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Allah tidak membebani seseorang lebih dari apa yang ia berikan kepadanya. 

Sesudah orang menderita kesukaran Allah akan memberinya kesenangan. 

(QS Ath-Tholaq : 7) 

 

Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama dan  

mulia dari pada pendidikan yang baik 

(HR. Muslim) 

 

Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima dengan lapang dada segala  

perbedaan, menerima dan merenungkan segala kritikan,  

dan berterima kasih atas segala pemberian 

(Mario Teguh) 
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ABSTRAKSI 

 

NINING TIA SAFITRI, NIM 1421103616. Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen, Universitas Widya Dharma. Skripsi. ”PENGARUH KUALITAS 

PRODUK, HARGA KOMPETITIF DAN CITRA MEREK TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN NIPPON PAINT PADA KIOS OPLOS 9 SEKARSULI 

KLATEN UTARA”. 

 Kepuasan pelanggan harus menjadi perhatian para pelaku usaha, agar 

pelanggan bersedia menjadi pelanggan setia. Untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, maka pelaku usaha harus dapat menjaga kualitas produk yang dijual, 

harga bersaing dengan produk sejenis, dan merek produk memiliki citra yang baik di 

mata pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 

permasalahan, yaitu: (1) Seberapa besar variabel kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan Nippon Paint?; (2) Seberapa besar variabel harga 

kompetitif berpengaruh terhadap kepauasan pelanggan Nippon Paint?; (3) Seberapa 

besar variabel citra merek berpengaruh terhadap kepauasan pelanggan  Nippon 

Paint?; (4) Seberapa besar variabel kualitas produk, harga kompetitif, dan citra 

merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Nippon 

Paint? 

Jenis penelitian adalah penelitian korelasional. Sampel penelitian sebanyak 40 

nasabah yang ditetapkan berdasarkan aksidental. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan dikumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi 

linier berganda. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1)  Kualitas Produk (X1) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini dibuktikan 

dengan koefisien regresi Kualitas Produk (X1) menunjukkan angka positif 0,308 

dengan nilai t hitung sebesar 5,587 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian, jika Kualitas Produk ditingkatkan, maka Kepuasan Pelanggan 

akan meningkat; (2) Harga Kompetitif (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi Harga 

Kompetitif (X2) menunjukkan angka positif 0,137 dengan nilai t hitung sebesar 2,242 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,031 < 0,05. Dengan demikian, jika harga semakin 

kompetitif, maka Kepuasan Pelanggan akan meningkatkan; (3) Citra Merek (X3) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini 

dibuktikan dengan koefisien regresi Citra Merek (X3) menunjukkan angka positif 

0,226 dengan nilai t hitung sebesar 2,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 < 

0,05. Dengan demikian Jika Citra Merek ditingkatkan, maka Kepuasan Pelanggan 

juga akan meningkatkan; (4) Secara bersama-sama Kualitas Produk (X1), Harga 

Kompetitif (X2), dan Citra Merek  (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y).  Hal ini dibuktikan oleh nilai F = 166,885 dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05, dan nilai R
2
  (adjusted R square) sebesar 0,927 atau 

92,7%. Secara bersama-sama Kualitas Produk, Harga Kompetitif, dan Citra Merek 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan sebesar 92,7% dan sisanya sebesar 7.3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

 

Kata kunci: Kualitas produk, Harga kompetitif, Citra merek, dan Kepuasan 

pelanggan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis dalam era globalisasi dewasa ini sangat ketat, di mana 

setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta 

berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan 

menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Dengan demikian usaha 

pengembangan produk yang berbeda, dapat menjadi suatu strategi yang efektif 

bagi perusahaan dalam memberikan penawaran produk yang inovatif sehingga 

tercapai suatu kepuasan masing-masing pihak, baik dari pembeli karena 

membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan seleranya maupun bagi 

pihak perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan produk-

produknya dan juga menjaga citra baik perusahaan di mata pelanggan. 

Sebelum memilih sebuah produk yang akan digunakan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan, setiap pelanggan melakukan pemilihan merek terlebih 

dahulu, mempertimbangkan kualitas produk dan harganya. Pemilihan produk ini 

dilakukan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan 

kepuasan dari penggunaan produk tersebut. Tjiptono (2008) mengungkapkan 

bahwa atribut produk merupakan usur-unsur produk yang dianggap penting oleh 

konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Merek 

merupakan hal yang penting dalam menentukan suatu keputusan pembelian. 

