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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bei & Chiao (2001) dalam jurnalnya yang berjudul “An 

Integrated Model For The Effects of Perceived Product, Perceived Service Quality, 

Perceived Price Fairness on Consumer Satisfaction and Loyalty” 

Layanan servis mobil dipilih sebagai objek yang diteliti karena keterampilan teknisi 

dan kualitas suku cadang sangat penting bagi konsumen. Sampel diambil dari 495 

pelanggan di 15 tempat dalam tiga perusahaan mobil besar yaitu: Mitsubishi, Nissan, dan 

Toyota. Metode analisis data yang digunakan adalah Confirmatory Factory Analysis dan 

Analisis Jalur melalui penggunaan model LISREL 

Temuan yang didapat menggambarkan bahwa (a) kualitas layanan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan, sementara (b) kualitas produk dan harga memiliki 

efek langsung dan tidak langsung melalui kepuasan pada loyalitas. Persepsi konsumen 

tentang kualitas layanan, kualitas produk, dan harga hampir sama pentingnya untuk 

membangun kepuasan mereka. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hassan et al., (2013) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Measuring Customer Satisfaction And Loyalty Through Service Fairness, Service Quality 

And Price Fairness Perception: An Empirical Study Of Pakistan Mobile 

Telecommunication Sector” 
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   Lima operator telekomunikasi di Pakistan menjadi obyek yang diteliti karena 

perusahaan-perusahaan operator terkemuka di dunia seperti Vodafone dan China Mobile 

memusatkan perhatiannya pada pelanggan, organisasi semacam itu mementingkan 

kepuasan pelanggan dan kesetiannya, dengan cara mengelola kualitas pelayanan, dan harga 

untuk membuat hubungannya dengan pelanggan semakin lama. Sampel diambil dari 220 

orang sebagai pelanggan perusahaan telekomunikasi di Pakistan. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis faktor, korelasi dan regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

  Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan, kualitas layanan, dan persepsi harga 

valid dan teruji untuk mengukur kepuasan dan loyalitas. Hasilnya pelayanan mendapat 

proporsi yang lebih besar terhadap kepuasan dan diikuti oleh variabel lainnya yaitu 

persepsi harga dan kualitas layanan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Japarianto (2013) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Sebagai 

Variabel Intervening pada Pelanggan Restoran Por Kee Surabaya” 

Sebuah restoran di kota Surabaya dipilih menjadi obyek yang diteliti karena 

restoran dan  rumah  makan sudah  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kehidupan 

manusia modern,  sehingga  keberadaan  restoran  dan  rumah makan sudah menjadi 

kebutuhan. Terutama di kota - kota besar, seperti  Jakarta  dan  Surabaya. jumlah  restoran  

atau  rumah makan   berskala   menengah   dan   besar   di   Indonesia   terus mengalami 

pertumbuhan. untuk   tetap   dapat   bersaing   dengan restoran - restoran lainnya,    setiap    

restoran    harus    dapat meningkatkan   kualitas   produk   untuk   dapat   menciptakan 

kepuasan   pelanggan   yang   dapat   berpengaruh   terhadap loyalitas pelanggan. 
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Sampel  yang   digunakan merupakan  konsumen restoran  Por  Kee  di  Surabaya 

sebanyak  200  orang . Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

The Structural Equation Modeling (SEM) dari paket software statistik AMOS dalam model 

dan pengujian hipotesis. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Kualitas  Produk  berpengaruh  

terhadap  Kepuasan Pelanggan di restoran Por Kee Surabaya. (b) Kualitas  Produk  

berpengaruh  terhadap  Loyalitas Pelanggan di restoran Por Kee Surabaya. (c) Kepuasan 

Pelanggan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan di restoran Por Kee Surabaya 
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2.2 Landasan Teori 
 

2.2.1 Kepuasan Konsumen 
 

Menurut Irawan dan Japarianto (2013) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. ‘Harapan 

pelanggan dapat dibentuk dari pengalaman masa lalu, komentar dari kerabatnya serta janji 

dan infromasi pemasar dan saingannya’. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, 

kurang sensitive terhadap harga dan memberikan komentar yang baik terhadap perusahaan 

Menurut Ghofirin (2015) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. 

Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang.  

