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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pemasaran 

Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2015:27) adalah 

sebagai berikut :  

“Marketing as the process by which companies create value from customers 

and build strong customers relationship in order to capture value from 

customers in return”.  

Artinya pemasaran sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk 

mendapat nilai dari pelanggan sebagai imbalan 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2016:27) sebagai berikut : 

“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and want through creating, offering, and freely exchanging 

products and services of value with others”.  

Artinya pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu 

dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran dan secara bebas saling bertukar produk dan jasa yang 

bernilai satu sama lainnya 

Selanjutnya menurut Gitosudarmo (2014:17) mengemukakan bahwa:  

“pasar dalam pengertian pemasaran merupakan orang-orang ataupun 

organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan, dan 

mereka itu memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan 

mereka itu”.  

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

pemasaran merupakan proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui menciptakan, 

mengkomunikasikan, menghantarkan dan memberikan nilai pelanggan yang 

unggul guna memenuhi kebutuhan mereka itu. 
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2.1.1.1 Manajemen Pemasaran  

 Pengertian manajemen pemasaran menurut Menurut Kotler dan Keller 

(2016:27) adalah sebagai berikut : 

“Marketing management as the art and science of choosing target markets 

and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, 

and communicating superior customer value.”  

Arti dari definisi tersebut, manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu 

memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan 

jumlah pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan 

nilai pelanggan yang unggul 

Adapun pengertian lain yang dikemukakan oleh Ben M. Enis dalam 

Buchari Alma (2014:130) menyatakan bahwa:  

“proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan” 

Sedangkan pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan 

Armstrong (2015:146) adalah sebagai berikut :  

“marketing management is the analysis implementation and supervision, 

programs intended to hold exchanges with target markets with a view to 

achieving the organization’s objectives”.  

Artinya manajemen pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan dan 

pengawasan, program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran 

dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organsasi. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

manajemen pemasaran adalah ilmu dan seni dalam menganalisis, merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan program-program pemasaran demi 

meningkatkan jumlah pelanggan dengan mengkomunikasikan nilai pelanggan 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organsasi. 
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2.1.1.2 Bauran Pemasaran jasa 

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2014:76) 

mendefinisikan  sebagai berikut : 

“The marketing mixis the set of tactical marketing tools that the firm blends 

to produce the response it wants in the target market.”  

Artinya marketig mix adalah sebuah alat pemasaran yang taktis bagi 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. 

Dan menurut Kotler dan Armstrong (2015:76) adalah sebagai berikut : 

“the set of tactical marketing tools product, price,place and promotion that 

the firm blends to produce the response it wants in the target market”.  

Artinya seperangkat alat pemasaran produk, harga, tempat dan promosi 

yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang di inginkan 

di target pasar. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa bauran 

pemasaran merupakan alat pemasaran yang taktis, perangkat atau variabel yang di 

kombinasikan dan dikendalikan untuk menghasilkan tanggapan yang di inginkan 

di target pasar. 

Adapun pengertian 7P menurut Kotler dan Amstrong (2014:62) sebagai 

berikut: 

1. Product 

Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan 

pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 

mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 

tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa. 

2. Price  

Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan 

harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi 

yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagi 

variabel yang bersangkutan. 
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3. Place  

Distribusi yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai 

untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, 

serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan 

produk secara fisik. 

4. Promotion  

Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan 

membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui 

iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. 

5. Physical Evidence 

Sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan 

fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya. 

6. People 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian 

jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang adalah 

pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan tindakan 

karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan memiliki 

pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. 

7. Process 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu 

untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam 

bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri.  

2.1.2 Jasa 

Pengertian jasa menurut Tjiptono (2016:4) mendefinisikan bahwa: 

“Pelayanan (service) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas 

dua komponen utama, yaitu service operations yang kerap kali tidak tampat 

atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (back office atau 
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backstage) dan service delivery yang biasanya tampak  (visible) atau 

diketahui pelanggan ( sering disebut pula front office atau frontstage)” 

Sedangkan Kotler dan Keller (2016:214) mendefinisikan jasa sebagai 

berikut:   

“any act or that one party can offer another that is essensially intangible 

and does not result in the ownership of anything. It’s production may or not 

to be tied to a physical product.”  

Artinya jasa atau layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan 

tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait 

dengan produk fisik. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa jasa 

merupakan semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada 

pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 

apapun terdiri atas dua komponen utama, yaitu service operation dan service 

delivery. 