Merek memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan keuntungan lebih 

banyak lagi bila perusahaan mampu memanfaatkan 3 merek tersebut secara baik 
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dan terus menerus melalui berbagai cara seperti perluasan merek atau perluasan 

lini. 

Richard Oliver  dalam Irawan (2004) menjelaskan bahwa kepuasan 

adalah respon pemenuhan dari konsumen. Kepuasan adalah hasil dari penilaian 

konsumen bahwa produk atau pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan 

di mana tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang. Lima faktor pendorong 

utama kepuasan pelanggan, yaitu: (1) Kualitas produk, yaitu pelanggan akan 

merasakan puas jika hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan mereka; (2) Harga, 

yaitu untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah merupakan sumber 

kepuasan yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang 

tinggi; (3) Kualitas Pelayanan (Service quality), yaitu salah satu konsep service 

qualiy yang popular adalah ServQual. Berdasarkan konsep ini, service quality 

diyakini memiliki lima dimensi yaitu reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty dan tangible; (4) Faktor Emosional (Emotional Factor), yaitu kepuasan 

pelanggan berdasarkan faktor emosional dipengaruhi oleh brand image. Contoh-

contoh emotional value yang dapat mendasari kepuasan pelanggan adalah rasa 

bangga, rasa percaya diri, simbol sukses, bagian dari kelompok orang penting, 

dan lain-lain; dan (5) Kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa, yaitu 

pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan antara lain: kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, faktor 

emosional, harga, kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa, serta citra 
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merek. Berkaitan dengan hal ini, maka penulis bermaksud meneliti kepuasan 

pelanggan produk cat dengan merek Nippon Paint pada Kios Oplos 9 Jl. Mayor 

Kusmanto No. 37 Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Faktor 

yang digunakan dalam penelitian adalah citra merek, kualitas produk, dan harga 

yang dihubungkan dengan kepuasan pelanggan. 

Menurut Kotler dan Keller (2008) citra merek adalah persepsi konsumen 

tentang suatu merek sebagai refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran 

konsumen. Citra merek dapat terbentuk melalui memori seseorang mengenai 

suatu produk berdasarkan pengalamannya. Jadi suatu citra merek dapat 

berbentuk positif atau negatif merupakan akibat dari bagaimana pelanggan 

mengasosiasikan pengalaman mereka dengan merek tersebut. 

Setelah memilih merek, pertimbangan konsumen dalam membeli produk 

adalah kualitas produk tersebut. Produk yang berkualitas tinggi sangat 

diperlukan agar keinginan konsumen dapat dipenuhi. Keinginan konsumen yang 

terpenuhi sesuai dengan harapannya akan membuat konsumen menerima suatu 

produk bahkan sampai loyal terhadap produk tersebut. Pesaing yang banyak di 

pasar menuntut perusahaan harus memerhatikan kebutuhan konsumen, serta 

berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan produk yang bermutu tinggi. Kualitas 

produk memberikan dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan yang 

kuat dengan perusahaan. Konsumen akan senang jika kebutuhannya terpenuhi. 

Menurut Nasution (2001), kualitas (mutu) produk mencakup sifat, ciri, derajat, 

jenis, pangkat, standar atau penilaian yang membedakan sesuatu dengan yang 

lainnya. Karena itu kualitas tersebut dapat menggambarkan salah satu dari hal-

hal seperti kemampuan untuk mempergunakan (fitness for use), kelas atau 
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derajat (grade), mutu kecocokan (quality of conformance), karakteristik mutu 

(quality characteristic), fungsi mutu (quality function) dan nama sebuah bagian 

dalam sebuah organisasi (quality department). 

Faktor pertimbangan lainnya konsumen dalam membeli suatu produk 

adalah harga. Sutojo (2009) mengemukakan bahwa harga mempunyai pengaruh 

langsung terhadap permintaan produk di pasar. Hal itu disebabkan karena pada 

dasarnya harga merupakan sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada 

konsumen atau pembeli institusional. Apakah harga tadi dapat diterima, 

konsumen, pembeli institusional atau pasarlah yang memutuskan. Bila mana 

pasar dapat menerima harga yang ditawarkan, produk yang bersangkutan laku. 

