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Abstract: The results showed the test results F sig 0.000 < 0.05, which means that the variable price and quality of
products simultaneously have an influence on customer satisfaction. T test results obtained partial to the price
variable sig 0.027 < 0.05 which means that the variable partial price has significant influence on customer satisfaction
. Partial t test results for the variable quality of the products obtained sig 0.000 < 0.05, which means that the variable
quality of the product is partially have significant influence on customer satisfaction . The magnitude of the coefficient
of determination ( R2 ) obtained at 0.886 . This means that 88.6 % customer satisfaction variable variation can be
explained by the variable price and quality of products , while the remaining 11.4% is explained by other variables
not filed or is not examined in this study.

Keywords: price, quality of product, customer satisfaction.

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan hasil uji F sig 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa variabel harga dan kualitas
produk secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji t parsial untuk variabel harga
diperoleh sig  0,027 < 0.05 yang berarti variabel harga secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap
kepuasan pelanggan. Hasil uji t parsial untuk variabel kualitas produk diperoleh sig 0,000 < 0,05 yang berarti
variabel kualitas produk secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Besarnya
koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,886. Hal ini berarti 88,6% variasi variabel kepuasan pelanggan
dapat dijelaskan oleh variabel harga dan kualitas produk, sedangkan sisanya sebesar 11,4% diterangkan oleh variabel
lain yang tidak diajukan atau tidak diteliti didalam penelitian ini.

Kata kunci: harga, kualitas produk, kepuasan pelanggan.

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, produk yang bersaing
dalam pasar semakin banyak dan beragam akibat
keterbukaan pasar. Sehingga terjadilah persaingan
antar produsen untuk dapat memenuhi kebutuhan
pelanggan serta memberikan kepuasan kepada
pelanggan secara maksimal, karena pada dasarnya
tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan
rasa puas pada pelanggan. Salah satu tindakan untuk
memuaskan pelanggan adalah dengan cara
memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan
sebaik-baiknya.

Dalam dunia usaha sekarang ini baik yang

berskala besar maupun yang berskala kecil pada
berbagai jenis serta bentuk usaha akan mempunyai
dua tujuan pokok yaitu tujuan teknis dan tujuan
ekonomis. Tujuan teknis dari setiap perusahaan yaitu
bagaimana agar perusahaan dapat menghasilkan
produk yang sesuai dengan selera pelanggan,
sedangkan tujuan ekonomis setiap perusahaan adalah
untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Perusahaan yang ingin berkembang dan
mendapatkan keunggulan bersaing harus dapat
memberikan harga yang baik dan produk yang
berkualitas kepada para pelanggan, sehingga akan
muncul kepuasan dalam benak pelanggan dan
diharapkan akan membawa dampak positif bagi
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perusahaan. Selain harga yang relatif murah, kualitas
produk juga sangat mempengaruhi keberhasilan dan
kemajuan suatu perusahaan. Perusahaan yang
menjual produk yang berkualitas akan memberi
keuntungan dibandingkan dengan menjual produk
yang tidak berkualitas. Artinya pelanggan akan
bersedia membeli suatu produk dengan harga yang
terjangkau dan dengan kualitas produk yang baik.

Kepuasaan pelanggan telah menjadi bagian
penting dalam tujuan sebagian besar perusahaan.
Kepuasan pelanggan merupakan konsep penting
dalam konsep pemasaran. Melihat tingginya
kepentingan pada pemasaran, kepuasan pelanggan
telah menjadi subjek dari beberapa penelitian yang
dilakukan cukup gencar oleh perusahaan. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui apakah keinginan
pelanggan yang sebenarnya. Orientasi dunia
pemasaran telah mengalami perubahan dari profit
orientied kepada satisfied orientied.  Setiap
perusahaan harus memperhatikan dan
mempertimbangkan kepuasan pelanggan.

Masalah yang sering dihadapi oleh
perusahaan adalah bahwa perusahaan belum tentu
mampu memberikan kepuasan maksimal yang benar-
benar diharapkan oleh pelanggan. Jika kinerja produk
lebih rendah dari pada harapan, pelanggan akan
kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan
puas. Jika ternyata melebihi harapan, pelanggan akan
sangat puas. Perasaan-perasaan itu akan membuat
pelanggan membeli atau tidak membeli produk
tersebut dan akan membicarakan hal-hal yang
menguntungkan atau tidak menguntungkan produk
tersebut dengan orang lain.

Perusahaan perlu melihat pentingnya
pelanggan dipuaskan dengan memberikan harga dan
kualitas produk yang baik. Artinya, memberikan
kinerja yang sama atau melebihi harapan pelanggan,
dengan tujuan untuk mendapatkan para pelanggan
yang loyal (setia) sehingga memberikan manfaat yang
tinggi bagi perusahaan. Kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan adalah respon pelanggan terhadap
perubahan ketidaksesuaian yang dirasakan antara
harapan sebelumnya dan kinerja produk yang
dirasakan. Pada persaingan yang semakin ketat,

semakin banyak produsen yang terlibat dalam
pemenuhan dan keinginan pelanggan sehingga hal ini
menyebabkan setiap perusahaan harus melakukan
peninjauan pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan
utama, antara lain dengan semakin banyaknya
perusahaan yang menyatakan komitmen terhadap
kepuasan pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui
apakah pelanggannya sudah merasa puas melalui
umpan balik yang  diberikan oleh pelanggan,
contohnya tetap setia menjadi pelanggan, membina
hubungan baik, serta memberikan masukan-masukan
dan berbagai informasi yang di dapat dari para
pesaing. Sehingga dapat menjadi masukan bagi
keperluan pengembangan dan peningkatan kinerja
perusahaan.