Irawan dan Japarianto (2013) mengatakan meskipun  belum  ada  konsensus  

mengenai  cara  mengukur kepuasan  pelanggan,  sejumlah  studi  menunjukan  bahwa  ada 

tiga   aspek   penting   yang   perlu   ditelaah   dalam   kerangka pengukuran kepuasan 

pelanggan, yaitu:  

1. Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction) 

2. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations), yakni tingkat 

kesesuaian antara kinerja dengan ekspektasi 

3. Perbandingan dengan situasi ideal (comparison to ideal), yaitu kinerja 

produk dibandingkan dengan produk ideal menurut persepsi konsumen. 
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Irawan & Japarianto (2013) menyatakan ada empat metode yang banyak digunakan 

dalam pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu:  

1.Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 

saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. 

2.Ghost Shopping 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk 

berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. Mereka diminta 

melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan pengalamannya mengenai 

kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para pesaing. Selain itu para 

ghost shoppers juga dapat mengobservasi cara perusahaan dan pesaingnya melayani 

permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani 

setiap masalah atau keluhan pelanggan  

3.Lost costumer analysis 

Perusahaan selayaknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/ penyempurnaan 

selanjutnya.  
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4.Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-mail, maupun wawancara 

langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap mereka. 

2.2.2 Kualitas Pelayanan 
 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Ghofirin, 2015). 

Menurut Ghofirin (2015) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas 

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang di maksudkan untuk memecahkan permasalahan 

konsumen 

Menurut Utama (2003) Sejak diperkenalkan oleh Parasuraman, Zeihaml, dan Berry 

pada tahun 1985, model SERVQUAL telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk 

mengidentifikasi bagaimana sebuah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan, sehingga pada akhirnya kualitas pelayanan dapat ditingkatkan 

 Utama (2003) menambahkan bahwa model SERVQUAL didasarkan pada 

perspektif eksternal mengenai kualitas pelayanan, yang menyatakan bahwa penilaian 

pelanggan terhadap kualitas layanan itu penting. Penilaian ini dikonsepkan sebagai 
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perbedaan atau kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan 

bagaimana cara kualitas layanan itu di bawakan yang sesuai oleh penyedia layanan. 

 Utama (2003) saat awal-awal, ketika Parasuraman, Zeihaml, dan Berry pertama 

kali merumuskannya, kualitas pelayanan SERVQUAL memiliki 10 komponen yaitu 

 Reliability 

 Responsiveness 

 Competence 

 Access 

 Courtesy 

 Communication 

 Credibility 

 Security 

 Understanding 

 Tangibles 

Tiga tahun kemudian, di tahun 1988, Parasuraman dan timnya memadatkan 

menjadi 5 dimensi yaitu Berwujud, Reliabilitas, Jaminan, Ketanggapan, dan Empati. 

a) Berwujud 

Menurut Lupiyoadi (2013) berwujud yaitu kemampuan dari perusahaan dalam 

menunjukkan keberadaannya kepada pihak luar. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya 

merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi 
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fasilitas fisik (contoh: kantor, gedung, dan lain-lain) perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan serta penampilan para pegawainya. 

b) Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi (Lupiyoadi, 2013). 

c) Jaminan 

Menurut Lupiyoadi (2013) jaminan atau kepastian (assurance), yaitu 

pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 

komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan 

(security), kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 

d) Ketanggapan 

Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu menciptakan 

persepsi (Lupiyoadi, 2013). 
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e) Empati 

Menurut Lupiyoadi (2013) empati memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan mereka. Dengan ini diharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2003) menunjukkan bahwa kelima 

dimensi kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

RSU Cakra Husada Klaten, baik secara perseorangan atau kelompok. Hal ini senada 

dengan pendapat Jahmani (2017) yang menyebutkan kualitas layanan memiliki hubungan 

yang positif terhadap kepuasan pelanggan pada maskapai penerbangan di Jordania. 

Penelitian yang dilakukan oleh Karkhi dan Panthi (2018) menyimpulkan bahwa kualitas 

layanan berhubungan positif dengan kepuasan pelanggan pada restoran khas Nepal di 

Finlandia 

Vaughan (2010) menemukan adanya hubungan yang kuat dan positif antara 

kualitas layanan keseluruhan dan kepuasan. Lalu, menurut Hassan et al., (2013) tingkat 

kualitas layanan yang lebih tinggi menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Oleh karena itu, menurut (Hassan et al., 2013) untuk bertahan dan tetap 

kompetitif, semua usaha bisnis harus mengembangkan kualitas layanan yang pada akhirnya 

akan mengarah menuju kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 



15  

H1 : Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan 

Konsumen 

2.2.3 Kualitas Produk 
 

  Menurut Irawan & Japarianto, 2013) Produk merupakan obyek yang berwujud 

(tangible), maupun yang tidak  berwujud (intangible) yang dapat dibeli orang. Kualitas 

Produk menurut Irawan & Japarianto (2013) adalah “Sekumpulan ciri-ciri karakteristik dari 

barang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang 

merupakan suatu pengertian dari gabungan daya tahan, keandalan,ketepatan,  kemudahan 

pemeliharaan serta atribut - atribut lainnya  dari suatu produk.” 

