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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Priyoko (2010) dengan judul penelitian 

yaitu:  Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pada Produk Sepeda Motor Mega Pro di Kota Pasuruan”. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil analisis dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen, dan variabel performance (kinerja) mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kepuasan konsumen pada Produk Sepeda Motor Mega Pro 

di Kota Pasuruan” 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Antoni (2010) dengan 

judul:Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Sepeda Motor Kawasaki Ninja 250 CC, dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Variabel performance (kinerja) mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian terdahulu secara sistematis 

dapat disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama, Judul Variabel 

bebas 

Variabel 

Terikat 

Alat 

Analisis 

Metode 

Pengambilan 

Sampel 

Hasil 

Priyoko (2010), 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada 

Produk Sepeda 

Motor Mega Pro 

Kualitas 

produk 

Kepuasan 

Konsumen 

Regresi 

Linier 

berganda 

Accidental 

Sampling 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kualitas 

produk terhadap 

kepuasan konsumen, dan 

variabel performance 

(kinerja) mempunyai 

pengaruh dominan 

Antoni (2010), 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen Sepeda 

Motor Kawasaki 

Ninja 250 CC 

Kualitas 

produk 

Kepuasan 

Konsumen 

Regresi 

Linier 

berganda 

Purposive 

sampling 

Kualitas produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen. Variabel 

performance (kinerja) 

mempunyai pengaruh 

dominan terhadap 

kepuasan konsumen 

   Sumber: Priyoko (2010) dan Antoni (2010) 

2.2 Pengertian Perilaku Konsumen  

Sebelum mengetahui mengenai perilaku konsumen penulis ingin 

menjelaskan terlebih dahulu mengapa perilaku konsumen dipelajari. Menurut 

Sutisna (2003:4) menyatakan bahwa terdapat 2 alasan mengapa perilaku 

konsumen perlu dipelajari yaitu: 

a. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan 

pemasaran yang tepat dan efisien. 

b. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak produk yang ditawarkan dari pada permintaan. Kelebihan 

penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau 

tidak dikonsumsi oleh konsumen. 

 

Sedangkan Menurut Swasta dan Handoko (2000:10) menyatakan bahwa: 

“Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu dan secara langsung terlibat dalam mendapatkan  
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dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentu kegiatan-kegiatan 

tersebut”. Untuk lebih mendalami sejauh mana teori yang telah dikembangkan 

dalam teori perilaku konsumen ini maka akan diuraikan secara singkat tentang 

perilaku konsumen. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Engel, 

Blackwell, Miniard (1994:3) perilaku konsumen didefinisikan sebagai berikut: 

“Sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi 

dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan mendahului dan 

menyusuli tindakan ini.” 

Menurut Swasta dan  Irawan (1997: 10) bahwa: “Perilaku konsumen 

merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat di dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan tersebut.” Sedangkan menurut Lamb, Hair dan Mc Daniel (2001:188) 

menyatakan bahwa: “Merupakan proses seorang pelanggan dalam membuat 

keputusan membeli, juga untuk menggunakan dan membuang barang-barang 

dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian dan penggunaan produk.” 

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan mempelajari perilaku konsumen dapat dilihat pengaruh-pengaruh apa 

saja yang dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli dan juga membantu para manajer dalam mengambil 

keputusannya.  
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Mempelajari atau menganalisis perilaku konsumen adalah sesuatu yang 

sangat komplek terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhinya 

dan kecenderungannya untuk saling berinteraksi.  

2.3 Model Perilaku Konsumen 

Berdasarkan model perilaku konsumen yang dikemukakan oleh 

Assael, maka dapat diketahui alur atau proses perilaku konsumen mulai dari  

pertimbangan bagaimana alternatif merek dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang akan dibeli. 

