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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Banyaknya persaingan usaha dalam perdagangan akhir-akhir ini 

membuat orang berusaha memperhatikan kepuasan konsumen, karena itu 

diperlukan suatu konsep Customer Satisfaction Model dimana faktor kualitas 

layanan, kualitas produk dan harga adalah tiga faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen (Zeithaml, Bitner dan Gremler, 2009:103). 

Kepuasan konsumen merupakan suatu hal langka dan juga merupakan nilai 

plus di dalam usaha yang dapat mempengaruhi penjualan. Kepuasan 

konsumen bergantung bagaimana pihak pengusaha menciptakan suatu 

layanan, produk dan harga yang berkualitas dan bersaing, sehingga konsumen 

tidak beralih ke perusahaan/produk lain. Kepuasan konsumen merupakan 

hubungan mutualisme antara konsumen dan produsen, sehingga usaha dapat 

berkembang dengan baik. Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama 

untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan 

kepada pelanggan melalui penyampaian produk atau jasa dengan harga 

bersaing (Tjiptono, 2008:23).  

Kepuasan adalah perasaan  kenikmatan atau kekecewaan seseorang 

yang dihasilkan dari membandingkan kinerja suatu produk yang dirasakan 
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(atau hasil) dengan harapan mereka (Kotler, 2009:164). Kepuasan konsumen 

merupakan aspek yang sangat berperan penting bagi bisnis apapun, baik 

dalam menghasilkan produk maupun menghasilkan jasa. Oleh karena itu 

Swaft’s berusaha ingin memberikan yang terbaik kepada konsumen baik di 

dalam layanan, produk, dan harga.  

  Swaft’s adalah usaha yang menjual berbagai macam kue kering, seperti 

Nastar, Lidah Kucing, Kastangel, Semprit Keju, Coklat dan berbagai macam 

kue kering lainnya. Pada awal usaha ini berjalan sering mengalami kesulitan 

dalam mencari konsumen. Hal itu bisa dilihat pada Grafik 1.1 

Grafik 1.1. komposisi Konsumen 2010-2011 

       Sumber Data: Data internal perusahaan Swaft’s 2011 

   Grafik 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata komposisi konsumen secara 

keseluruhan mengalami penurunan. Pada bulan Januari  2011 konsumen baru 

mencapai 70 konsumen hal tersebut diakibatkan produk Swaft’s adalah kue 
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kering yang penjualannya memang meningkat pada perayaan tertentu. Pada 

bulan berikutnya penjualan mengalami penurunan. Pada bulan Februari 2011 

dapat dilihat bahwa ada 9 konsumen lama yang kembali melakukan pembelian 

kue kering di Swaft’s dan ada 15 konsumen lama yang kembali pada bulan 

Maret. Setelah itu jumlah lama dan konsumen baru yang melakukan 

pembelian mulai tidak beraturan jumlahnya.    

    Di dalam Swaft’s, penjualan tidak begitu stabil masih jauh dari 

memuaskan. Hal   tersebut dapat dilihat dalam Grafik 1.2 

 

  Grafik 1.2. Komposisi Penjualan 2011 

 Sumber Data : internal perusahaan Swaft’s  2011 
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       Grafik 1.2 menunjukkan bahwa data penjualan Swaft’s masih naik 

turun belum stabil, pada awal bulan Januari-Maret 2011 penjualan mengalami 

peningkatan yang bagus kemudian mengalami penurunan yang tajam pada 

bulan April 2011, untuk bulan selanjutnya bulan Mei-November 2011 angka 

penjualan tidak merata dan tidak stabil bahkan penjualannya mengalami 

penurunan pada bulan November  2011.  

  Produk yang ditawarkan Swaft’s bisa dilihat dalam Tabel 1.1 

      Tabel 1.1 Produk 

   No. Produk Besar kecil 

1. Nastar 4 ons 2 ons 

2. Lidah Kucing 4 ons 2 ons 

3. Semprit Keju 4 ons 2 ons 

4. Coklat  4 ons 2 ons 

5. Kaastaengel 4 ons 2 ons 

Sumber: Data Internal Perusahaan Swaft’s  2011 

   Tabel 1.1 adalah daftar produk yang ditawarkan oleh Swaft’s. Swaft’s 

menawarkan beberapa produk kepada konsumen yaitu nastar, lidah kucing, 

semprit keju, coklat, dan kaastaengel. 
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Harga yang ditawarkan Swaft’s bisa dilihat dalam Tabel 1.2 

      Tabel 1.2 Harga 

No Ukuran Harga 

1. Besar 4 ons Rp. 25.000 

2. Kecil 2 ons Rp. 12.500 

      Sumber: Data Internal Perusahaan Swaft’s 2011 

        Swaft’ menjual berbagai macam kue kering dengan dua macam ukuran 

yang berbeda yaitu kemasan kecil dan kemasan besar. Harga yang ditawarkan 

mulai dari Rp.12.500 untuk kemasan kecil dan Rp.25.000 untuk kemasan 

besar. 

  Pentingnya kepuasan konsumen tidak dapat direkayasa. Setiap bisnis 

apapun baik jasa maupun produk, pasti perlu mendefinisikan dan mengukur 

kepuasan konsumen. Menurut Kotler (2009:164) jika kinerja tidak memenuhi 

harapan maka konsumen tidak merasa puas sebaliknya jika kinerja sesuai  

dengan harapan maka  konsumen merasa puas. Dengan motto “Anda Puas 

Kami Senang”, maka kepuasan konsumen merupakan hal penting bagi 

Swaft’s agar bisa berkembang lebih baik lagi. Oleh karena itu Swaft’s 

berusaha mempelajari bagaimana  menciptakan suatu kinerja yang bagus yang 

berdampak pada kepuasan konsumen dan juga menimbulkan perasaan yang 

positif bagi Swaft’s sebagai tanda bahwa kinerja tersebut berhasil. Salah satu 

cara yang dilakukan adalah Swaft’s terbuka terhadap saran atau kritik dari 
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konsumen yang sangat bermanfaat bagi Swaft’s untuk lebih meningkatkan 

kualitas produk, kualitas layanan dan harga.  

