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ABSTRAK 

 

Nama: PUTRI RAHAYU, NIM: 1821100098, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN  KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA STOCKIST NASA DI TRUCUK 

TRUCUK, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Widya Dharma 

Klaten 2021. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen, 2) untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap  kepuasan konsumen 3) untuk mengetahui dan menganlisis 

pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

  
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 dari konsumen pada Stockist Nasa Di Trucuk. Variabel 
dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : kualitas produk (X1), dan kualitas pelayanan (X2), 
serta variabel terikat (Y) : kepuasan konsumen. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

  
Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-

sendiri antara kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 
konsumen karena t hitung kualitas produk = 1,550, dan kualitas pelayanan  = 1,004. Kedua 
hasil tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih kecil  dari t tabel 1,980 
Dengan demikian hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan 
kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, 2) ada pengaruh yang signifikan kkualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen, kedua variabel tersebut tidak terbukti. 
 
 
 
 
Kata kunci: kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak 

perusahaan yang terlibat dalam pembuatan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi 

kepada kepuasan pelanggan sebagai kebutuhan utama.  Keadaan ini 

tampak dari banyaknya perusahaan yang banyak menyertakan komitmen 

terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi, tujuan, dan iklan. 

Selain itu banyaj perusahaan yang menyadari bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan suatu tuntutan dari konsumen sehingga perusahaan mau tidak 

mau harus memberikan atau mewujudkannya dengan berbagai macam 

strategi agar dapat mempertahankan pelanngan. 

Saat ini keberagaman pelanggan kebutuhan konsumen menjadi 

prioritas utama dalam kegiatan bisnis atau bekerja. Namun demikian 

kebutuhan kepuasan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial dan 

kebutuhan kepuasan pribadi tidak boleh diabaikan karena kesemuanya itu 

merupakan kebutuhan kehidupan manusia seutuhnya. Untuk 

memperngaruhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut, pemasaran 

berperan menciptakan kemungkinan kegiatan penelitian produk serta 

pengembangan dari produk yang ada dan semua itudilakukan sejalan 

dengan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatau daerah.  
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Hal-hal lain yang perlu dijadikan perhatian perusahaan dalam 

mengembangkan misi dan srategi bisnis adalah pergerakan pasar yang 

tidak pasti, keinginan pelanggan yang tidak stabil, kemajuan teknologi dan 

perkembangan ilmu pengetahuan membuat perusahaan terus berlomba dan 

bergerak dengan keinginan masyarakat. 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, disewa, digunakan atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. Kualitas produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk 

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi dan ide.3 Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk juga memiliki peranan penting karena 

kualitas produk adalah hal pertama yang dinilai konsumen dan menjadikan 

suatu pengalaman yang dapat menarik pelanggan potensial apabila mereka 

merasa terpuaskan dengan produk tersebut. Agar pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan kehendak pemakai jasa, ukuran keberhasilan 

pelayanan tidak muncul dari pihak manajemen tapi dari pemakai jasa itu 

sendiri. Kualitas jasa pada dasarnya berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan 

Masyarakat sendiri dalam perkembangannya akan menjadi 

konsumen suatu produk yang dihasilkan oleh suatu prusahaan dan 
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berkelanjutan menjadi pelanggan apabila terjadi kecocokan kebutuhan dan 

keinginan antara konsumen dan perusahaan itu sendiri. Karena hal tersebut 

dapat dijadikan sebagai tolok ukur perusahaa untuk mencapai keberhasilan 

dalam memuaskan pelanggan mereka. Perusahaan harus tahu bagaimana 

cara melayani yang lebih efektif daripada saingannya dan sangat 

memperhatikan mutu produk serta  pelanggan  untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

bisa turun karena permintaan pelanggan yang heterogen ditarik untuk 

membeli barang yang homogen.(Philip Kotler, 1995:50). 

Pelanggan pada umumnya, mempunyai ukuran kepuasan yang 

dapat dilihat dari  harga dan kualitas pelayanan yang diberikan 

perusahaan. Bagi perusahaan, pengembangan diri kualitas pelayanan 

menjadi kekuatan utama untuk memenihi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. In berarti karyawan merupakan salah satu faktor utama dalam 

keberhasilan usaha bagi perusahaan. Misalkan sikap karyawan yang ramah 

dalam menjalankan tugas. 

Menurut Wyckof kualitas jasa merupakan tingkat kesempurnaan 

yang diharapkan dan pengendalikan atas kesempurnaan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan(Fandy Tjiptono, 1999 : 30). Baik atau 

buruknya kualitas jasa tergantung darin kemampuan penyedia jasa dalam 

mematuhi harapn pelanggan secara konsisten. Parasuraman, Zeithamil dan 

Berry mengembangkan model SERVQUAL (singkatan dari service 

quality) untuk mengukur kualitas jasa dengan dimensi-dimensi pengukur 
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antara lain reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Dengan model 

SEVQUAL ini akan dapat ditemukan gap antara harapan dan persepsi 

pelanggan sebagai konsumen, sehingga kuaitas jasa akan diketahui (Fandy 

Tjiptono, 1999 : 30).  

B. Alasan Pemilihan Judul  

Toko herbal merupakan salah satu bidang usaha jasa perawatan dan 

pengobatan secaraherbal dengan bahan alami sebagai 

produknya(umumnya dengan berbagai macam produk yang bervariasi) 

disertai dengan pelayanan terhadap konsumen. Toko herbal ini pada 

umumnya relatif memiliki kesamaan standar kualitas produk baik itu 

bahan, kebersikan toko, pelayanan dan lain sebagainya, sehingga 

perusahaan harus menciptakan keunggulan yang lain. Pelayanan konsumen 

(penjualan produk dan pelayanan konsumen) nerupakan alternatif terbaik 

untuk menciptakan keunggulan.  