  Sedangkan menurut Sembiring et al., (2014) produk yang ditawarkan perusahaan 

akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan mulai dari mendesain, mengadakan sistem 

produksi dan operasi, menciptakan program pemasaran, sistem distribusi, iklan dan 

mengarahkan tenaga penjual untuk menjual. 

Berikut faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas produk Menurut Sembiring 

(2014) yaitu:  

1. Fungsi suatu produk Fungsi untuk apa produk tersebut digunakan atau 

dimaksudkan.  

2. Wujud luar Faktor wujud luar yang terdapat dalam suatu produk tidak hanya terlihat 

dari bentuk tetapi warna dan pembungkusnya.  

3. Biaya produk bersangkutan. Biaya untuk perolehan suatu barang, misalnya harga 

barang serta biaya untuk barang itu sampai kepada pembeli. 
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  Irawan & Japarianto (2013)  menjelaskan  bahwa  dimensi  dari  kualitas  produk  

ini meliputi 8 dimensi, yang terdiri dari :  

 

1. Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat 

didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. Performance 

sebuah produk merupakan pencerminan bagaimana sebuah produk itu disajikan 

atau ditampilkan kepada pelanggan. Tingkat pengukuran performance pada 

dasarnya mengacu pada tingkat karakteristik dasar produk itu beroperasi. Sebuah 

produk dikatakan memiliki performance yang baik bilamana dapat memenuhi 

harapan. Bagi setiap produk/jasa, dimensi performance bisa berlainan, tergantung 

pada functional value yang dijanjikan oleh perusahaan. Untuk bisnis makanan, 

dimensi performance adalah rasa yang enak. 

 

2. Keandalan (reliability) yaitu tingkat kendalan suatu produk atau konsistensi 

keandalan sebuah produk didalam proses operasionalnya dimata konsumen. 

reliability sebuah produk juga merupakan ukuran kemungkinan suatu produk tidak 

akan rusak atau gagal dalam suatu periode waktu tertentu. Sebuah produk dikatakan 

memiliki reliability yang tinggi bilamana dapat menarik kepercayaan dari 

konsumen terkait kualitas keandalan sebuah produk. Dimensi performance dan 

reability sekilas hampir sama tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. reability 

lebih menunjukkan probabilitas produk menjalankan fungsinya. 
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3. Keistimewaan Tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 

dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut - atribut yang ada pada 

sebuah produk. Pada titik tertentu, performance dari setiap merek hampir sama  

tetapi  justru  perbedaannya  terletak  pada fiturnya. Ini juga mengakibatkan harapan 

pelanggan terhadap dimensi performance relatifhomogen dan harapan terhadap 

fitur relatif heterogen. 

 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) yaitu sejauh mana 

karakteristik desain  dan  operasi  memenuhi standar -standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana semua unit yang 

diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Definisi 

diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat Conformance sebuah produk dikatakan telah 

akurat bilamana produk - produk yang dipasarkan oleh produsen telah sesuai 

perencanaan perusahaan yang berarti merupakan produk - produk yang mayoritas 

diinginkan pelanggan. 

 

5. Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 

digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang 

diharapkan dalam kondisi normal dan/atau berat. Definisi diatas bilamana 

diterapkan pada pengukuran sebuah makanan dan minuman sebuah restoran, maka 

pengertian durability diatas adalah tingkat usia sebuah makanan masih dapat 

dikonsumsi oleh konsumen. Ukuran usia ini pada produk biasanya dicantumkan 

pada  produk dengan tulisan masa kadaluarsa sebuah produk. 
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6. Service ability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, 

serta penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu 

ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. Disini artinya 

bilamana sebuah produk rusak atau gagal maka kesiapan perbaikan produk  tersebut 

dapat dihandalkan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. 

 

7. Aesthethics yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan 

sebagai atribut - atribut yang melekat pada sebuah produk, sepertiwarna,  model 

atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain - lain. Pada dasarnya aesthetics merupakan 

elemen yang melengkapi fungsi dasar suatu produk sehingga performance sebuah 

produk akan menjadi lebih baik dihadapan pelanggan. 