Gambar berikut ini menunjukkan model perilaku konsumen: 

 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

 

                                              Umpan balik bagi konsumen 

                                               (evaluasi pasca pembelian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Umpan balik bagi pemasaran  

Sumber : Assael dalam Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi 

Pemasaran (2002:6) 

 

Konsumen 

individu 

Pengaruh 

lingkungan 

Penerapan dari 

perilaku 

konsumen pada 

strategi pemasaran  

Pembuatan 

keputusan 

konsumen 

Tanggapan 

konsumen 
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Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa alur dari perilaku 

konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap produk. 

Konsumen sebagai seorang individu merupakan pembuat keputusan dalam 

melakukan pembelian, namun demikian pengaruh faktor lingkungan juga 

memberikan dukungan atas keputusan yang akan diambil. Bagi perusahaan 

atau pemasar tanggapan konsumen terhadap produk akan memberikan dua 

umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan atas strategi yang 

akan digunakan, dimana umpan balik yang diberikan oleh konsumen setelah 

proses pembelian dilakukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak pemasar atau perusahaan. 

2.4  Pengertian Produk 

Pengertian produk menurut Philip Kotler (1997:9) yaitu “Segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan 

keinginan konsumen”. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (1997:95) “Produk 

adalah merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keiginan pasar yang bersangkutan”. Menurut 

Boyd (2000: 264) menyatakan bahwa produk adalah “Sebagai apa saja yang 

dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dalam hal penggunaan, konsumsi 

atau akuisisi”. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah suatu 

bentuk penawaran kepada calon pelanggan mengenai suatu barang dan jasa 

yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. 
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2.5  Karakteristik Produk 

Dalam menganalisis hubungan konsumen dengan produk yang 

ditawarkan menurut Peter dan Olson (1996: 171) adalah penting juga 

mempertimbangkan karakteristik-karakterisitik produk, yang meliputi: 

1. Kompatibilitas (compatibility). 

Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan 

afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. 

2. Kemampuan untuk diujicoba (trialability) 

Kemampuan sejauh mana suatu produk dicoba dalam jumlah yang 

terbatas, atau dipilih ke dalam jumlah-jumlah yang kecil jika untuk 

melakukan uji coba ternyata membutuhkan biaya yang tinggi. 

3. Kemampuan untuk diteliti (observability) 

Mengacu sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk 

tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru yang 

dikenal masyarakat dan sering didiskusikan cenderung diadopsi 

lebih cepat. 

4. Kecepatan (speed) 

Adalah merupakan seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami 

oleh konsumen. Karena sebagian konsumen masih berorientasi 

pada kepuasan yang dengan cepat dirasakan ketimbang yang 

ditunda, produk yang dapat memberikan manfaat lebih cepat 

cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak dicoba 

oleh konsumen. 

5. Kesederhanaan (simplicity) 

Adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan 

digunakan oleh konsumen. 

6. Manfaat relatif (relative advantage) 

Merupakan sejauh mana suatu produk memiliki keunggulan 

bersaing yang bertahan atas kelas produk, bentuk produk dan 

merek lainnya. Tidak ada sanggahan bahwa keunggulan relatif 

adalah karakteristik produk yang paling penting bukan hanya 

terjadi uji coba produk tapi juga untuk menjaga keberlangsungan 

pembelian dan pengembangan loyalitas merek. 

7. Simbolisme produk (product simbolisme) 

Adalah apakah suatu makna produk atau merek kepada konsumen 

dan bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan 

menggunakannya. 

 

Mengenai klasifikasi atau jenis produk menurut Fandy Tjiptono 

(1997:98) produk dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu: 
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1. Barang 

Barang merupakan produk berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba/ 

disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan dan perlakukan fisik 

lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya terdapat dua macam barang 

yaitu: 

a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods) 

 Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. 

b. Barang tahan lama (durable goods) 

 Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk 

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). 

2. Jasa (service) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. Contoh bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus, hotel, lembaga 

pendidikan, dan lain-lain.  