Sebaliknya apabila pasar menolaknya, perusahaan yang bersangkutan wajib 

meninjau kembali harga yang mereka tawarkan atau (jika dirasa perlu) menarik 

kembali produk mereka dari pasar. Akan tetapi menetapkan harga jual produk 

tidak dapat dilakukan secara mencoba-coba karena banyak sekali kepentingan 

perusahaan yang terkait di dalamnya. Tjiptono (2008) menambahkan bahwa 

harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 

peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi 

harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh 

manfaat atau utilities tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat 

dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor-faktor 

produk atau manfaatnya secara obyektif. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Seberapa besar variabel kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan Nippon Paint? 

2. Seberapa besar variabel harga kompetitif berpengaruh terhadap kepauasan 

pelanggan Nippon Paint? 

3. Seberapa besar variabel citra merek berpengaruh terhadap kepauasan 

pelanggan  Nippon Paint? 

4. Seberapa besar variabel kualitas produk, harga kompetitif, dan citra merek 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Nippon 

Paint? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Besarnya pengaruh variabel kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 

Nippon Paint. 

2. Besarnya pengaruh variabel harga kompetitif terhadap kepuasan pelanggan 

Nippon Paint. 

3. Besarnya pengaruh variabel citra merek terhadap kepuasan pelanggan  

Nippon Paint. 

4. Besarnya pengaruh variabel kualitas produk, harga kompetitif, dan citra 

merek secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan Nippon Paint. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

akademisi untuk lebih memahami faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Nippon Paint, 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memenuhi salah 

satu syarat menempuh gelar sarjana akuntansi di Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

 

E. Kerangka Berpikir 

American Society for Quality Control (ASQC) dan Gallup Organization 

(Kolarik dalam Tjiptono, 2000) meneliti terhadap lebih dari 3.000 konsumen di 

Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Jepang, didapatkan hasil bahwa ada 

berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian 

suatu produk, dan beberapa macam komponen kualitas dilihat dari perspektif 

pelanggan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Pada Tabel 1.1 tersebut 

terlihat bahwa berdasarkan penelitian di ketiga negara yaitu Amerika Serikat, 

Jerman Barat dan Jepang, pada dasarnya keputusan konsumen dalam pembelian 
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suatu produk (khususnya barang) sangat dipengaruhi oleh faktor, yaitu : 1). 

Harga, 2). Kualitas, 3). Kinerja, 4). Rekomendasi dari mulut ke mulut, 5). Nama 

yang terkenal, 6). Daya tahan, 7). Desain dan model, 8). Kemudahan untuk 

dipergunakan, dan 9). Penampilan. 

Tabel 1.1. 

Komponen Kualitas dan Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Dalam Pembelian Suatu Produk 

 

AMERIKA SERIKAT 

Kualitas ditentukan atas dasar : Keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh : 

1. Nama yang terkenal 

2. Rekomendasi dari mulut ke mulut 

3. Pengalaman masa lalu 

4. Kinerja (performance) 

5. Daya tahan 

6. Kecakapan kerja (workmanship) 

7. Harga 

8. Reputasi pemanufaktur 

1. Harga 

2. Kualitas 

3. Kinerja 

4. Rekomendasi dari mulut ke 

mulut 

5. Nama yang terkenal 

JERMAN BARAT 

1. Harga 

2. Nama yang terkenal 

3. Penampilan (appearance) 

4. Daya tahan 

5. Pengalaman masa lalu 

6. Kualitas itu sendiri 

1. Harga 

2. Kualitas itu sendiri 

3. Penampilan 

4. Daya tahan 

5. Nama terkenal 

6. Desain dan model 

7. Kinerja 

JEPANG 

1. Nama yang terkenal 

2. Kinerja 

3. kemudahan untuk dipergunakan 

4. Daya tahan 

5. Harga 

1. Kinerja 

2. Harga 

3. Kemudahan untuk 

dipergunakan 

4. Desain dan model 

5. Nama yang terkenal 

Sumber: Kolarik, William J. (1995), Creating Quality Concepts, Systems, 

Strategies, and Tolls, dalam Fandy Tjiptono, 2000:3. 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dipilih 

beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepuasan pelanggan Nippon Paint 

yaitu faktor kualitas produk, harga kompetitif dan citra merek. Dengan 
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demikian, hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut ini. 

 

     Variabel Bebas                      Variabel Gayut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

F. Landasan Teori 

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kepuasan 

konsumen/pelanggan produk cat merek Nippon Paint sebagai berikut ini. 