Kepuasan tidak akan pernah berhenti pada
satu titik, bergerak dinamis mengikuti tingkat harga
dan kualitas produk dengan harapan-harapan yang
berkembang di benak konsumen. Jika kepuasan
pelanggan terpenuhi itu berarti harga dan kualitas
produk sesuai dengan harapan pelanggan, hal ini akan
berdampak baik untuk meningkatkan penjualan
perusahaan dan akan menumbuhkan loyalitas
pelanggan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

Pemasaran merupakan ujung tombak
perusahaan. Dalam dunia persaingan yang semakin
ketat, perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup
dan berkembang. Oleh karena itu seorang pemasar
dituntut untuk memahami permasalahan pokok di
bidangnya dan menyusun strategi agar dapat
mencapai tujuan perusahaan.

Berikut ini beberapa pengertian mengenai
pemasaran menurut para ahli:

a. Menurut Stanton yang dikutip Sunyoto (2014);
marketing is a total system business designed to
plan, price, promote and distribute want
satisfying products to target market to achieve
organizational objective. (pemasaran adalah suatu
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sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang
untuk merencanakan, menentukan harga, promosi
dan mendistribusikan barang-barang yang dapat
memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran
serta tujuan perusahaan).

b. Menurut Kotler (2008); marketing is asocial and
managerial process by which individuals and
groups obtain what they need and what through
creating, offering, and exchanging products of
value of whit other (pemasaran adalah proses
sosial dan manajerial dengan mana seseorang atau
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan
dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran
produk dan nilai).

c. Menurut Swastha (2005); pemasaran adalah
sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang
ditujukan untuk merencanakan, menentukan
harga, mempromosikan dan mendistribusikan
barang jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat
mencapai tujuan organisasi, sedangkan menjual
adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang
dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain
agar bersedia membeli barang atau jasa yang
ditawarkan.

Dari definisi di atas, dapat diterangkan
bahwa arti pemasaran adalah jauh lebih luas dari
pada arti penjualan. Pemasaran mencakup usaha
perusahaan yang dimulai dengan mengidentifisir
kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan,
menentukan produk yang hendak diproduksi,
menentukan harga produk yang sesuai, menentukan
cara-cara promosi dan penyaluran penjualan tersebut.
Jadi, kegiatan pemasaran adalah kegiatan-kegiatan
yang saling berhubungan sebagai suatu sistem.

Chandra (2002:1) mengemukakan bahwa
dalam implementasinya, organisasi menggunakan
serangkaian alat pemasaran yang dikenal dengan
istilah bauran pemasaran (marketing mix) yang
meliputi:

1. Produk (product), terdiri atas variasi produk,
kualitas, desain, fitur, nama merk, kemasan,
ukuran, layanan, garansi dan retur.

2. Harga (price), terdiri dari harga katalog, diskon,
potongan khusus, periode pembayaran dan syarat
kredit.

3. Promosi (promotion), terdiri atas promosi
penjualan, periklanan, personal selling, public
relations, dan direct marketing.

4. Distribusi (distribution), terdiri dari saluran
distribusi, cakupan distribusi, kelengkapan
produk, lokasi, persediaan, fasilitas penyimpanan
dan transfortasi. Sementara itu, filosofi pemasaran
mengalami evolusi dari orientasi internal (inward
looking) menuju orientasi eksternal (outward
looking). Orientasi internal tercermin dalam
konsep produksi, konsep produk dan konsep
penjualan, sedangkan orientasi eksternal
direfleksikan dalam konsep pemasaran dan konsep
pemasaran sosial. Kendati demikian, setiap konsep
memiliki keunikan dan konteks aplikasinya
masing-masing.

5. Konsep produksi (production concept),
berkeyakinan bahwa konsumen akan menyukai
produk-produk yang tersedia dimana-mana dan
harganya murah. Penganut konsep ini akan
berkonsentrasi pada upaya menciptakan efisiensi
produk, biaya rendah dan distribusi missal.
Dengan demikian, fokus utama konsep ini adalah
distribusi dan harga. Konsep ini masih banyak
dijumpai di negara-negara berkembang, seperti
Indonesia, apalagi dalam situasi krisis moneter
seperti ini.

6. Konsep produk (product concept), berpandangan
bahwa konsumen akan menyukai produk-produk
yang memberikan kualitas, kinerja atau fitur
inovatif terbaik. Penganut konsep ini akan
berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk
superior dan penyempurnaan kualitasnya. Jadi,
fokus utamanya adalah pada aspek produk.
Konsep ini sering dijumpai dalam pemasaran
produk elektronik, komputer dan karya seni
(seperti film, lukisan dan novel).

