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ABSTRAK 

Titan ban menjual ban merek Toyo, Maxxis dan Pirelli. Pelanggan mengeluhkan harga ban 

yang ditawarkan oleh Titan ban lebih mahal dari harga yang ditawarkan oleh perusahaan 

pesaing. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, salah satunya adalah 

faktor kualitas layanan dan faktor harga. Harga merupaan aspek penting yang tidak 

terpisahkan dari tujuan kegiatan penjualan maupun jasa. Selain itu, Titan ban tidak 

memberikan ketetapan harga penjualan kepada pelanggan. Marketing diberi kebebasan 

untuk memberikan harga kepada pelanggan sesuai dengan harga dasar yang diberikan oleh 

perusahaan. sehingga setiap marketing bebas manaikkan harga sesuai dengan kemampuan 

pelanggan, hal ini berdampak kepada kepuasan pelanggan dimana pelanggan merasa 

marketing lain dapat memberikan harga yang lebih rendah. Titan ban ingin meningkatan 

kepuasan pelanggan di masa yang akan datang dengan perbaikan pada kualitas layanan dan 

harga yang lebih baik. Pengujian untuk meningkatkan kualitas layanan dan harga dengan 

menyebarkan pertanyaan kuisioner terhadap pelanggan di Titan ban. Kolom  sig. = 0,000 

pada model 1 dan model 2. Jika α > sig. maka Ho ditolak dan Ha diterima pada tingkat 

signifikan 5 %  (0,05), karena diperoleh  α =  0,05 > sig.= 0,00 maka dapat di prediksikan 

terdapat hubungan yang linier antara variabel Kualitas Layanan (X1) dan Harga (X2) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y).  

Kata kunci: Kualitas pelayanan, Harga, Kepuasan pelanggan 

 

1. PENDAHULUAN

Memang sudah banyak perusahaan 

yang sudah sadar mengenai pentingnya 

pelayanan yang baik terhadap konsumen 

sebagai salah satu bentuk tanggung 

jawabnya. Namun terkadang, tidak 

sedikit perusahaan yang kurang 

memperhatikan hal ini. Mereka 

menganggap kualitas produk jauh lebih 

penting. Memang kualitas dari produk 

juga menjadi hal yang penting, namun 

pelayanan tersebut tidak kalah pentingnya 

dengan kualitas produk. Sebaik-baiknya 

kualitas produk yang ditawarkan, jika 

tanpa adanya pelayanan yang baik, belum 

tentu konsumen tertarik untuk membeli 

produk tersebut. Bisa jadi konsumen 

justru membeli produk dari perusahaan 

lain yang memiliki kualitas produk tidak 

jauh berbeda namun memiliki kualitas 

pelayanan yang sangat memuaskan. Dan 
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pada akhirnya, perusahaan akan 

kehilangan konsumennya. Untuk itulah 

kualitas pelayanan yang baik sangat 

diperlukan dalam bisnis sebagai salah 

satu bentuk tanggung jawabnya.  

Titanban menjual ban merek Toyo, 

Maxis dan Pirelli. Pelanggan 

mengeluhkan harga ban yang ditawarkan 

oleh Titan ban lebih mahal dari harga 

yang ditawarkan oleh perusahaan 

pesaing. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

salah satunya adalah faktor harga. Harga 

merupaan aspek penting yang tidak 

terpisahkan dari tujuan kegiatan 

penjualan maupun jasa. Selain itu, 

perusahaan tidak memberikan ketetapan 

harga penjualan kepada pelanggan.  

Marketing diberi kebebasan untuk 

memberikan harga kepada pelanggan 

sesuai dengan harga dasar yang diberikan 

oleh perusahaan. sehingga setiap 

marketing bebas manaikkan harga sesuai 

dengan kemampuan pelanggan, hal ini 

berdampak kepada kepuasan pelanggan 

dimana pelanggan merasa marketing lain 

dapat memberikan harga yang lebih 

rendah. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh  kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, 

untuk mengetahui pengaruh harga 

terhadap kepuasan pelanggan dan 

memberikan masukan atau saran kepada 

titan ban untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

 

2.Tinjauan Pustaka 

 Menurut Tjiptono dan Chandra 

(2012:74), Kualitas layanan 

mencerminkan semua dimensi penawaran 

produk yang menghasilkan manfaat 

(benefit) bagi pelanggan.  