2.1.2.1 Karakteristik Jasa 

Menurut  Edward Wheatley yang dikutip oleh Buchari Alma (2014:244), 

ada beberapa perbedaan antara jasa dan barang, antara lain :  

1. Pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi.   

2. Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat 

berwujud, dapat dilihat, dirasa, dicium, memiliki berat, ukuran dan lain-

lain.  

3. Barang bersifat tahan lama, tetapi jasa tidak. Jasa dibeli dan dikonsumsi 

pada waktu yang sama.  

4. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan.  

5. Ramalan permintaan dalam marketing barang merupakan masalah, tidak 

demikian halnya dengan marketing jasa.  

6. Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia.  

7. Distribusinya bersifat langsung, dari produsen kepada konsumen. 
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Selanjutnya menurut Leonard Berry yang dikutip oleh Buchari Alma 

(2014:244) mengemukakan bahwa ada 3 karakteristik jasa, antara lain sebagai 

berikut :  

1. Lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud.  

2. Produksi dan konsumsi bersamaqan waktu.  

3. Kurang memiliki standard an keseragaman. 

2.1.3 Kualitas Layanan 

Pengertian kualitas layanan menurut  Lovelock dalam Ghaisani (2017:28) 

menyatakan bahwa: 

“merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan” 

Selanjutnya menurut Tjiptono (2016:59) menyatakan bahwa: 

“tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. 

Sedangkan menurut Kotler (2014:49) menyatakan bahwa: 

“keseluruhan ciri serta sifat dari suatu jasa yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Dengan demikian maka Kualitas Pelayanan dapat diartikan tingkat 

perbedaan antara persepsi konsumen atau harapan konsumen terhadap jasa 

yang diterima oleh konsumen”. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan para 

konsumen. 

2.1.3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Layanan 

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2016:157), terdapat faktor yang 

mempengaruhi sebuah layanan adalah expected service (layanan yang diharapkan) 

dan perceived service (layanan yang diterima). Jika layanan yang diterima sesuai 

bahkan dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa dikatakan baik atau 

positif. Jika perceived service melebihi expected service, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila perceived service lebih 



14 
 

jelek dibandingkan expected service, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tegantung 

pada kemampuan perusahaan dan sifatnya memenuhi harapan pelanggan secara 

konsisten. 

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2016:284) mengungkapkan ada terdapat lima faktor 

dominan atau penentu kualitas pelayanan jasa, kelima faktor dominan tersebut 

diantarnya yaitu:  

1. Berwujud (Tangible), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi yang baik. 

2. Empati (Empathy), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya 

karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika 

pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar selalu terjaga 

hubungan harmonis, dengan menunjukan rasa peduli yang tulus. Dengan 

cara perhatian yang diberikan para pegawai dalam melayani dan 

memberikan  tanggapan atas keluhan para konsumen.   

3. Cepat tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 

cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. Dengan cara 

keinginan para pegawai dalam membantu dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap, kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan 

benar, kesigapan para pegawai untuk ramah pada setiap konsumen, 

kesigapan para pegawai untuk bekerja sama dengan konsumen.  

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat, serta konsisten. Contoh 

dalam hal ini antara lain, kemampuan pegawai dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik, kemampuan pegawai dalam menangani 

kebutuhan konsumen dengan cepat dan benar, kemampuan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan 

konsumen.  
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5. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen. Contoh dalam hal ini antara lain, 

pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menjalankan tugasnya, 

pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat memberikan kepercayaan 

kepada konsumen, pegawai memiliki keahlian teknis yang baik. 

2.1.4 Harga 

Menurut Kotler dan Amstrong (2015:312) menyatakan bahwa:  

“price as the amount of money charged for a product or service, or the sum 

of values that customers exchange for benefits of having  or using the 

product service”,  

Artinya harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan 

jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh 

manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa.  

Selanjutnya menurut Buchari Alma (2014:169) mengemukakan bahwa: 

“Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang” 

Dari beberapa definisi menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang 

ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat tertentu. 

2.1.4.1 Penetapan Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2014:77) yang menjelaskan metode penetapan 

harga sebagai berikut:  

1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan  

Adalah suatu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi selera dan referansi pelanggan daripada faktor-faktor 

seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri 

didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:  

a. Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli).  

b. Kemauan pelanggan untuk membeli.  
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c. Suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yakni menyangkut apakah 

produk tersebut merupakan simbol status atau hanya produk yang 

digunakan sehari-hari.  

d. Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan. Harga 

produk-produk substitusi.  

e. Pasar potensial bagi produk tersebut.  

f. Perilaku konsumen secara umum.  

