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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Kepuasan Pelanggan 

Howard & Sheth (1969) dalam Tjiptono (2014) menggungkapkan kepuasan 

pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau 

ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan 

yang dilakukan. Menurut Chrucill & Surprenant (1982) dalam Tjiptono (2014) 

kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai hasil pembelian atau pemakaian yang 

didapatakan dari perbandingan antara reward dan biaya pembelian dengan 

konsekuensi yang diantisipasi sebelumnya. 

Menurut Hunt 1991 dalam Tjiptono (2014) Alternatif definisi kepuasan 

pelanggan ada lima yaitu 

a. Normative deficit definition  

Perbandingan antara hasil (outcome) aktual dengan hasil yang secara kultur dapat 

diterima. 

b. Equity definition 

Perbandingan perolehan/keuntungan yang didapatkan dari pertukaran sosial 

bila perolehan tersebut tidak sama maka pihak yang dirugikan akan tidak puas. 

c. Normative standard definition 
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Perbandingan antara hasil aktual dengan ekspetasi standar pelanggan yang 

dibentuk dari pengalaman dan keyakinan mengenai tingkat kinerja yang seharusnya 

ia terima dari merek tertentu. 

d. Procedural fairness definition  

Kepuasan merupakan fungsi dari keyakinan atau persepsi konsumen bahwa ia 

telah diperlukan secara adil. 

e. Attributional definition  

Kepuasan tidak hanya ditentukan oleh ada tidaknya diskonfirmasi harapan, 

namun juga oleh sumber penyebab diskonfirmasi. 

2. Citra Merek 

 Menurut Chernatony & Riley (1998) dalam Tjiptono (2014) mendefinisikan 

merek sebagai mata rantai antara aktivitas pemasaran perusahaan dan persepsi konsumen 

terhadap unsur-unsur fungsional dan emosional dalam pengalaman mereka dalam suatu 

produk dan cara produk tersebut dipresentasikan kepada mereka. Sebuah merek lebih dari 

sekedar produk.Produk adalah sesuatu yang diproduksi di pabrik, sedangkan merek 

adalah sesuatu yang dibeli konsumen Seetharaman, et al (2001) dalam Tjiptono (2014). 

Terdapat tiga tipe utama merek yang masing-masing memiliki citra merek yang berbeda 

yaitu (Whitewell et al 2003 dalam Tjiptono 2014) : 

a. Attribute brand, yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu 

mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan terhadap atribut fungsional produk. 

b. Aspirational brand, yakni merek-merek yang menyampaikan citra tentang tipe orang 

yang membeli merek bersangkutan. 
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c. Experience brands, yakni mencerminkan merek-merek yang menyampaikan citra 

asosiasi dan emosi bersama (shared association and emotion). 

Citra merupakan seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu objek Kotler & Keller (2012). Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang 

berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan (Soemirat & 

Ardianto 2010). 

3. Kualitas Produk 

  Istilah produk dapat didefinisikan sebagai serangkaian atribut tangible dan 

intagible, termasuk manfaat atau utilitas fungsional, sosial, psikologis Pride & Ferrell 

(1991) dalam Tjiptono (2014). Menurut Kotler & Amstrong (2012) Kualitas produk 

adalah  kemampuan sebuah produk dalam meragakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, realiabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi 

produk, juga atribut produk lainnya. Dimensi kualitas produk menurut (Vincent Gasperrsz 

dalam Alma 2011) : 

a. Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti 

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (fiturs) yaitu karakteristik sekunder atau 

pelangkap. 

c. Kehandalan atau reliability yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal pakai. 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (convermance to specification) yaitu kejauhmana 

karakteristik desain dan operasi mempenuhi standar yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 
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e. Tahan (durability) yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. 

f. Serviceability meliputi kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi 

penahana keluhan yang memuaskan. 

g. Estetika yaitu daya tarik produk terhadap panca indra.  