1. Teori Perilaku Konsumen 

Teori perilaku konsumen berkaitan dengan keputusan konsumen  

memilih berbagai alternatif yang ada dengan pertimbangan sumberdaya 

(resources) yang dimilikinya, salah satunya adalah jumlah pendapatan dan 

selera dari masing-masing konsumen. Berkaitan dengan hal ini Nitisemita, 

menyarankan, yaitu perlunya memahami perilaku konsumen adalah karena 

Harga Kompetitif 

(X2) 

Kualitas Produk 

(X1) 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

Citra Merek  (X3) 
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perilaku konsumen itu akan mempengaruhi hasil usaha perusahaan. 

Permintaan konsumen ini akan mempengaruhi jumlah barang yang 

diproduksi, dengan biaya berapa dan dijual dengan harga berapa. Permintaan 

konsumen tersebut dipengaruhi oleh penerimaan konsumen  dan juga 

merupakan batasan kemampuan (Suparmoko, 2008)
.
 

Pengertian konsumen adalah setiap pemakai barang/jasa yang ada 

dalam masyarakat baik untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun orang lain, 

dan tidak dimaksudkan diperdagangkan (Effendi, 2016). Konsumen  dapat 

berupa individu dan kelompok/organisasi yang menggunakan barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat berperan  sebagai 

inisiator, pemberi pengaruh, pengguna atau pembeli. Beberapa aspek yang 

memengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan pembelian, yaitu): 

a. Faktor psikologis (internal), mencakup persepsi, motivasi, pembelajaran, 

sikap dan kepribadian. 

b. Faktor situasional, mencakup kondisi tempat, waktu, penggunaan 

barang/jasa, dan kondisi saat penggunaan.  

c. Faktor sosial, mencakup undang-undang/peraturan, keluarga, kelompok 

referensi, kelas sosial, dan budaya (Sangadji dan Sopiah, 2013). 

Berdasarkan pendapat di atas, perilaku konsumen sebagai tindakan 

individu untuk memperoleh produk (barang atau jasa) atau lainnya demi 

untuk memuaskan dirinya mempertimabngkan pengalamannya. Tindak lanjut 

dari pengalaman yang dimiliki terhadap produk atau hal lainnya tersebut, 

selanjutnya individu dapat mengambil keputusan atau memilih alternatif yang 

terbaik untuk dirinya.  
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Teori perilaku konsumen rasional menurut paradigma ekonomi 

konvensional didasarkan pada prinsip dasar utilitarianisme. Konsep 

utilitarianisme sendiri diprakarsai oleh Bentham, yang mengatakan bahwa 

tidak semua orang dapat mengetahui sesuatu yang baik untuk dirinya kecuali 

dirinya sendiri. Untuk itu, seseorang memiliki kebebasan untuk memilih apa 

yang terbaik baginya (Mark Skousen, 2005). Berpijak dari pandangan di atas, 

maka dilihat dari teori rasionalitas ekonomi dan utilitarian, maka setiap orang 

membeli suatu barang atau jasa didasarkan pertimbangan ekonomi dan 

pertimbangan manfaat dari nilai suatu barang/jasa tersebut bagi dirinya 

sendiri. 

2. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) 

Banyak model ekonomi yang menggunakan anggapan bahwa pelaku 

ekonomi, baik konsumen maupun produsen, keduanya bertindak secara 

rasionil, artinya keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip efisiensi. 

Keputusan yang diambil sebagai upaya yang paling efektif untuk mencapai 

tujuan, yaitu kepuasan atau hasil yang sebesar-besarnya denganbiaya yang 

serendah-rendahnya. Apabila konsumen berkeinginan melakukan preferensi 

pilihan dianggap telah bersikap rasional. Pertimbnagan rasional telah menjadi 

asumsi sentral dalam ekonomi konvensional, namun implikasi seringkali 

kurang sesuai dengan tuntutan moral. Sebaliknya, suatu perilaku yang 

sesungguhnya sesuai tuntutan moral dipandang tidak rasional dalam bingkai 

rasionalitas sebagaimana dikemukakan oleh ekonomi konvensional (Karim, 

2010). 
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Pertimbangan rasional di atas tidak lepas dari rasa suka dan tidak 

suka terhadap barang maupun jasa.  Jadi seseorang  memilih produk selain 

berdasarkan pertimbangan sisi ekonomi dan manfaat, juga atas 

pertimbangan untuk kepentingan sendiri dan tujuan yang ingin dicapai. 