Adapun untuk memenuhi keinginan konsumen yang selalu berubah, 

maka menurut Fandy Tjiptono (1997:99) ada empat alternatif atas 

karakteristik produk yang bisa digunakan oleh perusahaan antara lain: 

1. Modifikasi lini produk 

Yaitu dengan cara memodifikasi dari produk lama, umumnya dipilih 

dengan sasaran untuk meningkatkan penjualan dari lini produk yang telah 

ada. Jenis pengembangan ini diperlukan untuk menerapkan atau memilih 

strategi pemasaran,mempertahankan pelanggan dengan memenuhi 

keinginan konsumen yang selalu berubah serta mengimbangi penawaran 

produk baru dari para pesaing. 
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2. Perluasan lini produk 

Yaitu dengan menambah lini produk atau menambah produk item dalam 

lini produksi. Sedang sasarannya adalah untuk menjangkau suatu sekmen 

baru dipasar. Jenis pengembangan produk ini dapat diterapkan untuk 

menjaring pelanggan pesaing dalam segmen baru. Pada situasi ini produk 

merupakan produk yang baru yang diciptakan untuk membedakan produk 

yang sudah ada. Produk baru ini mempunyai fungsi sebagai subsitusi bagi 

produk lama. 

3. Produk Komplementer 

Yaitu produk yang umumnya digunakan bersama-sama produk lain yang 

sudah ada. Produk ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan penjualan 

produk ada atau memantapkan pertumbuhan penjualan. 

4. Diversifikasi Produk 

Yaitu suatu kebijakan penambahan produk-produk yang berguna untuk 

melayani pasar baru. Jenis pengembangan produk ini umumnya dirancang 

untuk mendirikan perusahaan baru guna mencapai sasaran-sasaran serta 

peluang pertumbuhan baru. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik produk merupakan berbagai keunggulan dan kemampuan produk 

yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Adapun tujuan akhir yang akan dicapai 

yaitu dalam rangka memenuhi kepuasan para konsumen. Dalam usaha untuk 

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan untuk mengadakan pengembangan 

atas karakteristik produk. 

2.6  Klasifikasi Produk 

Menurut Boyd (2000:266) klasifikasi produk terbagi menjadi empat 

kelompok: 

a.   Produk konveniens (convenience product) 

Produk ini umumnya dibeli dengan upaya sekecil mungkin, sering dan 

dalam jumlah yang kecil. Biasanya barang  konveniens memiliki harga 

yang murah serta tersedia diberbagai tempat penjualan. 

b.   Barang belanja (shopping goods) 

Merupakan barang konsumen yang biasanya memerlukan pertimbangan 

untuk membelinya. Konsumen melihat-lihat sekelilingnya untuk 

membandingkan ciri-ciri produk sejenis (pesaing) serta harganya sebelum 

memutuskan. 
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c.   Produk Khusus (specialty products) 

Barang konsumen yang cukup penting bagi orang dan karenanya mereka 

membuat upaya khusus untuk membelinya. Dalam banyak kasus 

konsumen tidak bersedia menerima barang pengganti untuk produk yang 

disukainya. 

d.   Barang Yang Tidak Dicari (unsought goods) 

Adalah produk yang belum dikenal oleh konsumen, atau diketahui tetapi 

mereka belum bermaksud membelinya. 

 

Sedangkan menurut Jeff Madura (2001: 85) menyatakan bahwa produk 

yang diproduksi untuk melayani konsumen dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Produk Konsumen 

Merupakan produk yang tersedia secara luas bagi konsumen, yang sangat 

mudah didapat dan merupakan produk yang umum dikonsumsi oleh 

konsumen. 

2. Produk belanja 

Merupakan produk yang berbeda dengan produk konsumen., karena 

produk belanja tidak sering dibeli. Ketika konsumen bersiap untuk 

membeli produk belanja, pertama mereka akan berkeliling melihat 

perbandingan kualitas dan harga dari produk pesaing. 