7. Konsep penjualan (selling concept), berkeyakinan
bahwa konsumen tidak akan tertarik untuk
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membeli produk dalam jumlah banyak, jika
mereka tidak diyakinkan dan bahkan bila perlu
dibujuk. Penganut konsep ini akan berkonsentrasi
pada usaha-usaha promosi dan penjualan yang
agresif. Konsep ini banyak dijumpai pada
penjualan asought godds (seperti asuransi,
ensiklopedia, batu nisan), pemasaran nirlaba
(seperti penggalangan dana, partai politik, dan
universitas), dan situasi over capacity (penawaran
jauh melampaui permintaan).

8. Konsep pemasaran (marketing concept),
berpandangan bahwa kunci untuk mewujudkan
tujuan organisasi terletak pada kemampuan
organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan
mengkomunikasikan nilai pelanggan (customer
value) kepada pasar sasarannya secara lebih
efektif dibandingkan pada pesaing. Konsep ini
bertumpu pada empat pilar utama: pasar sasaran,
kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegritasi
(integrated marketing), dan profitabilitas. Pasar
sasaran adalah pelanggan yang dipilih untuk
dilayani dengan program pemasaran khusus bagi
mereka.

2.2 Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang yang ditagihkan
untuk suatu produk atau jasa. Harga merupakan satu-
satunya elemen dalam bauran pemasaran yang
menghasilkan pendapatan. Berikut ini beberapa
pengertian mengenai harga menurut para ahli:

a. Menurut Michael J. Etzel yang dikutip Sunyoto
(2014:130); harga adalah nilai yang disebutkan
dalam mata uang (dolar = $) atau medium moneter
lainnya sebagai alat tukar (price is value expressed
in terms of dollars or monetary medium of
exchange).

b. Menurut Indriyo Gitosudarmo yang dikutip
Sunyoto (2014:131); harga itu sebenarnya
merupakan nilai yang dinyatakan dalam satu mata
uang atau alat tukar, terhadap suatu produk
tertentu. Dalam kenyataannya besar kecilnya nilai
atau harga itu tidak hanya ditentukan oleh faktor
fisik saja yang diperhitungkan tetapi faktor-faktor

psikologis dan faktor-faktor lain berpengaruh pula
terhadap harga.

c. Menurut Kotler yang dikutip Sunyoto (2014:131);
harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada
suatu produk tertentu. Perusahaan menetapkan
harga dalam berbagai cara. Di dalam perusahaan
kecil, harga sering kali ditetapkan oleh manajemen
puncak. Di perusahaan-perusahaan besar,
penetapan harga biasanya ditangani oleh para
manajer divisi atau manajer lini produk. Bahkan
dalam perusahaan-perusahaan ini, manajemen
puncak menyusun tujuan dan kebijakan tentang
penetapan harga umum dan sering kali menyetujui
harga yang diusulkan oleh manajemen peringkat
bawah.

Kotler dan Amstrong (1998:97) berpendapat
bahwa ada empat pendekatan dalam penetapan harga
yaitu:

1. Strategi harga premium, menghasilkan produk
bermutu tinggi dan memasang harga paling tinggi.

2. Strategi ekonomi, menghasilkan produk bermutu
rendah dan memasang harga paling rendah.

3. Strategi nilai baik, menghasilkan suatu produk
tinggi tetapi dengan harga yang lebih rendah.

4. Strategi penetapan harga tinggi, menetapkan harga
produk tinggi sehubungan dengan produk tinggi,
namun untuk jangka panjang produk tersebut
ditinggalkan oleh konsumen karena keluhan
terhadap produk tersebut.

2.3 Cara Penetapan Harga

Cara penetapan harga atau metode penetapan
harga dapat dilakukan dengan beberapa cara (Kotler,
2000) yaitu :

1. Penetapan harga mark-up, dilakukan dengan
menambahkan mark-up standar ke biaya produk.

2. Penetapan harga berdasarkan sistem
pengembalian, dilakukan dengan perusahaan
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menetapkan harga sesuai dengan tingkat
pengembalian (ROI) yang diinginkan.

3. Penetapan harga berdasarkan nilai yang
dipersepsikan, dilakukan dengan menyesuaikan
persepsi dari pikiran pembeli.

4. Penetapan harga ber laku, yaitu mereka
menetapkan harga yang cukup rendah untuk
tawaran yang bermutu tinggi.

5. Penetapan harga sesuai yang berlaku,
perusahaan mendasarkan harganya.

6. Penetapan harga tender tertutup, perusahaan
menetapkan harga berdasarkan perkiraannya
tentang bagaimana pesaing akan menetapkan
harga dan bukan berdasarkan hubungan yang kaku
dengan biaya atau permintaan perusahaan.

Menurut Tjiptono (2008), ada empat jenis
tujuan penetapan harga, yaitu :
1. Tujuan Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa
setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat
menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini
dikenal dengan istilah maksimalisasi laba.