  Faktor pertama yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas  produk. Produk merupakan elemen kunci dalam penawaran pasar 

secara keseluruhan (Kotler dan Armstrong, 2008:204). Hal ini harus 

diperhatikan oleh pemilik Swaft’s agar produk Swaft’s dapat diterima baik 

oleh pasar. Maka  Swaft’s melakukan  inovasi, seperti kue lidah kucing 

atasnya ditaburi keju, kue coklat dihiasi coco crunch. 

  Selain faktor produk adalah faktor layanan yang  merupakan bentuk 

produk yang terdiri dari kegiatan, manfaat dan kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun (Kotler dan Armstrong, 2008:204). Aspek layanan harus 

diperhatikan oleh Swaft’s dalam menentukan keberhasilan. Untuk 

meningkatkan layanan terhadap konsumen, Swaft’s berusaha menciptakan 

komunikasi dengan konsumen seperti menanyakan respon konsumen terhadap 

produk Swaft’s, dalam hal rasa, ketepatan waktu dalam mengantar pesanan, 

dan memberikan bonus tambahan apabila pembelian dalam jumlah tertentu. 

  Selain faktor produk dan faktor layanan, harga juga termasuk dalam 

faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Walaupun 

ada motto “Ada Barang Ada Harga”, tapi ada sebagian konsumen yang 
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menjadikan harga sebagai  pertimbangan nomor satu. Masalah yang dihadapi 

banyak eksekutif pemasaran dan banyak perusahaan adalah tidak menangani 

penetapan harga dengan baik (Kotler dan Armstrong, 2008:267). Dalam 

Swaft’s  masalah penetapan harga terhadap produk sangat penting karena hal 

itu dapat menimbulkan persepsi konsumen mengenai produk Swaft’s. Oleh 

karena itu Swaft’s juga melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis 

yang ada di pasaran dan mengkalkulasikan  biaya produksi agar harga jualnya 

seimbang dan dapat bersaing. 

     Tabel 1.3 Daftar perbandingan harga Swaft’s dengan pesaing. 

 Swaft’s Harga Cia Bakery Harga 

Ukuran 4 ons 

2 ons 

Rp 25.000,- 

Rp 12.500,- 

3,5 ons   

Semua produk 

Rp 25.000 

Produk Nastar 

Lidah Kucing 

Semprit Keju 

Coklat 

Kastangeel 

 Nastar 

Lidah kucing  

Coklat 

Putri salju 

Kecuali 

Kastangeel        

dll 

 

 

 

 

 

Rp. 30.000 

 

      Tabel 1.3 daftar perbandingan harga 

      Sumber : hasil observasi 
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  Tabel 1.3 adalah tabel perbandingan harga dan produk kue kering yang 

dimiliki Swaft’s dengan pesaing yaitu Cia Bakery. Ada tiga hal yang dijadikan 

perbandingan yaitu ukuran kemasan, jenis produk dan harga. Untuk produk, 

ada beberapa produk sama yang dimiliki Swaft’s dengan Cia Bakery tetapi 

berbeda ukuran kemasannya. Swaft’ memiliki dua ukuran yang berbeda 

sedangkan Cia Bakery memiliki satu ukuran untuk semua produknya. 

Sementara harga yang ditawarkan oleh Swaft’s dengan Cia Bakery berbeda, 

untuk Swaft’s harga berdasarkan ukuran produk sedangkan Cia Bakery harga 

berdasarkan produknya. Produk yang dimiliki Cia Bakery lebih banyak 

daripada Swaft’s . 

  Dari uraian di atas maka penulis mencoba mengadakan penelitian 

dengan mengambil judul: Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan 

dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Swaft’s. 

B.  Rumusan Masalah 

   Berdasarkan penjelasan latar belakang, penulis ingin merumuskan 

pokok permasalahaan sebagai berikut : 

 1. Apakah  kualitas layanan, kualitas produk dan harga berpengaruh  secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen Swaft’s ? 

       2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Swaft’s ? 
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 3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Swaft’s? 

 4.  Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Swaft’s ?  

C. Tujuan Penelitian  

   Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitan ini adalah sebagai berikut : 

             1. Untuk mengetahui pengaruh dari  kualitas layanan,  kualitas produk dan 

harga terhadap kepuasan konsumen Swaft’s  

2. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen Swaft’s  

3. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen Swaft’s  

4. Untuk mengetahui pengaruh dari harga terhadap kepuasan konsumen 

Swaft’s 

D. Manfaat Penelitian  

   Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah yang 

disebutkan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 
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Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi  

penerapan teori ilmu manajemen pemasaran pada dunia bisnis yang nyata 

dan  juga sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.  

2. Manfaat Praktis  

     Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, kualitas produk dan harga 

terhadap kepuasan konsumen Swaft’s. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi masukan untuk Swaft’s dalam mengembangkan usahanya. 

E.  Lingkup Permasalahan 

  Adapun lingkup pada penelitian ini meliputi: 

1. Data penjualan Swaft’s yang dilampirkan pada penelitian ini terbatas dari 

bulan November 2010 sampai dengan November 2011. 

2. Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler (2009:103), ada lima faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu kualitas layanan, kualitas produk,  

harga, faktor personal dan faktor situasi. Dalam penelitian ini ada tiga 

faktor yang dipakai yaitu faktor kualitas layanan, kualitas produk dan 

harga. 

 

 


