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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

1.1 Landasan Teori 

Dasar atau landasan dari suatu penelitian haruslah kuat dan kokoh, karena 

akan menjadi dasar dari sebuah penelitian karya ilmiah. Landasan teori 

merupakan hal penting dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah agar penelitian 

tidak diragukan. Teori adalah suatu seperangkat konsep, definisi dan proposisi 

yang telah tersusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan untuk 

menjelaskan dan meramalkan masalah atau fenomena (Cooper dan Schindler, 

2014). Dwi Putra Mahardika (2016) menyatakan landasan teori merupakan 

seperangkat definisi, konsep yang telah disusun rapi dan sistematis tentang 

variabel-variabel dalam sebuah penelitian, sehingga akan menghasilkan sebuah 

teori baru yang valid.  Secara garis besar penelitian ini menguraikan teori dan 

konsep mengenai marketing yang berisi bauran ritel (retail mix) khusus produk 

(product) dan harga (price), selanjutnya kepuasan konsumen (customer 

satisfaction), dan loyalitas pelanggan. Bab dua ini memaparkan tentang definisi 

dan analisis dari berbagai konsep serta teori yang akan digunakan serta membuat 

kerangka berpikir, model penelitian dan hipotesis dari masalah penelitian.   

 

1.1.1 Manjemen Pemasaran (Marketing Management) 

Pemasaran merupakan hal penting bagi semua kegiatan bisnis, baik produk 

ataupun jasa. Kegiatan marketing dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Marketing merupakan suatu proses kegiatan 

usaha, dimana perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan 

membangun hubungan pelanggan yang kuat agar pelanggan datang kembali atau 

menjadi pelanggan tetap (Kotler dan Amstrong, 2008).   

Selain itu, Boyd, et all dalam Tjiptono (2014) menyatakan pemasaran 

adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang 

memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain.  Sedangkan manajemen 
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adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actuating) dan pengawasan (controlling). 

Menurut Simamora (2004:4), manajemen pemasaran merupakan 

perencanaan dan pengkoordinasian semua aktivitas guna mencapai sebuah 

program pemasaran yang terintegrasi secara berhasil. Sedangkan menurut 

Anoraga (2009), manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, 

implementasi dan pengendalian terhadap barang dan jasa, sehingga dapat 

menghasilkan kepuasan bagi berbagai pihak yang terlibat. 

Berdasarkan definisi dari beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pemasaran adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan 

proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 

(actuating) dan pengawasan (controlling) terhadap barang dan jasa serta program 

pemasaran yang terintegrasi sehingga dapat memberikan kepuasan berbagai pihak 

yang terlibat. 

 

1.1.2 Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai target atau tujuan yaitu 

adanya faktor–faktor pendukung kegiatan marketing baik dalam pemilihan 

produk, penetapan harga, saluran distribusi yang baik dan promosi secara efektif. 

Kotler dan Amstrong (2008) bependapat, bauran pemasaran atau marketing mix 

merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

menerapkan strategi pemasaran dan mencapai tujuan pada target pasarnya, Kotler 

dan Amstrong (2008), menetapkan komponen bauran pemasaran menjadi 4P, 

antara lain : 
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Gambar 2.1 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2008). 

 

1. Produk (Product) adalah suatu produk dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada konsumen, sehingga dapat memenuhi keinginan atau 

kebutuhan seseorang. Produk yang di jual atau barang dagangan yang 

ditawarkan harus sesuai dengan bisnis yang dijalani, misalnya, toko 

makanan, pakaian, barang kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Produk 

ini mencakup : keragaman produk, kualitas, desain, ciri, nama merek, 

kemasan, ukuran dan jaminan kembali. 

2. Harga (Price) yaitu  sejumlah uang yang dibayar oleh kosumen kepada 

perusahaan untuk memperoleh produk atau jasa tertentu. Selain itu, harga 

juga memiliki peran sebagai penentu utama pilihan pembeli. Penentuan 
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harga dapat mendatangkan laba bagi perusahaan. Harga mencakup : daftar 

harga, diskon, pemotongan harga, periode pembayaran dan pembayaran 

secara  kredit. 

3. Promosi (Promotion) adalah suatu kegiatan yang berperan sebagai 

komunikasi dasar untuk memperkenalkan, membujuk dan mengingatkan 

kembali kepada konsumen  tentang produk yang ditawarkan, sehingga 

dapat timbul rasa ketertarikan untuk membeli dan memakai secara 

berulang  ataupun menjadi pelanggan setia. Promosi mencakup : promosi 

penjualan, iklan, tenaga penjualan, kehumasan dan pemasaran langsung. 