2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya  

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek 

penawaran atau biaya bukan aspek permintaan. Harga ditentukan 

berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan 

jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya 

overhead, dan laba. 

2.1.4.2 Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Kotler and Keller (2014), “Perusahaan harus memikirkan dimana 

ia akan memposisikan penawaran pasarnya, semakin jelas tujuan perusahaan, 

maka akan semakin memudahkan pernetapan harga” Perusahaan dapat mengejar 

lima tujuan utama melalui: 

1. Kelangsungan hidup (survival) 

Penentuan harga ditunjukan untuk mencapai tingkatan keuntungan yang 

diharapkan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Memaksimalkan keutungan (profit maximization) 

Penentuan harga untuk menjamin tercapainya keuntungan maksimal 

dalam periode waktu tertentu. Periode yang ditentukan akan tergantung 

pada sikus hidup dari produk yang bersangkutan. 

3. Memaksimalkan pangsa pasar (maximum market share) 

Penentuan harga untuk membangun pangsa pasar. Perusahaan pecaya 

bahwa meningkatkan volume penjualan akan menuju pada biaya per 

unit yang lebih rendah dan profit jangka panjang yang leih tinggi. 

4. Kepemimpinan kualitas produk (leadership in product quality) 
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Penentuan harga mungkin di tunjukan untuk mencapai kepemimpinan 

kualitas produk. Beberapa merek berupaya menunjukan bahwa produk 

mereka merupakan kemewahan yang terjangkau, produk dicirikan oleh 

persepsi yang tinggi tetapi dalam jangkauan konsumen. 

5. Memaksimalkan market skimming (maximum market skimming) 

Perusahaan berusaha untuk memperkenalkan teknologi baru sehingga 

dapat menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan market 

skimming. 

2.1.4.3 Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam Graha (2016:27) menjelaskan ada 

empat ukuran yang mencirikan harga, adalah: keterjangkauan harga, kesesuaian 

harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, dan harga sesuai 

kemampuan atau daya beli. Di bawah ini penjelasan empat ukuran harga, yaitu:   

1. Keterjangkauan harga.  

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu merek dan harganya juga 

berbeda dari termurah sampai termahal. Dengan harga yang ditetapkan 

para konsumen banyak yang membeli produk.  

2. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga.  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk dengan produk 

lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu produk sangat 

dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli produk tersebut.  

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk.  

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.  

4. Kesesuaian harga dengan manfaat.  

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang 

dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk 

mendapatkannya. Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil 



18 
 

dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan beranggapan bahwa 

produk tersebut mahal dan konsumen akan berpikir dua kali untuk 

melakukan pembelian ulang 

2.1.5 Kepuasan 

Pengertian kepuasan konsumen menurut Lovelock dan Wirtz dalam 

Tjiptono (2016:74) bahwa: 

“kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan pengalaman 

yang didapatkan. Sangat dibutuhkan penelitian untuk membuktikan ada atau 

tidaknya harapan sebelumnya yang merupakan bagian terpenting dalam 

kepuasan”. 

Selanjutnya menurut Kotler dan Keller (2014:177) yang dikutip dari buku 

Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa:  

“Kepuasan Konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) jasa yang diperkirakan 

terhadap kinerja yang diharapkan”.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2015:146), mengemukakan bahwa: 

“kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil)  

suatu produk dengan harapan-harapannya”. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan sikap yang diputuskan yang didapatkan yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil)  suatu 

produk dengan harapan-harapannya. 

2.1.5.1 Pengukuran Tingkat Kepuasan 

Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor 

utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan menurut Lupiyoadi (2014:21) 

yaitu :  

1. Kualitas produk  

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan  
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Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang 

diharapkan.  

3. Emosional Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila 

menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang 

diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi dari nilai sosial 

yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 

4. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang  relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumennya.  

5. Biaya Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

cenderung merasa puas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah performa produk dan jasa, kualitas  produk, kualitas 

pelayanan, emosional, harga dan nilai yang sesuai dengan harapan 

pelanggan.  