 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu kualitas yang dirasakan. 

Bilamana diterapkan pada pengukuran kualitas makanan dan minuman maka 

perceived quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan 

minuman. 

 

Hubungan Kualitas Produk dengan Kepuasan Konsumen  

Menurut Irawan & Japarianto (2013) kualitas produk menjadi faktor penting yang 

berpengaruh dalam penciptaan kepuasan pelanggan. Kualitas produk adalah faktor penentu 

kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. 

Sama dengan kualitas pelayanan, kualitas produk pun menjadi faktor dalam mempengaruhi 
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kepuasan pelanggan (Parasuraman et al., 1994). Menurut Irawan & Japarianto (2013) 

mengatakan bahwa kualitas produk adalah suatu bentuk dengan nilai kepuasan yang 

kompleks. Kualitas produk yang ditawarkan akan mempengaruhi tingkat Kepuasan 

pelanggan(Sembiring, 2011). 

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka akan 

menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula, (Ghofirin, 2015). Hal ini senada 

dengan pernayataan Ghofirin (2015) menyimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2 : Kualitas Produk mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen 

2.2.4 Harga 
 

Harga dapat diartikan sebagai apa yang harus dikorbankan konsumen untuk 

mendapatkan produk atau jasa (Bei & Chiao, 2001).  

Menurut Consuegra (2007) Harga merupakan faktor penentu penting dalam proses 

pembelian dan pasca pembelian, peran sentral harga adalah khususnya dikenal dengan baik 

sebagai variabel penting 

Menurut Tjiptono Ghofirin (2015) metode penetapan harga secara garis besar dapat 

dikelompokan menjadi empat, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis 

biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. 

1. Metode Penetapan Berbasis Permintaan: Metode ini lebih menekankan faktor - 

faktor yang dapat mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor - 
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faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan konsumen sendiri didasarkan 

pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:  

a) Kemampuan para pelanggan dalam membeli atau kemauan konsumen dalam 

membeli produk.  

b) Posisi suatu produk dalam gaya hidup konsumen, yaitu menyangkut apakah 

produk tersebut  merupakan sebuah simbol status atau hanya produk  

c) Manfaat yang diberikan produk tersebut kepada kosumen.  

2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya Faktor: penentu utama dalam metode ini 

merupakan aspek penawaran atau biaya, bukan berupa aspek permintaan. Harga yang 

ditentukan didasarkan pada biaya produksi dan juga pemasaran yang ditambahkan 

dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya - biaya langsung, biaya 

overhead, dan laba.  

3. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba: metode ini berusaha untuk dapat 

menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini 

dilakukan dengan dasar target volume laba spesifik atau dapat dinyatakan dalam 

bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.  

4. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan: selain didasari dengan 

pertimbangan biaya, permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan melalui dasar 

persaing 

Harga sebagai faktor penting dari kepuasan konsumen, karena setiap kali konsumen 

mengevaluasi nilai layanan yang diperoleh, biasanya mereka menilainya dari harga yang 

mereka bayarkan (Bei & Chiao, 2001) Beliau juga menyatakan jika konsumen tidak 
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merasakan pengorbanan mereka berguna, mereka mungkin tidak akan membeli lagi, seperti 

ketika mereka puas atau tidak puas dengan kualitas produk atau jasa. 

Menurut Hassan et al.,(2014) harga dianggap sebagai suatu instrumen yang  sangat 

mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, sehingga  harga dianggap sebagai bahan 

yang penting dalam mengembangkan strategi pemasaran dalam menciptakan kepuasan dan 

kepercayaan konsumen. 

Hubungan Harga dengan Kepuasan Konsumen 

Konsumen akan puas apabila harga yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kualitas produk atau jasa, (Ghofirin, 2015). Hassan et al., (2013) mengatakan harga yang 

wajar berkaitan positif terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini senada dengan Hassan et 

al.,(2013) bahwa harga mempengaruhi kepuasan. Harga yang dibayar dan apa yang akan 

didapatkan secara adil akan positif berpengaruh ke kepuasan pelanggan, (Hassan et al., 

2013). Didukung oleh Matzler et al., (2005) harga secara langsung mempengaruhi 

kepuasan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengajukan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H3 : Harga mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen 
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2.4 Kerangka Penelitian 

 

GAMBAR 2. 1 KERANGKA PENELITIAN 
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