4. Lokasi (Location) adalah tempat yang mencakup kegiatan pemasaran, 

bagaimana perusahaan menentukan lokasi tepat, bagaimana pelayanan 

terhadap pelanggan, menghemat biaya, mendapatkan suplai barang dan 

memperluas area perusahaan. Selain itu, lokasi dapat mempengaruhi 

jumlah dan jenis konsumen yang tertarik untuk datang ke lokasi yang 

strategis, mudah dijangkau oleh transportasi serta kapasitas area parkir 

yang memadai bagi konsumen.  

 

2.1.3 Bauran Produk (Product Mix) 

Kelengkapan produk yang dijual menjadi salah satu strategi bagi peritel 

untuk menarik konsumen agar datang ke gerai untuk berbelanja.  Kelengkapan 

produk merupakan pembeda yang menjadi keunggulan dibanding peritel lain. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) Bauran Produk (Product Mix) adalah 

kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual 

tertentu.  Bauran produk perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan 

konsistensi tertentu. 

1) Lebar Bauran Produk. 

Lebar bauran produk mengacu pada berapa banyak lini produk berbeda 

yang dijual perusahaan. 

2) Panjang Bauran Produk. 

Panjang bauran produk mengacu pada jumlah total produk dalam bauran. 
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3) Kedalaman Bauran Produk. 

Kedalaman bauran produk mengacu pada banyaknya varian yang 

ditawarkan masing-masing produk dalam lini. 

4) Konsistensi Bauran Produk. 

Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa dekat hubungan dari 

berbagai lini produk pada pengguna akhir, persyaratan produksi, saluran 

distribusi, atau dengan cara lain. 

 

2.1.4 Harga 

Harga (Price) memiliki peran sebagai penentu utama pilihan pembeli. 

Penentuan harga dapat mendatangkan laba bagi perusahaan ritel sekaligus menjadi 

instrumen persaingan. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar untuk 

membeli atau mendapatkan suatu produk (Kotler dan Amstrong, 2008).  Harga 

adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang (Alma, 2011:169). 

Tjiptono (2015:289) mengatakan bahwa harga merupakan satu-satunya 

unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi 

perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) 

menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Berdasarkan teori diatas, dapat 

disimpulkan bahwa harga adalah unsur utama dalam keputusan pembelian 

konsumen dan memberikan pendapatan bagi perusahaan.  

a. Dimensi Harga (Price) 

Suatu harga menjadi tolok ukur minat dari konsumen untuk 

membeli suatu produk, baik barang atau jasa. Maka perlu ditentukan 

pengukurannya agar harga yang ditetapkan akan memberikan kepuasan 

pelanggan. Terdapat 4 (empat) dimensi harga  menurut Kotler dan 

Amstrong (2008) sebagai berikut : 

1) Keterjangkauan harga.  

 Harga suatu produk dapat dijangkau oleh konsumen sesuai dengan 

segmentasi konsumen. 
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2) Kesesuaian  harga dengan kualitas produk.  

 Harga harus sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan atau 

diberikan. 

3) Daya saing harga. 

 Harga bersaing dengan penyedia lain sesuai dengan segmen. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat. 

Harga yang dibayar sesuai dengan manfaat yang diterima konsumen. 

b. Kebijakan harga retailer (Alma, 2011:173) : 

1. Margin Pricing 

 Margin pricing adalah penentuan harga penjualan yang dikehendaki 

tergantung kepada biaya-biaya yang telah dikeluarkan, lambat atau 

cepatnya peredaran barang, tingkat bunga yang berlaku, resiko 

kerusakan dan perkembangan harga. 

2. Price Lining 

 Adalah dengan menggolongkan barang-barang kedalam kelompok 

yang berharga satuan Rp. 10.000,00; Rp. 20.000,00; dan seterusnya. 

3. Competitor Price 

Untuk memperoleh reputasi sebagai toko yang murah untuk barang-

barang yang dikenal oleh umum (mengikuti price leader atau loss 

leader).  Loss leader artinya harganya ditetapkan dibawah harga 

umum. 

4. Discount House 

Adalah suatu toko eceran yang menjual barang-barang dari merek 

yang terkenal, dengan suatu potongan harga yang menarik, sehingga 

harga sesungguhnya lebih rendah dari harga umum. 

5. Judgement Pricing 

Dasar penetapan harga berdasarkan atas kira-kira saja, misalnya 

disebabkan karena model/kejarangan barang.  Perkiraan ini 

didasarkan dengan anggapan bahwa para pembeli juga akan menilai 

sesuai dengan perkiraan penjual. 
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6. Customary Prices 

Dalam jangka panjang harga-harga sesuatu barang itu tetap stabil.  