Ada jua jenis rasionalitas, yaitu (Al-Arif dan Amalia, 2006): 

a. Self Interest Rasionality (Rasionalitas Kepentingan sendiri) 

Menurut Edgeworth, dikatakan bahwa setiap pelaku ekonomi 

digerakkan oleh kepentingan pribadi (self interest). Kepentingan pribadi 

tidak selalu diartikan memupuk kekayaan dan harta seseorang, namun 

merupakan tujuan hidup yang tidak hanya sempit pada memperbanyak 

kekayaan secara moneter. Tujuan tersebut bisa saja berupa prestise, 

cinta dan aktualisasi diri, serta dapat pula dipertimbangkan disini adalah 

pencapaian individu untuk membuat lingkungan sekelilingnya menjadi 

lebih baik pula pada saat yang sama. 

b. Present aim rasionality (rasionalitas menurut tujuannya) 

Teori utilitas modern tidak berasumsi bahwa manusia bersikap 

mementingkan diri sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu 

berupaya menyesuaikan preferensinya, sehingga setiap waktu  

preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhannya. 

Dengan demikian, konsumen/pelanggan membeli produk cat merek 

Nippon Paint didasarkan atas pertimbangan rasionalitas baik dari sisi 

ekonomi seperti efisiensi dan manfaat yang ingin diperoleh. 
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G. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan awal sementara. Terbukti atau tidak didapat 

berdasarkan hasil uji. Hipotesis yang peneliti ajukan adalah: 

1. Kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Harga kompetitif berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Kualitas produk, Harga kompetitif, dan Citra Merek secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kepuasan pelanggan. 

 

 

  



72 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Kualitas Produk (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

regresi Kualitas Produk (X1) menunjukkan angka positif 0,308 dengan 

nilai t hitung sebesar 5,587 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Dengan demikian, jika Kualitas Produk ditingkatkan, maka 

Kepuasan Pelanggan akan meningkat.  

2. Variabel Harga Kompetitif (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

regresi Harga Kompetitif (X2) menunjukkan angka positif 0,137 dengan 

nilai t hitung sebesar 2,242 dengan nilai signifikansi sebesar 0,031 < 

0,05. Dengan demikian, jika harga semakin kompetitif, maka Kepuasan 

Pelanggan akan meningkatkan. 

3. Variabel Citra Merek (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Hal ini dibuktikan dengan koefisien 

regresi Citra Merek (X3) menunjukkan angka positif 0,226 dengan nilai t 

hitung sebesar 2,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 < 0,05. 
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Dengan demikian Jika Citra Merek ditingkatkan, maka Kepuasan 

Pelanggan juga akan meningkatkan. 

4. Secara bersama-sama variabel Kualitas Produk (X1), Harga Kompetitif 

(X2), dan Citra Merek  (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y).  Hal ini dibuktikan oleh nilai F = 166,885 

dengan signifikansi 0,000 < 0,05, dan nilai R
2
  (adjusted R square) 

sebesar 0,927 atau 92,7%. Dengan demikian, secara bersama-sama 

variabel Kualitas Produk, Harga Kompetitif, dan Citra Merek 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan sebesar 92,7% dan sisanya 

sebesar 7.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan 

Kepuasan Pelanggan cat merek Nippon Paint pada Kios Oplos 9 Jl. Mayor 

Kusmanto No. 37 Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten, perlu ditempuh hal-hal 

berikut ini. 

1. Perusahaan yang memproduksi merek Nippon Paint perlu terus menjaga 

dan meningkatkan kualitas produk, hati-hati dalam dalam menetukan 

harga jual, dan terus melakukan promosi yang gencar agar produk cat 

merek Nippon Paint dalam memenuhi kebutuhan konsumen, dan 

meningkatkan kepuasan konsumen, yang pada gilirannya meningkatkan 

loyalitas konsumen. 
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2. Pemilik dan karyawan toko Kios Oplos 9 Jl. Mayor Kusmanto No. 37 

Sekarsuli, Klaten Utara, Klaten sebagai pengecer cat merek Nippon Paint 

perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan informasi yang 

jujur atas karakteristik produk, dan melakukan promosi yang 

berkesinambungan agar masyarakat luas semakin tahun produk cat merek 

Nippon Paint, sehingga omset penjualan semakin meningkat. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel bebas 

yang lain (selain kualitas produk, harga kompetitif, dan citra merek) yang 

diduga mempengaruhi kepuasna pelanggan, sehingga pemahaman tentang 

kepuasan pelanggan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat 

dikaji semakin lengkap. 
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