2. Tujuan Berorientasi pada Volume
Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula
perusahaan yang menentapkan harganya
berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume
tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah
volume pricing objectives.

3. Tujuan Berorientasi pada Citra
Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui
strategi penetapan harga. Perusahaan dapat
menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau
mempertahankan citra prestisius. Sementara itu
harga rendah dapat digunakan untuk membentuk
nilai tertentu, misalnya dengan memberikan
jaminan bahwa harganya merupakan harga yang
terendah di suatu wilayah tertentu.

4. Tujuan Stabilisasi Harga
Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif

terhadap harga, bila suatu perusahaan
menurunkan harganya, maka para pesaingnya
harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi
seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan
stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu
yang produknya terstandardisasi. Tujuan
stabilisasi ini dilakukan dengan jalan menetapkan
harga untuk hubungan yang stabil antara harga
suatu perusahaan dan harga pemimpin industri.

5. Tujuan-tujuan Lainnya
Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan
mencegah masuknya pesaing, mempertahankan
loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang,
atau menghindari campur tangan pemerintah.
Organisasi non-profit juga dapat menetapkan
tujuan penetapan harga yang berbeda, misalnya
untuk mencapai partial cost recovery, full cost
recovery, atau untuk menetapkan social price.

2.4 Indikator Harga

Indikator yang mencirikan harga yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu (Stanton,1998)
:
1. Keterjangkauan harga
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk
3. Daya saing harga
4. Kesesuaian harga dengan manfaat

2.5 Klasifikasi Produk

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller
(2008), dulu pemasar mengklasifikasikan produk
berdasarkan ketahanan atau durabilitas,
keberwujudan dan kegunaan (konsumen atau
industri). Setiap jenis produk mempunyai strategi
bauran pemasaran yang sesuai.

Ketahanan (Durability) dan Keberwujudan
(Tangibility), pemasar menggolongkan produk
menjadi tiga kelompok menurut ketahanan dan
keberwujudannya. Klasifikasi produk bisa dilakukan
atas berbagai macam sudut pandang, yaitu:

1. Barang-barang yang tidak tahan lama
(Nondurable Goods)
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Barang-barang berwujud yang biasanya
dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali
penggunaan, seperti bir dan sabun. Karena
barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat
adalah membuat barang tersebut tersedia di
banyak lokasi, hanya mengenakan markup yang
kecil, dan beriklan secara besar-besaran untuk
mendorong percobaan dan membangun preferensi.

2. Barang tahan lama (Durable Goods)
Barang-barang berwujud yang biasanya dapat
digunakan untuk waktu lama. Seperti kulkas, alat-
alat mesin, dan pakaian. Produk-produk tahan
lama biasanya memerlukan penjualan personal
dan jasa, menuntut margin yang lebih tinggi, dan
memerlukan garansi penjual yang lebih banyak.

3. Jasa (Services)
Produk yang tak berwujud, tak terpisahkan,
bervariasi, dan dapat musnah. Akibatnya, jasa
biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas
pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih
besar. Contohnya meliputi salon potong rambut,
nasihat hukum dan perbaikan peralatan.

2.6 Kepuasan Pelanggan

Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan
oleh sebuah perusahaan pada akhirnya akan bermuara
pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan
mengenai kepuasan yang dirasakan, kepuasan
merupakan tingkat perasaan di mana seseorang
menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk

yang diterima dan yang diharapkan. Menurut Kotler
yang dikutip Sunyoto (2014:193).

Dalam era globalisasi ini perusahaan akan
selalu menyadari pentingnya faktor pelanggan. Oleh
karena itu mengukur tingkat kepuasan para pelanggan
sangatlah perlu, walaupun hal tersebut tidaklah
semudah mengukur berat badan atau tinggi badan
pelanggan yang bersangkutan. Banyak manfaat yang
diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat
kepuasan pelanggan yang tinggi. Tingkat kepuasan
yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan
dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi
sensivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi
biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya
operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah
pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan dan
meningkatkan reputasi bisnis. Menurut Fornell yang
dikutip Sunyoto (2014:193).

Tjiptono (2005:349) mengemukakan bahwa
: “kepuasan pelanggan adalah tanggapan emosional
pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu
produk atau jasa”.

Dalam konsep kepuasan pelanggan terdapat
dua elemen yang mempengaruhi, yaitu harapan dan
kinerja. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap
apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk.
Harapan adalah perkiraan konsumen tentang apa
yang akan diterima apabila ia mengkonsumsi produk
kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang
ditunjukan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1: Konsep Kepuasan Pelanggan
                                Sumber: Fandy Tjiptono (2008)
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2.7 Kerangka Berpikir

PT. Laris Manis Utama merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang importir dan
distributor buah. Dalam rangka meningkatkan
penjualan perusahaan, pihak manajemen perusahaan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan data yang berhasil dikumpulkan
bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh
secara langsung dari responden melalui survey
(kuesioner).