 Menurut Sangadji dan Sopiah 

(2013:99), Kualitas layanan merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. 

 Menurut Abdullah dan Tantri 

(2014:44), Kualitas layanan adalah 

keseluruhan ciri dan karakteristik suatu 

barang atau jasa yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan maupun yang 

tersirat. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di 

atas dapat disimpulkan kualitas layanan 

adalah semua tindakan atau kinerja yang 

dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada 

pelanggan yang padaintinya tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun namun dapat 

dirasakan manfaatnya oleh pelanggan. 

 Menurut Suchaeri (2012:7), Semua 

orang menginginkan keuntungan dalam 

setiap usaha. Dengan mendapatkan 

keuntungan, perusahaan akan mampu 

bertahan dan terus berkembang. Salah 

satu cara yang bisa membuat perusahaan 

untung adalah dengan memberikan 

pelayanan yang berkualitas, penuh dan 

total terhadap pelanggan. 

 Menurut Limakrisna dan Susilo 

(2012:97), Para petugas pelayanan 

merupakan ujung tombak perusahaan jasa 

pelayanan yang akan berhadapan 

langsung dengan pihak 

konsumen/pelanggan. Petugas pelayanan 

ini tidak hanya harus mampu 

menanamkan citra yang positif bagi 

perusahaan dan juga harus memiliki 

kemampuan membantu perusahaan dalam 

memahami bahwa pelanggan adalah aset 

yang penting yang harus dipelihara dan 

dipertahankan keberadaannya. Oleh 

karena itu, apapun permintaan pelanggan, 

bagaimana sikap dan tingkah laku 

pelanggan layanilah pelanggan dengan 

selalu berpikiran positif. Usahakan selalu 
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bersikap ramah, timbulkanlah kesan awal 

yang baik karena kesan awal adalah 

penting untuk mempengaruhi hubungan 

tahap selanjutnya. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di 

atas dapat disimpulkan pentingnya 

kualitas layanan yang diberikan terhadap 

pelanggan yang merupakan sarana 

mempertahankan pelanggan. 

Menurut Kurniawan (2014:33), harga 

merupakan suatu nilai tukar yang 

dikeluarkan oleh pembeli untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang 

mempunyai nilai guna beserta 

pelayanannya. 

Menurut Hasan (2013:521) harga 

merupakan segala bentuk biaya moneter 

yang dikorbankan oleh konsumen untuk 

memperoleh, memiliki, memanfaatkan 

sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanan dari suatu produk. Sedangkan 

menurut Supranto dan Limakrisna 

(2011:12) harga adalah sejumlah uang 

seseorang harus membayar untuk 

mendapatkan hak menggunakan produk. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

harga merupakan satuan moneter atau 

ukuran yang dapat ditukarkan konsumen 

untuk memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan atas suatu barang atau jasa 

guna untuk memenuhi kebutuhan yang 

menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Menurut Sunyoto (2015:138) untuk 

memenangkan sebuah persaingan, maka 

pihak produsen harus menentukan 

strategi harga yang tepat bagi produknya. 

Menurut Suparyanto dan Rosad 

(2015:141) bagi sebagian masyarakat 

tingkat harga menjadi salah satu simbol 

dari kualitas produk yang ditawarkan. 

Semakin tinggi harga produk pada 

umumnya kualitas produk yang 

bersangkutan tinggi juga, sebaliknya 

semakin rendah harga semakin rendah 

juga kualitas produk. 

Menurut Supranto dan Limakrisna 

(2011:12) harga barang yang murah 

dipersepsikan barang bermutu rendah. 

Memiliki barang berharga mahal juga 

memberikan informasi tentang 

pemiliknya (orang kaya atau pengusaha 

yang sukses). 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

arti penting harga suatu produk atau jasa 

bagi konsumen adalah harga yang 

mencerminkan mutu dari suatu produk 

atau jasa sesuai dengan harga yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

 

3. Metode Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk mengetahui 

berapa sampel yang akan diambil peneliti  

menggunakan rumus Slovin  dengan 

karakteristik populasi yang digunakan 

dalam suatu penelitian berjumlah kecil. 