3. Produk spesial 

Produk tersebut merupakan suatu produk yang dimasudkan untuk 

konsumen tertentu yang spesial dan oleh karenanya memerlukan upaya 

khusus untuk membelinya. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi 

atas produk terkait dalam usaha konsumen untuk mendapatkan atau 

memperoleh produk yang diinginkan. Pada sisi yang lain klasifikasi atas 

produk tersebut juga terkait erat dengan manfaat yang akan diterima atau 

diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian. 

2.6  Hirarki / Tingkatan Produk 

Perencanaan produk harus memikirkan produk pada tiga tingkat, 

menurut Philip Kotler dan Gary Amrstrong (2004:338) hirarki/ tingkatan 

produk terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu meliputi: 
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1. Produk inti 

Produk inti merupakan tingkat yang paling dasar yang terletak ditengah 

produk total. Produk inti terdiri dari jasa untuk memecahkan masalah atau 

manfaat inti yang dicari konsumen ketika membeli produk. 

2. Produk aktual 

Produk aktual memiliki lima macam karakteristik yaitu mutu, sifat, desain, 

nama merek dan kemasan.  

3. Produk tambahan 

Produk tambahan merupakan manfaat tambahan bagi konsumen yang 

diberikan disekitar produk inti dan produk aktual. 

Perencana produk harus menyusun produk tambahan disekitar produk 

inti dan produk aktual dengan menawarkan layanan dan manfaat tambahan 

bagi konsumen. Adapun tingkatan produk dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Hiararki Produk 

Produk Tambahan 

 

Produk Aktual 

 

 

Produk Inti 

 

 

Sumber: Philip Kotler dan Garry Amrstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, 

(2004:340) 

 

Garansi 

Pemasangan 

Pengemasan 

Manfaat Nama 

Merk 

Rancangan 

Pengiriman 

& Kredit 

Tingkat mutu 

Sifat 
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Berdasarkan gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa hirarki/ 

tingkatan produk pada dasarnya terbagi menjadi 3 tingkatan, dimana produk 

inti merupakan fungsi dasar atau pokok yang ditawarkan oleh suatu produk, 

dimana fungsi dasar tersebut terkait dengan manfaat yang akan diterima oleh 

konsumen. Mengenai produk aktual ini terkait erat produk yang secara 

langsung dapat dinikmati oleh konsumen dan merupakan faktor penyebab 

puas atau tidaknya konsumen pada saat mengkonsumsi produk yang telah 

dibeli, dalam hal ini yaitu mengenai mutu, sifat, desain, nama merek dan 

kemasan. Adapun mengenai produk tambahan berkaitan dengan manfaat 

tambahan yang akan diterima oleh konsumen setelah atau pasca proses 

pembelian produk, dimana manfaat tambahan tersebut meliputi pemasangan, 

pengiriman dan kredit serta pemberian garansi. 

Dalam merencanakan penawaran atau produk menurut Fandy Tjiptono 

(1997:96) terdapat lima tingkatan produk yang meliputi: 

1. Produk utama/ inti (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya 

dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. 

2. Produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). 

3. Produk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan 

dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal (layak) diharapkan 

dan disepakati untuk dibeli. 

4. Produk pelengkap (augmented product), yakni berbagai atribut produk 

yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga 
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dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk 

pesaing. 

5. Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang 

mungkin dikembangkan untuk suatu produk dimasa mendatang. 

2.7 Pengertian Kualitas Produk 

Menurut Sofyan Assauri (1998:205) “Kualitas diartikan sebagai 

faktor yang terdapat dalam suatu barang atau hal yang menyebabkan barang 

atau hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu 

dimaksudkan dan dibutuhkan”.  

Sedangkan menurut Agus Ahyari (1996:333) “Kualitas diartikan 

sejumlah dari artribut atau sifat-sifat sebagaimana dideskripsikan dalam 

produk yang bersangkutan”. Konsumen sebagai pengguna produk adalah 

sebagai penentu atau yang membuat keputusan akhir terhadap mutu produk 

meskipun produsen memutuskan ketepatan tujuan untuk apa hasil atau 

produk tersebut dimaksudkan. 