Untuk memperoleh informasi atau data yang
diperlukan, maka digunakan satu metode penelitian
yang merupakan penunjang dalam analisis
pembahasan yaitu:

a. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan
dengan jalan mengumpulkan dokumentasi-
dokumentasi perusahaan yang berhubungan
dengan objek penelitian yang akan diteliti.

b. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan
mengadakan pengamatan secara langsung pada
PT. Laris Manis Utama dalam proses kegiatan
pengolahan data.

menekankan pada harga dan kualitas produk
sehingga perencanaan perusahaan kedepan
dapat terlaksana sesuai dengan tujuan
perusahaan yaitu meningkatkan penjualan. Atau
secara sistematis dapat dilihat kerangka berpikirnya
sebagai berikut :

c. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan
untuk diisi oleh para responden dan diminta untuk
memberikan pendapat atau jawaban atas
pertanyaan yang diajukan.

3.2 Teknik Analisis

Seluruh data yang dikumpulkan dari
lapangan yang berasal dari seluruh daftar pertanyaan
kemudian ditabulasikan sesuai dengan analisis yang
dibutuhkan. Adapun analisis yang dibutuhkan dalam
penelitian ini berdasarkan tujuan dan hipotesis, untuk
menguji hipotesis Pengaruh Harga dan Kualitas
Produk terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Laris
Manis Utama Palembang digunakan:

3.2.1Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisa data yang digunakan untuk
melihat pengaruh secara bersama-sama faktor Harga
(X1) dan faktor Kualitas Produk (X2) terhadap
Kepuasan Pelanggan (Y). Adapun pendekatan

Gambar 2: Kerangka Berpikir
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analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda (multiple regression) yang dirumuskan
sebagai berikut:

Dimana :

Y = Kepuasan Pelanggan
a = Nilai Konstanta
b1 = Koefisien regresi Harga
X1 = Harga
b2 = Koefisien regresi Kualitas Produk
X2 = Kualitas Produk
e = Faktor Kesalahan (error) / Faktor lain.

Dengan tingkat signifikansi regresi diuji pada t  =
0,05.

3.2.2 Koefisien Korelasi ( r )

Pada kasus di atas, untuk mengetahui
keeratan pengaruh Harga dan Kualitas Produk
terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Laris Manis
Utama Palembang digunakan besaran yang akan
dianalisis adalah korelasi (r). Korelasi adalah salah
satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari
hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal
ini tidak ditentukan variabel mana yang
mempengaruhi variabel yang lainnya. Nilai koefisien
berkisar antara -1 dan 1. Semakin mendekati satu
nilai absolute koefisien korelasi maka hubungan
antara variabel tersebut semakin kuat sedangkan
semakin kecil (mendekati nol) nilai absolute koefisien
korelasi maka pengaruh antara variabel tersebut
semakin lemah. Tanda positif atau negatif
menunjukkan arah hubungan.

Kuat dan lemahnya korelasi antara beberapa
variabel ditentukan dengan kriteria, menurut
(Sarwono:2006), ukuran korelasi diterjemahkan
sebagai berikut :

1) 0 : tidak ada korelasi antar variabel.
2) >0 – 0.25 : korelasi sangat lemah.
3) >0.25 – 0.5 : korelasi cukup.
4) >0,5 – 0.75 : korelasi kuat
5) >0,75 – 0,99 : korelasi sangat kuat
6) 1 : korelasi sempurna.

3.2.3 Koefisien Determinasi ( R )

Untuk mengambil seberapa jauh variabel
bebas dapat menjelaskan variabel terikat maka perlu
diketahui nilai koefisien determinasi atau penentuan
R2.  Nilai  R2 ini  berkisar  antara  0  –  1,  semakin
mendekati 1 nilai R2 tersebut berarti semakin besar
variabel independen  mampu menerangkan variabel
dependent. analisis terhadap nilai R-square (R2) ini
digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel
bebas (X1 dan  X2) dapat menerangkan hubungan
perubahan variabel terikat (Y). Sifat-sifat R-square
sangat dipengaruhi oleh banyak variabel bebas
dimana semakin banyak variabel bebas semakin besar
nilai R-square.

Untuk mengetahui pengaruh satu variabel
dengan yang lain, digunakan analisis korelasi.
Nilai koefisien korelasi berkisar antara -1 dan 1 atau
-1  <   ryx <  1. Penafsiran koefisien korelasi sesuai
pendapat Sugiyono (2007:216) adalah sebagai
berikut :

Tabel 1:
Skala Penafsiran Nilai Indikator

3.2.4 Uji Hipotesis Statistik

3.2.4.1 Uji Secara Simultan

a. H0 : b1,b2 = 0, artinya tidak ada pengaruh Harga
dan Kualitas Produk secara simultan (bersama-
sama) terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT.
Laris Manis Utama Palembang.
Ha : b1,b2,= 0, artinya terdapat pengaruh Harga
dan Kualitas Produk secara simultan (bersama-
sama) terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT.
Laris Manis Utama Palembang.
Kriteria Pengujian :
Dipergunakan Uji F  dengan ketentuan
Terima H0, jika sig.F > 0,05
Tolak H0, jika sig.F < 0,05

Hal - 36 Vol. 6 No. 1 September 2016

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Y = a+b1+b2X2+e



3.4.2.2 Uji Secara Parsial

a. Harga
H0 :  b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh Harga
terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Laris
Manis Utama Palembang.
H1 :  b1 =  0,  artinya  terdapat  pengaruh  Harga
terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Laris
Manis Utama Palembang.

