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Abstrak 

Kualitas produk yang tinggi akan menimbulkan tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi pula. Hasilnya posisi penjualan relative perusahaan di pasar yang juga 

meningkat, sehingga ROI (Return On Investment). Selain itu seiring dengan 

semakin kuatnya posisi pasar, perusahaan akan semakin kompetitif dalam biaya 

rata-rata dikarenakan skala ekonomis. Hal ini disebabkan biaya berhubungan 

secara negative dengan profitabilitas, maka biaya yang rendah akan 

menyebabkan peningkatan profitabilitas. 

 

Kata kunci: kualitas, produk, dan kepuasan 

 

 

Abstract 

High product quality will result in a high level of customer satisfaction. The result 

is that the company's relative selling position in the market is also increasing, 

resulting in ROI (Return On Investment). In addition, along with the stronger 

market position, the company will be more competitive in the average cost due to 

economies of scale. This is because costs relate negatively to profitability, so low 

costs will lead to increased profitability. 
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PENDAHULUAN 

Kepuasan pelanggan 

hanyalah sebagai alat untuk 

mempertahankan pelanggan. Dan 

jelas bahwa outcomenya adalah 

pelanggan yang mampu 

dipertahankan oleh perusahaan dan 

konsep ini digunakan oleh 

perusahaan yang berwawasan 

pemasaran yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan dan keinginan 

merupakan syarat ekonomi dan 

social bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Untuk merealisasikan 

ini suatu perusahaan harus terus 

menerus melakukan “custome 

insights”. Menggali secara 

mencalam apa yang sebetulnya 

dibutuhkan dan diinginkan oleh 

konsumen / pelanggan. Motivasi apa 
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yang melatarbelakangi seorang 

pelanggan. Motivasi apa yang 

melatarbelakangi seorang pelanggar 

dalam berhubungan dengan 

perusahaan tertentu? Apa yang 

menjadi pertimbangan dalam proses 

pembelian? Apa yang diharapkan 

konsumen/pelanggan dalam 

berhubungan dengan suatu 

perusahaan? Apa yang 

konsumen/pelanggan rasakan 

tentang produk dari perusahaan? 

Apa yang konsumen/pelanggan 

rasakan tentang produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan 

pesaing? Pertanyaan-pertanyaan ini 

bisa terus diperdalam sehingga 

perusahaan bisa menyajikan produk-

produk yang benar-benar sesuai 

untuk konsumen/pelanggan. 

Dalam rangka menciptakan 

kepuasan konsumen/pelanggan 

produk yang ditawarkan organisasi 

harus berkualitas. Istilah kualitas 

sendiri mengandung berbagai 

macam penafsiran, karena kualitas 

memiliki sejumlah “level universal” 

(sama dimanapun), kultural 

(tergantung sistim nilai budaya), 

sosial (dibentuk oleh kelas sosial 

ekonomi), kelompok etnis, keluarga, 

teman sepergaulan dan personal 

(tergantung preferensi atau selera 

setiap individu. Tjiptono (2007,67) 

menyatakan “secara sederhana 

kualitas dapat diartikan sebagai 

produk yang bebas cacat dengan 

kata lain, produk sesuai dengan 

standar target”. 

Sekarang ini orang-orang 

pabrik tidak lagi bersaingan dengan 

produk yang dihasilkannya saja, 

tetapi lebih banyak bersaing dalam 

aspek tambahan pada produknya, 

seperti aspek pembungkus, servis, 

iklan, pemberian kredit, pengiriman 

dan faktor-faktor lainnya yang dapat 

menguntungkan konsumen. 

 

PEMBAHASAN  

Kotler dalam Alma (2007,141) 

“menyatakan ada beberapa 

tingkatan produk, pada setiap 

tingkatan ada nilai tambahannya, 

yaitu core benefit, basic product, 

expected product, auqmented 

product dan potensial product”. 

a. Core benefit, yaitu keuntungan 

yang mendasar dari sesuatu yang 

dibeli oleh konsumen. Aspek 

mendasar ini harus bisa dipenuhi 

secara baik oleh produsen, 

seperti orang mau menginap di 

hotel, agar ia dapat tidur dan 

istirahat secara memuaskan, 

orang masuk restoran, ingin 

makan enak dan memuaskan. 

b. Basic product, sekarang core 

benefit dirubah menjadi basic 

product. Oleh karena itu kamar 

tidur hotel diberi perlengkapan, 

tempat tidur, kamar mandi, 

handuk. 

c. Expected product, konsumen 

mempunyai suatu harapan 

terhadap barang dan jasa yang 

dibelinya. Makanya perlengkapan 

hotel harus disediakan yang 

terbaik, bersih, tempat tidur 

bersih, handuk fresh dan bersih, 

ada lampu baca dan sebagainya. 

d. Auqmented Product yaitu ada 

suatu nilai tambah yang diluar 

aoa yang dibayangkan oleh 

konsumen, misalnya di kamar ada 

TV dengan remote control yang 

memiliki berbagai saluran, 

layanan prima dan sebagainya. 
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Auqmented product ini 

mempunyai kelemahan dan dapat 

digunakan sebagai alat 

persaingan. Apa yang sekarang 

dikatakan auqmented lain kali 

akan menjadi expected product. 

e. Potential product yaitu mencari 

nilai tambah produk yang lain 

untuk masa depan. Produser 

harus mencari tambahan nilai lain 

yang dapat memuaskan 

pelanggan dan dapat sebagai 

surprise bagi pelanggan. 