Adapun menurut Fandy Tjiptono dan Diana (1999:2) “Kualitas 

adalah merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas mencakup 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Pada sisi yang lain kualitas 

juga merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 
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merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

yang akan datang). 

Menurut Fandy Tjiptono (2000:27) mengemukakan terdapat delapan 

dimensi kualitas yang dikembangkan dan dapat digunakan sebagai kerangka 

perencanaan strategis dan analisis terutama untuk produk-produk manufaktur. 

Dimensi-dimensi tersebut yaitu meliputi: 

1. Kinerja (performance). 

Karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (feature) 

Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap 

3. Keandalan (reliability) 

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) 

Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memnuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability) 

Berkaitan dengan lama produk tersebut dapat terus digunakan. 

6. Service ability 

Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, 

penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika yang dipersepsikan (perceived quality) 

Yaitu citra dan reputasi produk serta tanggungjawab perusahaan 

terhadapnya. 
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2.8 Pengendalian Kualitas Produk 

Pengendalian kualitas tidak saja melaksanakan pengendalian sebelum 

terjadi kesalahan tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan 

secara efektif untuk tidak mengulangi atau menjaga kesalahan yang telah 

terjadi, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Agus Ahyari 

(1996:239) mengemukakan bahwa: “Pengendalian kualitas merupakan suatu 

aktivitas (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar 

kualitas produk (dan jasa) perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang 

telah direncanakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas 

adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan dengan harapan produk yang 

ditawarkan kepada konsumen mampu memberikan kepuasan dan perusahaan 

dapat melakukan efisiensi dalam melakukan aktivitasnya. 

Menurut Juran dalam Fandy Tjiptono dan Diana (1999:54) terdapat 

sepuluh langkah dalam rangka perbaikan atas kualitas produk, yaitu meliputi: 

1. Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan 

peluang untuk mengadakan perbaikan. 

2. Menetapkan tujuan perbaikan. 

3. Mengorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Menyedikan pelatihan. 

5. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujuan untuk pemecahan 

masalah. 

6. Melaporkan perkembangan. 

7. Memberikan penghargaan. 

8. Mengkomunikasikan hasil-hasil. 

9. Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai. 

10. Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam 

sistem reguler perusahaan. 
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2.9 Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas Produk 

Pengendalian kualitas merupakan sesuatu hal yang amat penting dalam 

perkembangan kualitas dan pengaruhnya sangat besar terhadap pencapaian 

keberhasilan pendapatan sutau perusahaan. Menurut Sofyan Ahyari (1996) 

secara garis besar pengendalian kualitas dapat dicapai melalui pendekatan-

pendekatan: 

1. Pendekatan bahan baku 

Di dalam perusahaan pengaruh kualitas bahan baku ini demikian besar, 

sehingga hampir seluruh kualitas produk akhir ditentukan oleh kualitas 

bahan baku ini dengan lebih teliti dan teratur untuk menjaga untuk 

menjaga kualitas produk akhir. Bila kualitas bahan baku yang 

dipergunakan tersebut baik, maka diperoleh kualitas produk akhir yang 

baik pula. 

2. Pendekatan proses produksi. 

Jika pengawasan hanya dilakukan pada sebagaian proses produksi dan 

tidak diikuti pengawasan pada bagian lainnya, maka pengawasan tersebut 

tidak akan ada artinya. Sehingga pengawasan akan dititik beratkan pada 

proses produksinya dengan tujuan untuk mempertahankan atas kualitas 

produk. 

3. Pendekatan produk akhir perusahaan. 

Dalam kegiatan tersebut akan dapat dipisahkan atau dapat diketahui 

apakah produk perusahaan yang bersangkutan itu telah dapat memenuhi  
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syarat kualitas yang telah ditentukan atau masih memerlukan beberapa 

perbaikan atau justru merupakan produk gagal. 