Kriteria pengujian :
Dipergunakan Uji t dengan ketentuan
Terima H0, jika sig t > 0,05
Tolak H0, jika sig t < 0,05

b. Kualitas Produk
H0 : b2 = 0, artinya tidak ada pengaruh Kualitas
Produk terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT.
Laris Manis Utama Palembang.
H1 :  b2 = 0, artinya terdapat pengaruh Kualitas

Produk terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT.
Laris Manis Utama Palembang.

Kriteria pengujian :
Dipergunakan Uji t  dengan ketentuan
Terima H0, jika sig t > 0,05
Tolak H0, jika sig t < 0,05

Analisis data dilakukan dengan bantuan
Program Statistical Package for the Social Science
(SPSS).

4. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel Harga

Variabel pada penelitian ini diukur melalui 9
buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-
indikator dari variabel tersebut. Hasil tanggapan
terhadap harga dapat dijelaskan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2:
Tanggapan Responden Mengenai Harga

   Sumber: Data primer yang diolah, 2016
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Tanggapan responden sebagaimana pada
tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden
memberikan tanggapan setuju terhadap pertanyaan-
pertanyaan mengenai harga yang dirasakan oleh diri
responden dengan persentase 55.35%, kurang setuju
22.22%, sangat setuju 17.37%, tidak setuju 4.24%
dan sangat tidak setuju 0.81%.

Tanggapan responden sebagaimana
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
memberikan tanggapan kurang setuju terhadap
pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas produk
sebagaimana yang dirasakan oleh diri responden
dengan persentase 63.27%, diikuti tidak setuju
28.55%, setuju 6.36%, sangat tidak setuju 1.82% dan
sangat setuju 0.00%.

4.3 Deskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan

Tabel 3:
Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Produk

4.2 Deskripsi Variabel Kualitas Produk

Variabel pada penelitian ini diukur melalui
10 buah pertanyaan yang mempresentasikan
indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil
tanggapan terhadap kualitas produk dapat dilihat pada
tabel 3 berikut:

Variabel pada penelitian ini diukur melalui 7
buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-
indikator dari variabel tersebut.Tanggapan responden
sebagaimana menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memberikan tanggapan setuju terhadap
pertanyaan-pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan
dengan persentase 67.79% diikuti sangat setuju
23.12%, kurang setuju 7.27%, tidak setuju 1.30%
dan sangat tidak setuju 0.52%.Hasil kepuasan
pelanggan dapat di jelaskan pada tabel 4 berikut:

      Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hal - 38 Vol. 6 No. 1 September 2016

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



Tabel 4:
Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Pelanggan

4.4 Pembahasan dan Interpretasi

4.4.1Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji
sejauhmana keandalan alat pengukur dapat digunakan
lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas
dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus
Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-
masing variabel dapat dilihat berikut ini:

4.4.1.1 Uji Reliabilitas Harga (X1)

Untuk melihat ke realibilitas variabel Harga
(X1) yang telah dilakukan pengisian kuesioner oleh
55 orang responden dengan menjawab 9 pertanyaan
yang valid. Ke 9 item pertanyaan tersebut dijadikan
sebagai indikator terhadap variabel Harga (X1).

Dari hasil analisis diatas didapat nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,849. Maka dapat
disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian
tersebut reliabel.

4.4.1.2 Uji Reliabilitas Kualitas Produk (X2)

Untuk melihat ke realibilitas pada variabel
Kualitas Produk (X2) yang telah dilakukan pengisian
kuesioner oleh 55 orang responden dengan menjawab
10 pertanyaan yang valid. Ke 10 item pertanyaan
tersebut dijadikan sebagai indikator terhadap variabel
Kualitas Produk (X2).

Dari hasil analisis diatas didapat nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,691. Maka dapat
disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian
tersebut reliabel.

                               Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 5: Hasil Uji Realibilitas
Variabel Harga

Tabel 6: Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Kualitas Produk
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4.4.1.3 Uji Reliabilitas Kepuasan Pelanggan (Y)

Untuk melihat ke realibilitas pada variabel
Kepuasan Pelanggan (Y) yang telah dilakukan
pengisian kuesioner oleh 55 orang responden dengan
menjawab 7 pertanyaan yang valid. Ke 7 item
pertanyaan tersebut dijadikan sebagai indikator
terhadap variabel Kepuasan Pelanggan (Y).

Tabel 7: Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Kepuasan

Pelanggan

Dari hasil analisis diatas didapat nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,800. Maka dapat
disimpulkan bahwa butir-butir instrumen penelitian
tersebut reliabel.

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan
bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha
yang cukup besar yaitu diatas atau 0,60 sehingga
dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-
masing variabel dari kuesioner adalah reliabel
sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-
masing konsep variabel tersebut layak digunakan
sebagai alat ukur.