Tjiptono (2007,67) “dalam 

kaitannya dengan kepuasan 

konsumen / pelanggan, kualitas 

memiliki beberapa dimensi pokok, 

bergantung pada konteksnya. Dalam 

kasus pemasaran barang, ada 

delapan dimensi utama yang 

biasanya digunakan”: 

a. Kinerja (performance): 

karakteristik operasi dasar dari 

suatu produk misalnya kecepatan 

pengiriman titipan kilat, ketajaman 

gambar danwarna sebuah TV, 

serta kebersihan masakan 

restoran. 

b. Fitur (features): karakteristik 

kelengkapan khusus yang dapat 

menambah pengalaman 

pemakaian produk, contohnya 

minuman gratis selama 

penerbangan pesawat, AC mobil 

dan koleksi tambahan aneka 

nada panggil pada telepon 

genggam. 

c. Reliabilitas, yaitu probabilitas 

terjadinya kegagalan atau 

kerusakan produk dalam periode 

waktu tertentu. Semakin kecil 

kemungkinan terjadinya 

kerusakan, semakin andal produk 

bersangkutan. 

d. Konfirmasi (conformance), yaitu 

tingkat kesesuaian produk 

standar yang telah ditetapkan, 

misalnya ketepatan waktu 

keberangkatan dan kedatangan 

kereta api, dan keseuaian antara 

ukuran sepatu dengan standar 

yang berlaku. 

e. Daya tahan (durability), yaitu 

jumlah pemakaian produk 

sebelum produk bersangkutan 

harus diganti. Semakin besar 

frekuensi pemakaian normal yang 

dimungkinkan, semakin besar 

pula daya tahan produk. Baterai 

merupakan salah satu contoh 

produk yang kerapkali 

menekankan aspek daya tahan 

sebagai positioning kunci. 

f. Serviceability, yaitu kecepatan 

dan kemudahan untuk direparasi 

serta kompetensi dan 

keramahtamahan staf layanan. 

g. Estetika (aesthetics), menyangkut 

penampilan produk yang dapat 

dinilai dengan panca indera (rasa, 

aroma, suara dan seterusnya). 

h. Persepsi terhadap kualitas 

(perceives quality), yaitu kualitas 

yang dinilai berdasarkan reputasi 

penjual, contohnya mobil BWW, 

Arloji Rolex, Kemeja Polo dan 

peralatan elektronix Sony. 

Setelah memutuskan untuk 

membeli dan mengkonsumsi suatu 

produk, konsumen akan melakukan 

penilaian baik secara disengaja atau 

tidak. Penilaian akan suatu produk 

bisa positif dan bisa juga negative. 

Bagi konsumen yang merasa produk 

yang dikonsumsinya memenuhi 

criteria kebutuhannya dan dapat 

memberikan kepuasan, biasanya 

akan timbul ingatan dan ikatan 
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positif yang kuat dalam benaknya. 

Konsumen yang terpuaskan sangat 

mungkin untuk mengkonsumsi 

produk yang sama di lain waktu. 

Sebaliknya, jika konsumen merasa 

tidak puas setelah mengkonsumsi 

produk sangatlah mungkin jika yang 

bersangkutan untuk 

meninggalkannya dan tidak akan 

melakukan pembelian ulang. 

Kotler dalam AB. Susanto 

(1999:52) menyatakan bahwa 

“Kepuasan dalam tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dia rasakan 

dibandingkan dengan harapan.” 

Jadi tingkat kepuasan adalah 

fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan. 

Pelanggan dapat mengalami salah 

satu dari tingkat kepuasan yang 

umum. Kalau kinerja dibawah 

harapan pelanggan kecewa, kalau 

kinerja sesuai dengan harapan 

pelanggan puas dan kalau kinerja 

melebihi harapan pelanggan sangat 

puas, senang dan gembira. 

Menurut Irawan (2003:10) 

“Terdapat 5 (lima) faktor yang 

mendorong kepuasan konsumen / 

pelanggan yaitu: kualitas produk, 

harga, kualitas layanan, faktor 

emosional dan kemudahan untuk 

mendapatkan produk atau jasa”. 

Terkait dengan kualitas 

produk, konsumen akan merasa 

puas jika setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut 

ternyata kualitas produknya baik, hal 

ini sesuai dengan pendapatnya 

Tjiptono (2007, 69) yang 

menyatakan “Kualitas produk yang 

dirasakan pelanggan akan 

menentukan persepsi pelanggan 

terhadap kinerja, yang pada 

gilirannya akan berdampak pada 

kepuasan pelanggan”, yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1 Hubungan antara Kepuasan dan Persepsi Kualitas 

 (Tjiptono, 2007:69) 

 

 

Kualitas produk yang tinggi 

akan menimbulkan tingkat kepuasan 

pelanggan yang tinggi pula. Hasilnya 

posisi penjualan relative perusahaan 

di pasar yang juga meningkat, 

sehingga ROI (Return On Investment). 

Selain itu seiring dengan semakin 

kuatnya posisi pasar, perusahaan 

akan semakin kompetitif dalam biaya 

rata-rata dikarenakan skala ekonomis. 

Hal ini disebabkan biaya berhubungan 

secara negative dengan profitabilitas, 

maka biaya yang rendah akan 

menyebabkan peningkatan 

profitabilitas. 
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