2.10  Tujuan Pengendalian Kualitas Produk 

Pengendalian kualitas perlu diadakan untuk mengetahui atau mengecek 

apakah barang yang telah diproduksi telah sesuai dengan kualitas yang telah 

sesuai dengan kualitas yang telah distandarkan atau belum. Menurut Sofyan 

Assauri (1998:210) tujuan pengendalian kualitas yaitu meliputi: 

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang 

telah ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil 

mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah 

mungkin. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian atas mutu atau kualitas sangat penting untuk dilakukan 

agar menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, dengan biaya seminimal mungkin akan 

meningkatkan pangsa pasar dan diminati oleh banyak konsumen. 

2.12 Faktor yang mempengaruhi Kualitas Produk 

Kualitas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menetukan bahwa suatu 

produk dapat memenuhi tujuannya oleh sebab itu kualitas merupakan 

tingkatan pemuas suatu produk. Menurut Sofyan Assauri (1998) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas suatu produk yaitu: 
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a. Fungsi suatu produk 

Suatu produk yang dihasilkan hendaknya memperhatikan fungsi untuk apa 

produk tersebut digunakan atau dimaksudkan sehingga produk-produk 

yang dihasilkan harus benar-benar memenuhi fungsi tersebut. 

b. Wujud luar 

Salah satu faktor yang dipergunakan oleh konsumen dalam melihat suatu 

produk pertama kali untuk menentukan kualitas barang tersebut adalah  

wujud luar produk itu. Faktor wujud luar yang terdapat dalam suatu 

produk tidak hanya terlihat dari bentuk tetapi warna dan pembungkusnya. 

c. Biaya barang tersebut 

Dalam hal ini biaya adalah biaya untuk perolehan suatu barang, misalnya 

harga barang serta biaya untuk barang itu sampai kepada pembeli. 

Menurut Fandy Tjiptono (2001:68) delapan pedoman untuk menganalisis 

kualitas produk adalah: 

1. Performan (performance) menjadi karakteristik utama yang 

dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli suatu barang, sebab 

berkaitan dengan aspek fungsional. 

2. Features menjadi aspek kedua dari performansi yang menambah 

fungsi dasar atau berkaitan dengan pilihan-pilihan serta 

pengembangannya. 

3. Keandalan berbicara tentang kemungkinan produk melaksanakan 

fungsinya secara berhasil dalam suatu periode dan kondisi tertentu. 

4. Conformance berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap 

spesifikasi yang ditetapkan konsumen. 

5. Durability  merupakan ukuran masa pakai sebuah barang. 

6. Kemampuan pelayanan berkaitan tentang kecepatan, keramahan, 

kompetensi dan kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7. Estetika bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan 

pribadi dan refleksi preferensi pribadi. 

8. Kualitas yang dirasakan (perceived quality), bersifat subjektif, 

berkaitan dengan perasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk 

dan reputasi (brand image). 
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Adapun menurut Philip Kotler dan Garry Amstrong (2001:355) tentang 

kualitas produk yaitu  

Kualitas yang ditentukan pelanggan total (total consumen satisfaction) 

dan jenis produk konsumen (produk sehari-hari, produk shopping, 

produk spesial dan produk yang tidak dicari) dikaitkan dengan 

pertimbangan pemasaran meliputi prilaku pembelian konsumen, harga, 

distribusi, promosi dan contoh produk. Karena itu perusahaan 

mengubah kualitas menjadi senjata strategi yang potensial guna 

mengalahkan pesaing dengan konsisten ,menguntungkan  dan 

memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan atas kualitas serta 

kualitas sudah menjadi kebutuhan yang kompetitif, hanya  perusahaan  

dengan kualitas paling baik yang akan tumbuh dengan pesat. 