Produsen dapat melakukan kebijaksanaan tidak merubah harga jual 

dengan cara mengurangi jumlah isi, mengurangi berat timbangan, 

mengurangi panjang atau menurunkan kualitas barang (mengurangi 

pemakaian gula/coklat dan sebagainya). 

7. Odd Prices 

Kebijakan harga ini biasanya memasang harga seperti Rp. 2.975 

untuk harga yang seharusnya Rp. 3.000.  Dengan harga tersebut 

secara psikologis konsumen merasa memperoleh untung besar. 

8. Combinations Offers 

Sering kita lihat di pasar orang menjual sisir diikat dengan minyak 

rambut + cermin dengan harga Rp. 15.000.  Ini namanya 

combinations offer.  Maksudnya disamping memikat calon pembeli 

juga melariskan barang lain yang keadaan pasarnya lagi sepi. 

   

2.1.5 Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

Pelanggan yang puas diharapkan menjadi loyal terhadap produk atau 

perusahaan.  Kepuasan pelanggan akan memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan jumlah pelanggan untuk berbelanja sehingga berpengaruh pula 

kepada meningkatnya keuntungan perusahaan.  Kotler dan Keller (2009:138) 

menjelaskan, secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan 

produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

Menurut Tjiptono (2015:121) kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

konsumen yang membandingkan harapan pra-pembelian dan persepsi terhadap 

kinerja setelah pembelian.  Sejauh ini, paradigma diskonfirmasi merupakan model 

yang paling banyak digunakan dan dijadikan acuan (Churchill dan Surprenant, 

1982; LaTour dan Peat, 1977; Oliver, 1980; Spreng, MacKenzie dan 

Olshavsky, 1996; Tse dan Wilton, 1988).  Paradigma ini menegaskan bahwa 

kepuasan/ketidakpuasan purnabeli ditentukan oleh evaluasi konsumen terhadap 
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perbedaan antara ekspektasi awal (atau standar pembanding lainnya) dan persepsi 

terhadap kinerja produk aktual setelah pemakaian produk.  Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan pelanggan menyangkut dua hal yaitu ekspektasi awal dan 

persepsi setelah pemakaian produk. 

 

2.1.5.1 Definisi Ekspektasi Pelanggan 

Sebelum membeli produk atau jasa, konsumen biasanya mencari informasi 

untuk produk atau jasa sejenis, membanding-bandingkan dan kemudian 

memutuskan untuk menggunakan produk atau jasa tertentu dengan harapan 

produk atau jasa yang dipilih adalah yang terbaik.  Berikut ini definisi ekspektasi 

konsumen menurut beberapa ahli, dalam Tjiptono dan Chandra (2011:307) : 

1. “Probabilitas yang ditentukan pelanggan untuk terjadinya event positif dan 

negatif bila konsumen menunjukkan perilaku tertentu” (Oliver, 1981). 

2. “Ekspektasi seseorang tidak hanya mencakup probabilitas terjadinya hasil 

(outcame) tertentu, namun juga evaluasi terhadap hasil bersangkutan” 

(Oliver, 1980). 

3. “Keyakinan konsumen bahwa sebuah produk memiliki atribut-atribut 

tertentu yang diinginkan” (Erevelles dan Leavitt, 1992). 

4. “Keyakinan konsumen terhadap tingkat atribut yang dimiliki sebuah 

produk” (LaTour dan Peat, 1977) 

5. “Apa yang diyakini pembeli individual akan didapatkannya menyangkut 

kinerja alternatif penyedia jasa berdasarkan pemrosesannya terhadap 

sumber-sumber informasi yang tersedia” (Anderson dan Chambers, 

1985) 

Dengan demikian ekspektasi menyangkut keyakinan konsumen terhadap 

barang atau jasa yang diinginkannya. 

 

2.1.5.2 Definisi Perceived Performance 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:308), dalam literatur kepuasan 

pelanggan dan kualitas jasa, perceived performance didefinisikan secara relatif 

seragam sebagai keyakinan mengenai jasa yang dialami (beliefs about 
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experienced service).  Spreng, MacKenzie dan Olshavsky (1966), 

mendefinisikannya sebagai “keyakinan menyangkut atribut produk, tingkat 

atribut, atau hasil”.  Oliver (1997) merumuskannya sebagai “persepsi terhadap 

jumlah atribut produk atau jasa dari hasil yang diterima”.  Dengan demikian 

perceived performance muncul setelah konsumen mencoba atau merasakan 

barang atau jasa tersebut. 