4.4.2Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji
sejauhmana ketepatan alat pengukur dapat
mengungkapkan konsep gejala atau kejadian yang
diukur. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai
r hitung > r tabel (n-2).

Korelasi antara masing-masing indikator
terhadap total skor konstruk dari setiap variabel
menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan
bahwa r hitung > r tabel. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Pengujian validitas selengkapnya dapat
dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8:
Hasil Pengujian Validitas

   Sumber: Data primer yang diolah, 2016

4.4.3Teknik Analisis Data

Pada bagian ini dideskripsikan data hasil
penelitian yang diperoleh di lapangan, baik data
tentang Harga, Kualitas Produk maupun Kepuasan
Pelanggan. Data tersebut diperoleh dari hasil
pengisian kuesioner yang disebarkan kepada 55 orang
responden dengan menggunakan instrumen yang
dikembangkan dan dibuat sendiri oleh penulis. Data
hasil penelitian disajikan mulai dari variabel terikat,
kemudian dilanjutkan dengan variabel-variabel bebas
lainnya.

Hal - 40 Vol. 6 No. 1 September 2016

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



4.4.4Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh yang terjadi pada variabel Harga,
Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan secara
simultan. Setelah dilakukan pengolahan data maka
didapat tabel Regresi Linier berganda yang di
tampilkan pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel  9:
Hasil Analisis Linier Berganda

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
koefisien regresi untuk variabel Harga (X1) 0,090,
Kualitas Produk (X2) 0,844 dan juga menghasilkan
nilai konstanta sebesar 2,915 sehingga persamaan
regresi berganda penelitian ini adalah sebagai berikut

Y = 2,915 + 0,090X1 + 0,844X2

Keterangan:
Y = Kepuasan Pelanggan
X1 = Harga
X2 = Kualitas Produk

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:
1. Variabel harga, Kualitas Produk mempunyai arah

koefisien yang bertanda positif terhadap kepuasan
pelanggan dengan nilai konstanta sebesar 2,915.

2. Koefisien harga memberikan nilai sebesar 0,090
yang berarti bahwa jika harga semakin baik
dengan asumsi variabel lain tetap maka kepuasan
pelanggan akan mengalami peningkatan.

3. Koefisien kualitas produk memberikan nilai
sebesar 0,844 yang berarti bahwa jika kualitas
produk semakin tinggi dengan asumsi variabel lain
tetap maka kepuasan pelanggan akan mengalami
peningkatan.

4.4.5 Koefisien Korelasi ( r )

Pada kasus di atas, untuk mengetahui
keeratan pengaruh Harga dan Kualitas Produk
terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Laris Manis
Utama Palembang digunakan besaran yang akan
dianalisis adalah korelasi (r). Korelasi adalah salah
satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari
hubungan antara dua variabel atau lebih yang
ditampilkan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10:
Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Dari hasil analisis koefisien korelasi dari
ketiga variabel adalah sebesar 0,943 yang
menunjukkan bahwa hubungan dari ketiga variabel
sangat kuat yang menunjukkan adanya derajat
asosiasi korelasi sangat kuat menurut
(Sarwono:2006), ukuran korelasi diterjemahkan
sebagai berikut :

1) 0 : tidak ada korelasi antar variabel.
2) >0 – 0.25 : korelasi sangat lemah.
3) >0.25 – 0.5 : korelasi cukup.
4) >0,5 – 0.75 : korelasi kuat
5) >0,75 – 0,99 : korelasi sangat kuat
6) 1: korelasi sempurna.

4.4.6 Koefisien Determinasi ( R2 )

Koefisien determinasi merupakan besaran
yang menunjukkan besarnya variasi variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variable
independennya. Dengan kata lain, koefisien
determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa
jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan
variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi
ditentukan dengan nilai adjusted R square
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 11 sebagai
berikut:
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Tabel 11:
Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui
bahwa koefisien determinasi (adjusted/ R2 square)
yang diperoleh sebesar 0,886. Hal ini berarti 88,6%
variasi variabel kepuasan pelanggan dapat dijelaskan
oleh variabel harga dan kualitas produk, sedangkan
sisanya sebesar 11,4% diterangkan oleh variabel lain
yang tidak diajukan atau tidak diteliti didalam
penelitian ini.

4.4.7 Uji Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk
mengetahui apakah hipotesis nol (H0) yang diajukan
ditolak atau diterima pada tingkat signifikansi
tertentu. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi
dan korelasi sederhana dan ganda, serta korelasi
parsial.

Dalam penelitian ini, yang ingin diperoleh
adalah seberapa besar kekuatan korelasi atau
yang terjadi antara kedua variabel bebas dengan
satu variabel terikat, baik secara sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan dikontrol oleh
variabel lain atau tidak. Pengujian hipotesis statistik
untuk hipotesis pertama dilakukan dengan Uji F
sedangkan hipotesis kedua dan ketiga dilakukan
dengan Uji t

4.4.8 Uji F (Pengujian Hipotesis Secara
Simultan)

4.4.8.1 Pengaruh Variabel Harga dan Kualitas
Produk Secara Bersama-sama Terhadap
Kepuasan Pelanggan

Untuk menguji pengaruh variabel bebas
secara bersama-sama diuji dengan menggunakan uji
F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh
sebagai berikut :

Tabel 12: Uji F (Anova)

Pengujian hipotesis pengaruh variabel harga
dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan
menggunakan ( uji F ) adapun kriteria pengujiannya
adalah:

1. Ho : b1, b2 = 0: Variabel harga dan kualitas produk
secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan.

2. Ha : b1, b2 = 0: Variabel harga dan kualitas produk
secara bersama-sama berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan.