 

 

2.13 Kepuasan Konsumen 

Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan konsumen secara lebih baik, 

maka perlu dipahami pula sebab-sebab kepuasan. Kepuasan konsumen 

dinyakini mempunyai peranan yang besar dalam kualitas produk (barang dan 

jasa) dan kualitas pelayanan. 

Menurut Buchori Alma (2003:32) yaitu: “Respon konsumen yang sudah 

terpenuhi keinginannya baik barang dan jasa yang telah memberikan tingkat 

kesenangan tertentu dan konsumen betul-betul puas”. Dalam 

mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standart 

atau acuan dalam konteks kepuasan pelanggan umumnya, harapan merupakan 

perkiraan atau kenyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. 

Pengertian ini didasarkan pada pandangan bahwa kepuasan merupakan 

standart prediksi dan ada pula yang menggunakan harapan sebagai standart 

ideal. 

Sedangkan menurut Philip Kotler (2000:36) mengemukakan bahwa 

“Jika barang dan jasa yang telah dibeli cocok dengan apa yang diharapkan  
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konsumen, maka akan terdapat kepuasan dan sebaliknya”. Bila kenikmatan 

yang diperoleh konsumen melebihi harapannya maka konsumen betul-betul 

puas, mereka akan mengacungkan jempol dan mereka akan mengadakan 

pembelian ulang serta mengajak teman-temannya. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepuasan 

pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

diharapkan. 

2.14  Model Kepuasan Konsumen 

Tujuan akhir pemasaran adalah memuaskan pelanggan, maka tujuan 

pemasaran bukan untuk mencari laba, tetapi memberikan kepuasan. Dengan 

terciptanya kepuasan akan terjadi pembelian ulang. Berapa banyak frekuensi 

ulang pembelian dan berapa banyak jumlah pembelian pada akhirnya untuk 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Jika digambarkan model kepuasan konsumen atas kepentingan dari 

konsumen dapat dilihat pada gambar 1  berikut: 



26 

 

 

 

Gambar 1 

Model Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buchori Alma (2003:34) 

2.15 Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Buchori Alma (2003) ada beberapa cara untuk mengukur 

kepuasan konsumen, yaitu meliputi: 

a. Complaint and sugestion system (sistem keluhan dan saran) 

Banyak perusahaan yang berhubungan dengan langganan membuka kotak 

saran dan menerima keluhan-keluhan yang dialami oleh pelanggan. Ada 

juga perusahaan yang memberi amplop yang telah ditulis alamat 

perusahaan untuk digunakan untuk menyampaikan saran dan keluhan dan 

nkritik setelah mereka sampai ditempat tujuan. Saran-saran tersebut dapat  

Perusahaan 

Tujuan Laba 

Harapan Konsumen 

Produk 

Tujuan Terpenuhi 

Konsumen 

Nilai Produk Bagi 

Langganan 

Produk 

Tingkat Kepuasan Konsumen 
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juga disampaikan melalui kartu komentar, costumer hot line. Informasi ini 

dapat memberikan ide-ide dan memasukkan kepada perusahaan yang 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan cepat tanggap 

terhadap kritik dan saran tersebut. 

b. Costomer satisfaction surveys (survey kepuasan pelanggan) 

Tingkat keluhan yang telah disampaikan oleh konsumen tidak bisa 

disimpulkan secara umum untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen 

pada umumnya. Umumnya penelitian mengenai kepuasan konsumen 

dilakukan melalui survey, melalui pos, telepon, atau wawancara pribadi. 