  

2.1.6  Loyalitas Pelanggan. 

Perusahaan selalu berusaha untuk menambah konsumen sebanyak-

banyaknya agar memperoleh keuntungan lebih.  Berbagai program promosi 

dijalankan agar konsumen datang dan berbelanja. Namun selain mencari 

konsumen baru, perusahaan juga harus berusaha mempertahankan konsumen yang 

sudah lama menjadi pelanggan tetap pada gerai nya.  Agar pelanggan tersebut 

menjadi loyal tidak cukup dengan memberikan berbagai program promosi, namun 

perusahaan harus berusaha lebih dekat secara personal kepada pelanggan. 

Oliver dalam Kotler dan Keller (2009:138) mendefinisikan loyalitas 

sebagai “Komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau 

mendukung kembali produk atau jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh 

situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.”  

Griffin (2002:4) dalam Hurriyati (2010:129) menjelaskan bahwa loyalitas lebih 

mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan 

yang dipilih. 

Keuntungan perusahaan memiliki pelanggan yang loyal antara lain : 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik 

pelanggan yang baru lebih mahal). 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi. 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian 

konsumen yang lebih sedikit). 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa 

pasar perusahaan. 
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5. Mendorong word of mouth yang lebih positf, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran adalah suatu model yang telah dibuat secara konseptual 

tentang bagaimana teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor untuk 

mengidentifikasi masalah dan alur pemikiran yang dijadikan sebagai gambar atau 

sketsa pemikiran untuk memperkuat suatu penelitian. Penelitian ini telah disusun 

untuk menghubungkan antara teori para ahli yang akan digunakan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah pengaruh Bauran Produk (X1) 

dan Harga (X2) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) Serta Dampaknya Pada 

Loyalitas Pelanggan (Z). Hasil penelitian terdahulu juga digunakan sebagai 

referensi, bahwa penelitian terdahulu ada yang terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, tetapi ada juga yang kurang berpengaruh. 

 

2.2.1 Pengaruh Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang ritel mengembangkan strategi–strategi 

pemasaran dengan menyediakan produk yang bermutu dan diminati pelanggan 

untuk menarik konsumen berbelanja.  Kotler dan Keller (2009:138) menjelaskan, 

secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

Hasil penelitian Surip Ngadino, Pawirosumarto Suharno, dan Liestijati 

Farida (2017) dengan judul “The Effect Of Products , Price And Service Quality 

On Customer Satisfaction “Rice For The Poors” Program, menunjukkan secara 

parsial produk (beras “raskin”) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan.  

Hasil penelitian Djumarno, Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin 

(2017) dengan judul “Effect of Product Quality and Price on Customer Loyalty 
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through Customer Satisfaction” bahwa produk perawatan tubuh merek Bali Ratih 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian Ismail Razak, Nazief Nirwanto, dan Boge Triatmanto 

(2016) dengan judul “The Impact of Product Quality and Price on Customer 

Satisfaction with the Mediator of Customer Value” bahwa kualitas produk pasta 

gigi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian pengertian dan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :  

H1 : Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 

2.2.2 Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Strategi harga bagi perusahaan yang bergerak di bidang ritel untuk 

meningkatkan laba dan menarik konsumen sangat penting dalam persaingan.  

Kotler dan Keller (2009:138) menjelaskan, secara umum, kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. 

Peneliti Djumarno, Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin (2018) 

dengan penelitian “Effect of Product Quality and Price on Customer Loyalty 

through Customer Satisfaction” menyimpulkan bahwa harga dari produk 

perawatan tubuh merek Bali Ratih memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian Surip Ngadino, Pawirosumarto Suharno, dan Liestijati 

Farida (2017) dengan judul “The Effect Of Products , Price And Service Quality 

On Customer Satisfaction “Rice For The Poors” Program, menunjukkan secara 

parsial produk (beras “raskin”) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil penelitian Ismail Razak, Nazief Nirwanto, dan Boge Triatmanto 

(2016) dengan judul “The Impact of Product Quality and Price on Customer 

Satisfaction with the Mediator of Customer Value” bahwa kualitas produk pasta 

gigi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Berdasarkan uraian pengertian dan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :  

H2 : Harga berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 

2.2.3 Pengaruh Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang ritel mengembangkan strategi–strategi 

pemasaran untuk meningkatkan laba dan menarik konsumen berbelanja yang 

berdasarkan target dan perencanaan perusahaan secara keseluruhan.  Oliver dalam 

Kotler dan Keller (2009:138) mendefinisikan loyalitas sebagai “Komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau 

jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran 

berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.” 