2.1.5.2 Indikator Kepuasan 

Menurut Hawkins dan Lonney dalam Tjiptono (2014:101) indikator 

pembentuk kepuasan konsumen terdiri dari : 

1. Kesesuaian Harapan  

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja jasa yang diharapkan oleh 

konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen  

2. Minat Berkunjung Kembali  

Merupakan kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali atau 

melakukan pemakaian ulang terhadap jasa terkait  

3. Kesediaan Merekomendasi  
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Merupakan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan jasa yang 

telah dirasakan kepada teman atau keluarga 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung kajian teori dari isi penelitian ini, penulis memasukan 

beberapa jurnal sebagai bahan referensi bagi penulis. Jurnal yang dipilih adalah 

berdasarkan variabel – variabel yang diteliti, yaitu kualitas pelayanan dan harga 

sebagai variabel independen dan kepuasan konsumen sebagai variabel dependen 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 I Nyoman 

Sudiarta, I GPB. 

Sasrawan 

Mananda (2016) 

(jurnal) 

Pengaruh Harga dan 

Kualitas Pelayanan   

terhadap Loyalitas melalui  

Kepuasan Wisatawan 

Nusantara pada Maskapai 

Lion Air di Bali  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel harga 

berpengaruh secara 

terhadap kepuasan 

Wisatawan Nusantara 

pada Maskapai Lion Air 

di Bali 

2 Fardiani, 

Aprillia Nia, dan 

Sutopo (2013)  

(jurnal) 

Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan , Harga, dan 

Promosi Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Dyriana Bakery dan Cafe 

Pandanaran 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kualitas pelayanan 

terbukti berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan Dyriana 

Bakery dan Cafe 

Pandanaran 

3 Ambika Shastri 

(2015) 

(Skripsi) 

Pelayanan, Harga dan 

Lokasi  Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Bengkel 

Motor Paramitha Graha 

Denpasar 

Hasil penelitian 

menunjukan  variabel 

kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan 

empati berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

4 Indah Dwi 

Kurniasih 

(2014) 

(jurnal) 

Pengaruh Harga, Promosi 

dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel harga 

berpengaruh secara 
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parsial maupun simultan. 

5 Dicky Putra 

Fajar (2018) 

(Skripsi) 

Pengaruh Harga dan 

Kualitas Layana Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Pada 

Maskapai Penerbangan 

Batik Air 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa harga 

dan kualitas layanan 

berpengaruh secara 

bersamaan terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

Maskapai Penerbangan 

Batik Air. 

  

2.3 Kerangka Pemikiran  

2.3.1 Keterkaitan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono dalam Farida (2016:51) menyatakan dengan 

memperhatikan kualitas pelayanan kepada konsumen, akan meningkatkan indeks 

kepuasan kualitas konsumen yang diukur dalam ukuran apapun. 

Selanjutnya menurut Lupiyoadi (2014:21) mengatakan bahwa konsumen 

akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan apabila 

kualitas pelayanan pada maskapai Lion Air sudah dapat dikatakan baik maka akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen maskapai Lion Air. 

2.3.2 Keterkaitan Harga dengan Kepuasan Konsumen 

Menurut Lupiyoadi (2014:21) menyatakan bahwa harga merupakan salah 

satu faktor yang mampu mempengarui kepuasan konsumen sebagai berikut: 

“produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang  

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya hal 

inilah yang mampu menciptakan kepuasan tersendiri bagi konsumen”. 

Pengaruh antara harga dengan kepuasan konsumen diperkuat dengan jurnal 

penelitian yang dilakukan oleh Indah Dwi Kurniasih (2014) menunjukan bahwa 

pengaruh harga terhadap kepuasan lebih besar dari pada pengaruh tidak 

langsungnya. 
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dikatakan apabila harga 

pada maskapai Lion Air sudah dapat dikatakan baik maka akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen maskapai Lion Air. 

2.4 Model Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (X) yaitu kualitas 

pelayanan sebagai X1, harga sebagai X2 dan satu variabel dependent (Y) yaitu 

kepuasan konsumen, sehingga penulis dirasa perlu membuat suatu model 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

Harga (X2) 

1. Keterjangkauan harga  

2. Harga sesuai 

kemampuan atau daya 

saing harga. 

3. Kesesuaian harga 

dengan kualitas produk 

4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Kotler dan Amstrong 

dalam Graha (2016:27) 

 

Kualitas Pelayanan (X1) 

1. Berwujud (Tangible) 

2. Empati (Empathy) 

3. Cepat tanggap 

(Responsiveness) 

4. Keandalan (Reliability) 

5. Kepastian (Assurance) 

Tjiptono (2016:284) 

 

Kepuasan (Y) 

1. Kesesuian harapan 

2. Minat berkunjung 

3. Kesediaan 

merekomendasi 

Tjiptono 

(2014:101) 
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2.5 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017:64) mengemukakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

H2 : Harga  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

H3 : Kualitas pelayanan dan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 