Atau ada perusahaan mengirimkan angket ke orang-orang tertentu. 

c. Ghost shoping (pembeli bayangan) 

Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai pembeli 

ke perusahaan yang lain atau keperusahaannya sendiri. Pembeli-pembeli 

mesteri ini akan melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayan-pelayan 

yang melayani. Juga melaporkan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai 

bahan pengambilan keputusan manajen. 

d. Lost costomer analysis (analisis pelanggan yang beralih) 

Perusahaan-perusahaan yang kehilangan langganan mencoba untuk 

menghubungi langganan tersebut. Mereka dibujuk untuk mengungkapkan 

mengapa mereka berhenti, pindah keperusahaan lain, adakah sesuatu 

masalah yang terjadi yang bisa diatasi. 
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2.16 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menjaga dan meningkatkan kualitas produk merupakan hal wajib yang 

harus dilakukan oleh perusahaan sehingga tetap mampu menjaga dan 

mengarahkan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kualitas produk yang terjaga 

dengan sendirinya dapat digunakan sebagai dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan secara maksimal. Melalui peningkatan atas kualitas produk maka 

produk yang ditawarkan kepada pasar mampu bersaing dan mampu 

memberikan jaminan atas kepuasan konsumen. 

Terdapat keterkaitan antara kualitas produk dengan usaha pencapaian 

kepuasan konsumen. Pengendalian atas kualitas produk yang dilakukan secara 

cermat akan memberikan pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen 

terhadap produk sehingga menjadi sumber keunggulan daya saing yang 

berkelanjutan. Konsumen yang merasa puas atas kualitas produk yang 

ditawarkan maka dengan sendirinya akan tetap menggunakan produk yang 

ditawarkan, sedangkan apabila konsumen merasa tidak puas akan 

meninggalkan perusahaan dan menjadi konsumen pesaing, hal ini akan 

menyebabkan penurunan penjualan dan pada akhirnya akan menurunkan laba 

bahkan kerugian. Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa jaminan atas 

kualitas produk akan memberikan kepuasan konsumen dan pada akhirnya 

dapat menciptakan loyalitas terhadap produk yang ditawarkan. Oleh karena itu 

manajemen harus dapat menyesuaikan antara kualitas produk dan keinginan 

konsumen. Karena dengan memberikan kepuasan yang lebih pada konsumen 
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melalui penetapan kebijaksanaan bauran pemasaran dibandingkan dengan 

perusahaan pesaing, maka perusahaan akan dapat menarik konsumen potensial 

dan mempertahankan pelanggan. 

Terdapat lima dimensi atas kualitas produk yang meliputi 

performance (kinerja), features (ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), 

conformance (kesesuaian dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan). 

Kelima elemen tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat dikendalikan 

oleh perusahaan dalam upayanya untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

dengan mempengaruhi konsumen terhadap suatu produk sehingga konsumen 

memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan. (Fandy Tjiptono 

(2000:27) 

Bila perusahaan menginginkan untuk memperoleh keberhasilan 

dalam meningkatkan kepuasan konsumen maka perumusan strategi atas 

kualitas produk sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan terdapat 

keterkaitan antara kualitas produk dengan upaya menciptakan kepuasan 

konsumen. 
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 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Kepuasan Konsumen (Y) 
Analisis Kuantitatif 

 Uji Asumsi Klasik 

 Regresi Linier Berganda 

 Uji f 

 Uji t 

Temuan 

Hasil Penelitian 

Reliability(X3) Performance (X1) Features (X2) Conformance (X4) 

Kualitas Produk 

Yamaha V-Ixion 
 

Durability(X5) 

Implikasi 

Penelitian 

Terdahulu 

Landasan 

Teori 
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2.18. Hipotesis 

Kualitas Produk (X) 
 

 
Keterangan: 

 = secara simultan 

      

    = secara parsial 
 

            = Variabel yang dominan 

Model Hipotesis 

Dari model hipotesis tersebut maka rumusan masalah hipotesisnya adalah: 

1. Variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), features 

(ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance (kesesuaian 

Performance 

 (X1)
 

Features 

 (X2) 

Reliability 

 (X3) 

 

Conformance 

 (X4) 

Kepusan Konsumen  

Durability 

 (X5) 
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dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Variabel kualitas produk yang meliputi performance (kinerja), features 

(ciri-ciri tambahan), reliability (kehandalan), conformance (kesesuaian 

dengan spesifikasi) dan durability (daya tahan) secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

3. Variabel performance (kinerja) mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 


