli cocok dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen, maka akan terdapat kepuasan atau loyalitas pelanggan dan 

sebaliknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Familiar dan Ida 

M. (2015) menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap loyalitas. Menurut hasil penelitian 

Normasari, Kamadji dan Kusumawati (2013) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan.  

Tingkat kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan 

terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi 

biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, 
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meningkatnya efektifitas iklan, dan meningkatnya reputasi bisnis. Nilai 

bagi pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak nilai bagi pelanggan 

yang diberikan perusahaan maka pelanggan semakin merasa loyal 

terhadap produk. Nilai dimaksudkan untuk memberikan keuntungan 

kepada pelanggan. Keuntungan yang di terima pelanggan akan sangat 

menentukan keberhasilan suatu usaha, oleh karena persepsi dan harapan 

sesuai. Jika persepsi pelanggan setelah melakukan transaksi ternyata 

tidak sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan kecewa dan tidak 

mengulang transaksinya kembali dan sebaliknya (Hidayat, 2009). Hasil 

studi ini mendukung dan membuktikan adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara nilai pelanggan dan loyalitas.  
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D. Hipotesis 

Hipotesis yang di ajukan sebagai berikut : 

H1 :  Kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.  

H2 :  Nilai pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.  

H3 :  Kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas.  

H4 :  Nilai pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas.  

H5 :  Kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas.  

H6 :  Kualitas produk dan nilai pelanggan berpengaruh positif  signifikan 

terhadap    kepuasan pelanggan.  

H7 :   Kualitas Produk dan nilai pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Pelanggan sebagai 

variabel intervening. 
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