Peneliti Djumarno, Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin (2018) 

dengan penelitian “Effect of Product Quality and Price on Customer Loyalty 

through Customer Satisfaction” memperoleh hasil bahwa kualitas produk 

perawatan tubuh merek Bali Ratih berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Berdasarkan uraian pengertian dan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :  

H3 : Produk berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan. 

 

2.2.4 Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang ritel mengembangkan strategi–strategi 

pemasaran untuk meningkatkan laba dan menarik konsumen berbelanja yang 

berdasarkan target dan perencanaan perusahaan secara keseluruhan.  Oliver dalam 

Kotler dan Keller (2009:138) mendefinisikan loyalitas sebagai “Komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau 

jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran 

berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.” 

Peneliti Djumarno, Santrianimatina Anjani, Said Djamaluddin (2018) 

dengan penelitian “Effect of Product Quality and Price on Customer Loyalty 
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through Customer Satisfaction” memperoleh hasil bahwa harga dari produk 

perawatan tubuh merek Bali Ratih berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Hasil penelitian dari Vinita Kaura Ch. S. Durga Prasad Sourabh Sharma 

(2015) dengan judul “Service quality, service convenience, price and fairness, 

customer loyalty, and the mediating role of customer satisfaction” bahwa harga 

dari produk ritel Indian Bank berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Hasil penelitian dari Sandriana Marina, Dwi Kartini, Diana Sari, dan 

Septiadi Padmasasmita (2016) dengan judul “Customer loyalty as the implications 

of price fairness determined by relationship marketing and service quality of 

airline services“ bahwa harga jasa maskapai penerbangan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian pengertian dan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :  

H4 : Harga berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan. 

 

2.2.5 Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang ritel mengembangkan strategi–strategi 

pemasaran untuk meningkatkan laba dan menarik konsumen berbelanja yang 

berdasarkan target dan perencanaan perusahaan secara keseluruhan.  Kotler dan 

Keller (2009:138) menjelaskan, secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan 

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

Peneliti Djumarno, Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin (2018) 

dengan penelitian “Effect of Product Quality and Price on Customer Loyalty 

through Customer Satisfaction” memperoleh hasil bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Peneliti Herry Christian Palit, Monika Kristanti, Debora Anne Yang Aysia 

dan Apfia Priskila (2016) dengan penelitian “The Effect of Service Quality and 

Customer Satisfaction on Customer Loyalty of Small Scale Indonesian Food 
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Enterprises in Surabaya” memperoleh hasil bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Peneliti Jamaluddin, dan Endang Ruswanti (2017) dengan penelitian 

“Impact of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty: A 

Case Study in a Private Hospital in Indonesia” memperoleh hasil bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian pengertian dan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :  

H5 : Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan. 

 

2.2.6 Pengaruh Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Perusahaan yang bergerak di bidang ritel mengembangkan strategi–strategi 

pemasaran antara produk dan harga agar menarik bagi konsumen untuk berbelanja 

yang akan mendatangkan keuntungan. Menurut Lupyoadi (2011) ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen meliputi kualitas produk, kualitas 

pelayanan, emosi, harga dan biaya.  Hasil penelitian Surip Ngadino, 

Pawirosumarto Suharno, dan Liestijati Farida (2017) dengan judul “The Effect Of 

Products, Price and Service Quality On Customer Satisfaction “Rice For The 

Poors” Program, memperoleh hasil di mana produk dan harga dari beras “raskin” 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian pengertian dan penelitian di atas, maka dapat 

dikemukakan hipotesis terkait dengan penelitian ini sebagai berikut :  

H6 : Produk dan Harga berpengaruh secara simultan  terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

 

2.2.7 Model Kerangka Penelitian 

Penelitian ini akan membahas pengaruh bauran produk, harga, dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan kerangka berfikir 

yang telah dianalisa dan disusun di atas, maka peneliti dapat mengemukakan 

model analisis dari beberapa pendapat para ahli dan penelitian terdahulu sebagai 
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bahan referensi. Keterkaitan antar variabel independen dengan dependen, sebagai 

berikut : 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Model Analisis 

 

2.2.8 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang secara teoritis dianggap paling 

dekat kemungkinan dan paling tinggi tingkat kebenarannya.  Sugiyono 

(2013:134) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis berasumsi mengambil 

keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut : 

 

H1  = Bauran Produk berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 

H2  = Harga berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 

H3  = Bauran Produk berpengaruh positif terhadap Loyalitas.  

H4  = Harga berpengaruh positif terhadap Loyalitas. 

H5  = Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas. 

H6 = Bauran Produk dan Harga secara bersama-sama berpengaruh 

   positif terhadap Kepuasan Pelanggan. 
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