4. Promosi 

Menurut Peter & Olson (2014) mendifinisikan promosi penjualan sebagai 

peristiwa memasarkan berfokus padaa tindakan yang tujuannya untuk memberi dampak 

langsung terhadap perilaku pelanggan sebuah perusahaan. Ada dua hal yang perlu disoroti 

dalam definisi ini yang pertama pelanggan perusahaan bisa menjadi channel member, 

seperti pengecer. Dalam hal ini promosinya disebut promosi dagang promosi dagang 

seperti iklan atau diskon pajangan, digunakan perusahaan untuk nryalurkan produk kepada 

konsumen melalu saluran tersebut atau, pelanggan perusahaan adalah kosnumen akhir 

(final consumer) dalam hal ini promosinya disebut promosi konsumen. 

Empat aspek perilaku yang hendak dipenggaruhi oleh promosi  Peter & Olson (2014 ) : 

a. Probabilitas pembelian. 

Kebanyakan promosi konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan 

probabilitas bahwa konsumen akan membeli mere teretnetu atau kombinasi produk. 

Tujuan utamanya adalah berhasil membuat konsumen mencoba produk baru. Sub 

tujuan yang kedua dalam promosi konsumen adalah memosisikan merek atau 

perusahaan dipikiran konsumen guna mendorongnya membeli dan terus membeli 

merek perusahaan tersebut. sub tujuan ketiga mendapatkan pertukaran merek. 

Tujuan akhirnya adalah mengembangkan kesetian merek. 
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b. Kuantitas pembelian. 

Sejumlah promosi konsumen dirancang tidak hanya untuk mempengarauhi 

pembelian suatu merek tetapi juga memperngaruhi jumlah atau ukuran satuan yang 

dibeli.Promosi seperti itu dapatmeningkatkan jumlah produk suatu perusahaan yang 

dibeli oleh konsumen dan meningkatkan kestiaaan kepada merek. 

c. Waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. 

Promosi konsumen juga dapat digunakan untuk mempengaruhi waktu 

pembelian 

d. Lokasi pembelian. 

Promosi konsumen juga dapat digunakan untuk mempengaryhi lokasi atau 

penjaja produk tertentu. 

e. Keefektifan promosi penjualan. 

Promosi dapat mempengaruhi perilaku kosnume walaupun keefektifannya 

berubah-ubah oleh banyak faktor. Semakin besar ganjaran semakin kecil upaya untuk 

mendapatkannya, dan semakin cepat ganjaran didapat semakin besar peluang 

promosi akan berpenggaruh. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Lasander (2013) yang berjudul Citra 

merek, Kualitas Produk, Dan Promosi Pengaruhnya terhadap Kepuasan Konsumen 

Makanan Tradisional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan citra 

merek, kualitas produk dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen . 
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Penelitian yang dilakukan oleh Resty Avita Haryanto (2013) yang berjudul 

Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada Restoran Mcdonald’s Manado. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumentingkat kepuasan 

pelanggan dapat dinilai dari kesesuaian ekspektasi pelanggan pasca promosi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kurniawati Suharyono dan Andriani 

Kusumawati (2014) yang berjudul Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap 

Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan KFC Cabang Kawi Malang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepuasan pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jefry F.T. Bailia, Agus Supandi Soegoto, Sjendry 

Serulo R. Loindong (2014) yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Warung-Warung Makan Lamongan Di Kota 

Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk secara parsial 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

C. Penurunan Hipotesis 

   Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan bagaimana kerangka pemikiran 

penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel 

independen yang terdiri dari citra merek, kualitas produk dan promosi terhadap variabel 

dependen yaitu kepuasan konsumen. 

1. Pengaruh citra merek, kualitas produk dan promosi terhadap kepuasan 

konsumen produk kosmetik hijau The Body Shop di yogyakarta. 
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Citra merek dan kualitas produk merupakan kesatuan dalam pembentuk 

kepuasan yang tetunya di dukung dengan adanya suatu promosi yang 

akanmenjadi jembatan antara citra merek dan kualitas produk dalam mencapai 

kepuasan konsumen.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christian 

Lasander (2013) penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan citra 

merek, kualitas produk dan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis yang kan diuji 

kebenaranya sebagai berikut: 

H1 : Citra Merek, Kualitas Produk dan Promosi berpengaruh secara 

simultan terhadap Kepuasan Konsumen pada produk kosmetik hijau The 

Body Shop di Yogyakarta. 

2. Pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau The 

Body Shop di Yogyakarta. 

 Citra merek menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu merek yang akan 

menciptakan sesuatu yang ada di benak konsumen sehingga suatu produk bisa 

mendapatkan tempat dihati konsumen. Terdapat tiga tipe utama merek yang masing-

masing memiliki citra merek yang berbeda yaitu Whitewell et al (2003) dalam Tjiptono 

(2014) : 

a. Attribute brand, yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu 

mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan terhadap atribut fungsional 

produk. 

b. Aspirational brand, yakni merek-merek yang menyampaikan citra tentang tipe 

orang yang membeli merek bersangkutan. 
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c. Experience brands, yakni mwncerminkan merek-merek yang mneyampaikan 

citra asosiasi dan emosi bersama (shared association and emotion). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kurniawati Suharyono 

dan Andriani Kusumawati (2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

citra merek berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis yang kan diuji kebenaranya sebagai 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis yang kan diuji kebenaranya sebagai 

berikut: 

H2 : Citra Merek berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen pada produk 

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

3. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau 

The Body Shop di Yogyakarta. 

Kualitas produk bisa dikatakan menjadi faktor penting dalam pembentuk 

kepuasan konsumen karena dampak yang akan dirasakan oleh konsumen secara 

langsung adalah kualitas dari produk tersebut.Istilah produk dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian atribut tangible dan intagible, termasuk manfaat atau utilitas 

fungsional, sosial, psikologis Pride & Ferrell 1991 dalam Tjiptono (2014). Sementara 

Hardiawan dan Mahdi (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor penentu dalam 

menciptakan kesetiaan pelanggan adalah kepuasan terhadap produk yang diberikan. 

Karena  kepuasan pelanggan sangat tergantung pada bagaimana tingkat kualitas 

produk yang ditawarkan. Kualitas produk yang baik akan menciptakan, 

mempertahankan kepuasan, serta menjadikan konsumen yang loyal (Hardiawan dan 

Mahdi, 2005). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jefry F.T. Bailia, Agus Supandi 

Soegoto, Sjendry Serulo R. Loindong (2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas produk secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis yang kan diuji kebenaranya sebagai 

berikut: 

H3 : Kualitas Produk berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen pada produk 

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

4. Pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen pada produk kosmetik hijau The 

Body Shop di Yogyakarta. 

   Pada pemasaran promosi menjadi sangat penting perannya terhadap 

kelangsungan suatu produk. Menurut Peter & Olson (2014) mendifinisikan promosi 

penjualan sebagai peristiwa memasarkan berfokus padaa tindakan yang tujuannya 

untuk memberi dampak langsung terhadap perilaku pelanggan sebuah perusahaan. 

Ada dua hal yang perlu disoroti dalam definisi ini yang pertama pelanggan 

perusahaan bisa menjadi channel member, seperti pengecer. Dalam hal ini 

promosinya disebut promosi dagang. Promosi dagang seperti iklan atau diskon 

pajangan, digunakan perusahaan untuk nryalurkan produk kepada konsumen melalu 

saluran tersebut.atau, pelangga perusahaan adalah kosnumen akhir (final consumer). 

Dalam hal ini promosinya disebut promosi konsumen. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Resty Avita Haryanto (2013) yang 

berjudul Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada Restoran Mcdonald’s Manado. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
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konsumentingkat kepuasan pelanggan dapat dinilai dari kesesuaian ekspektasi 

pelanggan paska promosi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis yang kan diuji 

kebenaranya sebagai berikut: 

H4 : Promosi berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen pada produk 

kosmetik hijau The Body Shop di Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Penelitian 

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai 

sebuah model penelitian empiris untuk menjelaskan citra merek, kualitas produk, dan 

promosi dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 
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