3. Ho diterima jika F sig > 0,05
4. Ho ditolak jika F sig < 0,05

Karena F sig < 0,05, maka kesimpulan menolak Ho
dan menerima Ha

Pengujian pengaruh variabel bebas secara
bersama-sama terhadap variabel terikatnya dilakukan
dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik
menunjukkan nilai sig adalah 0,000. Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05, maka diperoleh
nilai signifikansi yang diteliti tersebut lebih kecil dari
0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang
menyatakan bahwa secara simultan variabel harga
dan kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap
kepuasan pelanggan.

4.4.9 Uji T (Pengujian Hipotesis Secara
Parsial)

Hipotesis harga dan kualitas produk dalam
penelitian ini diuji kebenarannya dengan
menggunakan uji parsial. Pengujian dilakukan dengan
melihat taraf signifikansi (pvalue), jika taraf
signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan di
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bawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika
taraf signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,05
maka hipotesis ditolak.

Tabel 13:
Hasil Uji T Secara Parsial

4.4.10 Pengaruh Variabel Harga Terhadap
Kepuasan Pelanggan

Pengujian hipotesis pengaruh variabel harga
terhadap kepuasan pelanggan ini menggunakan uji
parsial (uji t) adapun kriteria pengujiannya adalah :

1. Ho : b1 =  0: harga tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan

2. Ha: b1 = 0: harga berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan

3. Ho diterima, jika sig t > 0,05
4. Ho ditolak jika siq t < 0,05

Karena sig t < 0,05, maka kesimpulan menolak Ho
dan menerima Ha

Dari tabel uji t dilihat bahwa nilai sig untuk
variabel harga adalah 0,027. Dari nilai taraf
signifikansi tersebut berarti sig < 0,05  yang berarti
variabel harga berpengaruh positif terhadap kepuasan
pelanggan.

4.4.11 Pengaruh Variabel Kualitas Produk
Terhadap Kepuasan Pelanggan

Pengujian hipotesis pengaruh variabel
kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan ini
menggunakan uji parsial  (uji t) adapun kriteria
pengujiannya adalah:

1. Ho : b1 =  0 :  kualitas produk tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan

2. Ha : b1= 0 : kualitas produk berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan

3. Ho diterima, jika sig t > 0,05
4. Ho ditolak, jika sig t < 0,05

Karena sig t < 0,05, maka kesimpulan menerima Ho
dan menolak Ha.

Dari tabel uji t dilihat bahwa nilai sig untuk
variabel kualitas produk adalah 0,000. Dari nilai taraf
signifikansi tersebut berarti sig < 0,05  yang berarti
variabel kualitas produk berpengaruh positif terhadap
kepuasan pelanggan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang telah dilakukan pada  sebelumnya, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel
harga dan kualitas produk secara bersama-sama
terhadap variabel kepuasan pelanggan, dari tabel
Uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai sig adalah
0,000. Dari nilai taraf signifikansi tersebut berarti
sig < 0,05  yang berarti terdapat pengaruh harga
dan kualitas produk secara bersama-sama
terhadap kepuasan pelanggan.

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel
harga terhadap kepuasan pelanggan, Dari tabel
analisis uji T dapat dilihat bahwa untuk variabel
harga, dengan nilai sig adalah 0,027. Dari nilai
taraf signifikansi tersebut berarti sig < 0,05  yang
berarti terdapat pengaruh antara variabel harga
terhadap kepuasan pelanggan.

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel
kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, dari
tabel Analisis uji T dapat dilihat bahwa untuk
variabel kualitas produk, dengan nilai sig adalah
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0,000. Dari nilai taraf signifikansi tersebut berarti
sig < 0,05  yang berarti terdapat pengaruh secara
signifikan antara variabel kualitas produk
terhadap kepuasan pelanggan.

4.2 Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah
dikemukakan, maka saran yang dapat diajukan
sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan
PT. Laris Manis Utama Palembang adalah sebagai
berikut:

1. Mengingat bahwa variabel harga dan kualitas
produk mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka
disarankan kepada perusahaan untuk
memperhatikan harga jual agar lebih murah dari
kompetitor dan memperhatikan kualitas produk
agar lebih baik dari kompetitor.

2. Hasil Uji R2 menunjukkan masih ada variabel-
variabel lain yang harus diperhatikan dalam
penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih lanjut,
hendaknya menambah variabel lain yang dapat
mempengaruhi kepuasan pelanggan, karena
dengan semakin banyaknya pelanggan yang
merasa puas maka akan berpengaruh baik juga
bagi perusahaan.
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