Seperti halnya pada toko herbal lainya, stockist NASA juga 

menitikbertakan pada kualitas pelanggan sebagai kekuatan utama untuk 

mempengaruhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Selama bulan maret – 

agustus 2020 konsuemn yang datang berkunjung mengalami penurunan. 

Hal ini dapat dikarenakan terdapat beberapa Stockist NASA diwilayah 

sekitar. Atas data dasar diatas pihak pengelola Stockist NASA mempunyai 

keinginan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Dari uraian diatas, 

maka dalam penelitian ini mengambil judul “PENGARUH KUALITAS 
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PRODUK, KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN PADA STOCKIST NASA DI TRUCUK TRUCUK” 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah.  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian kualitas produk 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya yang  meliputi  daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut lainnya”. Bila suatu 

produk telah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan 

sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik. (Kotler dan 

Armstrong 2008)  

2. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan (Fandy 

Tjiptono,2012:74). 

3. Pengertian Kepuasaan 

Menurut Kotler (2012) kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan 

oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai 

dengan harapannya. Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka 

terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. 
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Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih 

banyak, kurang peka terhadap perubahan harga dan pembicaraannya 

menguntungkan perusahaan. 

D.   Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan 

yang   mendalam    tentang    objek    yang   diteliti,   sehingga  data  yang 

dikumpulkan bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas produk  dibatasi kualitas barang, kinerja dan pelengkap 

inovatif yang terbaik 

2. Kualitas pelayanan dibatasi, penampilan petugas, keandalan petugas 

dalam melayani, respon petugas terhadap keluhan pelanggan, 

kemampuan petugas dalam melayani dan perhatian, kepedulian dan 

keramahan dalam melayani 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada Stockist Nasa Di Trucuk Trucuk? 

2.  Apakah ualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Stockist Nasa Di Trucuk Trucuk? 
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3. Apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan  mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Stockist Nasa Di 

Trucuk Trucuk? 

F. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan  dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata 

pada objek yang diteliti.  

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen. 

b. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap  kepuasan konsumen. 

c. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak 

yang berkaitan yaitu : 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai media pembelajaran diri penulis untuk meningkatkan 

kreativitas dalam menerapkan teori-teori perkuliahan yang telah 

diterima selama ini. 
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b. Sebagai bekal dalam mempersiapkan diri sebelum terjun di dunia 

kerja sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan diri guna 

meningkatkan kinerja penulis 

c. Menambah wawasan penulis dalam berinovasi untuk mendukung 

tugas akhir ini 

2. Fihak lain 

Hasil penelitian ini ddiharapkan apat digunakan sebagai 

masukan dan dapat memberikan referensi dan sumber informasi bagi 

mahasiswa. 

3. Bagi Stockist NASA 

Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau 

pertimbangan untuk mengadakan evaluasi dalam meningkatkan 

kualitas produk dan kualitas pelayanan jasa. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas 

penelitian sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya 

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen 

pemasaran, kualitas prpduk dan kualitas pelayanan serta 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

gambaran umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya. 

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pengaruh Kualitas 

Produk  dan  Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Stockist 

Nasa Di Trucuk Trucuk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu : 

Y =  0,628 + 0,648 X1 + 0,160X2   

 Menunjukkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif, dengan variabel kualitas produk yang lebih dominan terhadap 

kepuasan konsumen pada Stockist Nasa di Trucuk.  

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 7,577   

X2= 1.998, dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  

Untuk X1, t hitung sebesar 7,577 > t tabel sebesar 1,980 sehingga hipotesis 

dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh kualitas produk  terhadap  

kepuasan konsumen.  Untuk  X2,  t  hitung  sebesar 1.998 >  t  tabel  

sebesar  1,980  sehingga  hipotesis  dapat  diterima  yang berarti terdapat 

pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada Stockist Nasa 

di Trucuk. 

3. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa F hitung 48,928 lebih besar dari 

F table 2,29 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti HO ditolak. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel   kualitas produk dan 

kualitas pelayanan  H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Stockist Nasa di Trucuk. 

4. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase pengaruh veriabel bebas kualitas produk (X1) dan  kualitas 

pelayanan (X2) terhadap perubahan variabel terikat kepuasan konsumen (Y), 

dan besarnya pengaruh variabel terikat dalam penelitian ini adalah 50,20%. 

Sedangkan sisanya yaitu 49,20 %   dipengaruhi oleh variabel lain yang 

belum diteliti. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang 

dikemukakan para ahli, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, 

tetapi tidak dominan. Berdasarkan hasil distribusi jawaban responden 

menyatakan setuju konsumen menunggu tidak terlalu lama untuk dilayani 

oleh pegawai di Stockist Nasa di Trucuk. Untuk itu, Stockist Nasa di 

Trucuk harus bisa mempertahankan kualitas pelayanan dan juga terus 

memberikan kualitas pelayanan  yang lebih baik lagi  untuk kepuasan 

konsumen juga  menjaga  tempat agar tetap bersih dan nyaman. 



 

78 
 

2. Kualitas produk berpengaruh positif dan  signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Stockist Nasa di Trucuk disarankan untuk tetap dapat 

menjaga kualitas produknya demi memuaskan konsumen untuk mencapai  

target  pasar  yang  lebih  banyak dan demi mempertahankan kepuasan 

konsumen 

3. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel kualitas produk, dan kualitas 

pelayanan yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen 

kepuasan konsumen serta menambah jumlah responden agar lebih 

melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independen 

lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. 
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