                             N 

 n =  

                         1 + Na2 

 

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N = jumlah populasi 

a  = toleransi ketidaktelitian (dalam 

persen) 5% 

 Dengan populasi sebanyak 107 

pelanggan dan tingkat kesalahan (a) 

sebesar 5%, maka sampel (n) penelitian 

ini adalah: 

n =    107 

 

    1+(107)(0,05)2 

n =  84,4  

n =    84  

Masalah dalam penelitian merupakan 

suatu cara untuk memperoleh data yang 

akurat dan objektif. Hal ini menjadi 

sangat penting karena kesimpulan yang 
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diambil hanya dapat dipercaya bila 

didasarkan pada data yang akurat. Untuk 

itu, dalam penelitian ini perlu diketahui 

seberapa tinggi validitas dan realibilitas 

alat ukur (instrumen) yang digunakan.  

Uji validitas dimaksudkan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid 

bila pertanyaan pada kuesioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur. Mengukur tingkat validitas dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Melakukan korelasi antara skor butir 

pertanyaan dan total skor konstruk. 

Pengujian untuk menentukan 

signifikan atau tidak signifikan 

dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel untuk 

degree of freedom = n-k, (84-2) 

dalam alpha 0,05 didapat r tabel 

0,2146. Jika r hitung tiap butir 

pertanyaan bernilai positif dan lebih 

besar dari r tabel, maka butir 

pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

a. Jika rhitung ≥ rtabel dan tiap butir 

pertanyaan bernilai positif maka 

butir pertanyaan tersebut 

dikatakan valid. 

b. Jika rhitung <  rtabel dan tiap butir 

pertanyaan bernilai positif maka 

butir pertanyaan tersebut 

dikatakan tidak valid. 

2. Uji validitas dapat juga dilakukan 

dengan menghitung korelasi antara 

skor masing-masing butir pertanyaan 

dan total skor. 

Uji realibilitas dimaksudkan untuk 

mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Butir pertanyaan 

dikatakan realibel apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten.  

Pengukuran realibilitas dilakukan dengan 

cara : 

1. Pengukuran ulang : pada waktu yang 

berbeda, seseorang responden diberi 

butir pertanyaan atau alternatif 

jawaban yang sama. Butir pertanyaan 

dikatakan andal jika jawabannya 

sama. 

2. Pengukuran sekali saja : pengukuran 

keandalan butir pertanyaan dengan 

sekali menyebarkan kuesioner pada 

responden, kemudian hasil skornya 

diukur dengan korelasinya antar skor 

jawaban pada butir pertanyaan yang 

sama dengan bantuan computer 

Statistical program for Society 

Science (SPSS) dengan fasilitas 

Cronbach Alpha ( a ) suatu konstruk 

atau variable dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha > 

0,60 

Pengambilan keputusan untuk uji 

reliabilitas sebagai berikut : 

1. Cronbach’s Alpha < 0,4  = cukup 

reliabel 

2. Cronbach’s Alpha  0,6 - 0,8  = 

reliabel 

3. Cronbach’s Alpha  0,8 - 1  = sangat 

reliabel 

Analisis univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. 

Analisis ini menguraikan mean, median, 

standart deviasi, range dari tiap variabel 

yang diteliti dan menghasilkan distribusi 

frekuensi dan presentase dari tiap 

variabel, misalnya distribusi frekuensi 

dan presentase umur , jenis kelamin, 

pendidikan, masa kerja dan sebagainya. 

Analisis multivariat digunakan karena 

pada kenyataannnya masalah yang terjadi 

tidak dapat diselesaikan dengan hanya 

menghubung-hubungkan dua variable 

atau melihat pengaruh satu variable 

terhadap variable lainnya. Sebagaimana 

contoh di atas, variable kepuasan 

pelanggan dipengaruhi tidak hanya oleh 
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kualitas produk tetapi juga oleh harga dan 

saluran distribusi produk tersebut. 

 

4. Hasil Penelitian 

Hasil uji coba validitas untuk variabel 

kualitas layanan dan harga pada taraf 

kepercayaan 5%  adalah df = 86 – 2 = 84 

maka diperoleh r tabel 0,2146. Tidak ada 

butir pertanyaan yang tidak valid karena 

rhitung  > dari rtabel.  

Hasil reabilitas variabel kualitas 

pelayanan dan variabel harga sama-sama 

diperoleh  0.797 berdasarkan Cronbach’s 

Alpha, maka kuisioner yang di uji coba 

terbukti reliabel karena berada direntang 

0,6 – 0,8.  

Uji Univariat bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian 

Adapun hasil uji univariat diolah dengan 

software SPSS.22. Adapun tabel 

frekuensi variabel kualitas pelayanan dan 

variabel harga sebagai berikut : 

Berikut ini akan disajikan tabel 

pengelompokan presentase variabel 

kualitas layanan: 

 

5. Pembahasan 

Pengujian multivariat bertujuan untuk 

mengetahui korelasi antara variabel 

dependent dan independent. 

Berdasarkan hasil pengujian 

multivariat, maka Dari Tabel 7. 

Korelasi Antar Variabel  Dependent 

Dan Independent diperoleh hasil 

koefisien korelasi pearson di nyatakan 

ada hubungan antar variable. 

Berdasarkan Tabel. 8. bahwa untuk 

koefisien kualitas layanan dan harga 

semuanya signifikan masuk ke model 

linier regresi karena α = 0,05 > 

sig.0,00 (harga X2) dan α = 0,05 > 

sig.0,00 (kualitas X1), sehingga dapat 

dikatakan data ini cocok menggunakan 

multivariat. 

Pengujian hipotesis dilakukan 

untuk membuktikan bahwa hipotesis 

penelitian ditolak atau diterima 

berdasarkan taraf signifikan 5% (0,05) 

Tabel 1. Anova untuk 

Pengujian  

 

6. Hipotesis 

Pengajuan hipotesis penelitian 

berdasarkan tingkat signifikansi 5% 

sebagai berikut : 

Ho : Kualitas layanan dan harga tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan di Titan ban baik secara 

parsial maupun secara simultan.  

Ha  : Kualitas layanan dan harga 

berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan di Titan ban baik secara 

parsial maupun secara simultan. 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 

Residual 

Total 

2136,578 1 
2136,5

78 

111,9

32 
,000b 

1565,231 82 19,088   

3701,810 83    

2 

Regression 

Residual 

Total 

3701,810 2 
1850,9

05 
. .000c 

,000 81 ,000   

3701,810 83    
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Pada Tabel 9. dapat di lihat kolom 

sig. = 0,000 pada model 1 dan model 2. 

Jika α > sig. maka Ho ditolak dan Ha 

diterima pada tingkat signifikan 5 %  

(0,05), karena diperoleh  α =  0,05 > sig.= 

0,00 maka dapat di prediksikan terdapat 

hubungan yang linier antara variabel X1 

dan X2 terhadap Y. 

Berdasarkan hasil pembagian 

kuisioner kepada responden, perbaikan 

yang dilakukan berdasarkan total skor 

pertanyaan setiap variabel dengan skor 

atau nilai terendah, meliputi: 

        

7. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang didapat 

dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut 

1. Terdapat pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan pelanggan di Titan 

ban dengan Sig. (1-tailed) di peroleh 

hasil α = 0.05 > sig = 0.000 sehingga 

dapat dikatakan hubungan antara 

kualitas layanan signifikan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Terdapat pengaruh  harga terhadap 

kepuasan pelanggan di Titan ban 

dengan Sig. (1-tailed) di peroleh hasil 

α = 0.05 > sig = 0.000 sehingga dapat 

dikatakan hubungan antara harga 

signifikan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3. Adapun strategi untuk dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan di 

titan ban yakni dengan cara 

memperbaiki kualitas layanan dan 

harga dari hasil rekapitulasi total 

masing-masing variabel dengan skor 

terendah.  
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