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ABSTRAK 

Perkembangan online shop di Indonesia semakin pesat, banyaknya pelaku online shop 

menimbulkan banyak persaingan dalam penjualan online. Strategi pemasaran yang baik 

merupakan tolak ukur keberhasilan dalam suatu bisnis atau usaha, tak terkecuali bisnis online 

shop. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Determinan Harga, Promosi, Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Onlineshop Mayang Collection secara parsial maupun 

simultan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen  Onlineshop Mayang collection. 

Jumlah sampel ditentukan sebanyak 10 kali jumlah variabel dengan teknik pengambilan 

sampel accidental sampling, didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 40 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

dengan mempertimbangkan syarat uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang 

digunakan uji t-statistik untuk menguji pengaruh secara parsial serta F-statistik untuk menguji 

pengaruh secara bersama-sama yang diuji menggunakan SPSS v.23 for windows.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Harga, Promosi, dan 

Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsuen.  Sedangkan secara 

simultan variabel Harga, Promosi, dan Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen. 

 

Kata Kunci : Harga, Promosi, Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen 

 

 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan online shop di 

Indonesia semakin pesat, bisnis  melalui 

media intenet ini menjadi salah satu 

favorit para penggunaan internet. 

Beragam kemudahan yang ditawarkan 

dalam berbelanja dengan bermacam 

jenis produk membuat online shop 

merupakan salah satu pilihan favorit 

masyarakat 

Banyaknya pelaku online shop 

menimbulkan banyak persaingan dalam 

penjualan online. Persaingan yang 
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begitu pesat dalam online shop tersebut 

mengharuskan penjual online harus jeli 

akan kebutuhan konsumen dan juga 

mempunyai strategi pemasaran yang 

baik agar mampu dan unggul bersaing 

dengan pelaku bisnis online lainnya 

Strategi pemasaran yang baik 

merupakan ukuran keberhasilan suatu 

bisnis atau usaha, tak terkecuali bisnis 

online shop. Dalam strategi pemasaran 

hal yang paling mendasar adalah 

kepuasan konsumen. Maka dari itu 

kepuasan konsumen erat  hubungannya 

dengan produk yang ditawarkan, harga 

yang ditetapkan dan kesesuaian dengan 

promosi yang ditawarkan. 

Kepuasan konsumen merupakan 

faktor yang paling penting dalam bisnis 

online. Apabila seseorang yang 

berbelanja pada online shop merasa 

puas, maka online shop tersebut sukses 

dalam mendapatkan pelanggan yang 

loyal terhadap online shop tersebut. 

Kepuasan konsumen dapat tercipta 

apabila produk atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan harapan 

konsumen. 

Online shop Mayang Collection 

kepuasan konsumen merupakan 

merupakan hal yang paling diutamakan. 

Online shop Mayang Collection sangat 

memperhatikan penetapan harga 

produknya sesuai dengan kualitas 

produk yang dijual dan juga lebih 

terjangkau dibandingkan dengan produk 

yang dijual di toko. Promosi online 

shop Mayang Collection dibuat 

semenarik mungkin, detail dan sesuai 

dengan kondisi produk yang dijual. Hal 

tersebut diupayakan dengan maksimal 

agar konsumen merasa puas berbelanja 

pada online shop Mayang Collection 

yang pada akhirnya akan melakukan 

pembelian ulang serta 

merekomendasikannya kepada orang 

lain. 

Penetapan  harga yang kurang 

sesuai akan memberikan kesempatan 

kepada pelaku bisnis online yang 

lainnya untuk mengambil konsumen. 

Strategi penetapan harga yang tepat dan 

sesuai dengan kualitas produk akan 

membuat konsumen puas dan tidak 

mudah berpaling ke online shop 

pesaing. 

Harga yang ditawarkan pada online 

shop Mayang Collection bervariasi 

sesuai dengan kualitas, merek dan jenis 

produk yang dijual. Harga bersaing 

dengan online shop sejenis, dan lebih 

terjangkau dengan harga produk yang di 

jual di toko-toko fashion. Pada online 

shop Mayang Collection ada potongan 

harga dan diskon khusus bagi konsumen 

dengan jumlah pembelian tertentu 
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sehingga konsumen merasa senang dan 

puas. 

Faktor selanjutnya yang dapat 

memprediksi timbulnya kepuasan 

konsumen adalah promosi. Promosi 

berfungsi untuk menarik pembeli 

membeli produk yang dipasarkan. 

Promosi pada bisnis online haruslah 

menarik dan lengkap. Promosi yang 

menarik akan menarik pembeli untuk 

membeli produk dan promosi yang 

mencantumkan kondisi produk yang 

detail atau lengkap akan membuat 

konsumen merasa puas saat membeli 

suatu produk. Betapapun berkualitasnya 

suatu produk, bila konsumen belum 

pernah tahu suatu maka mereka  

cenderung tidak membelinya.  Promosi 

yang menarik dan lengkap akan 

membuat konsumen mengetahui secara 

detail tentang produk yang akan 

dibelinya yang pada akhirnya membuat 

konsumen merasa puas dengan barang 

yang dibelinya. 

Promosi yang di tawarkan online 

shop Mayang Collection dibuat sangat 

menarik, detail sesuai dengan kondisi 

dan kualitas produk yang dijual. 

Berbagai tawaran promosi ditawarkan 

saat perayaan hari besar nasional dan 

keagamaan. Ada potongan harga, 

diskon pembelian dan gratis produk 

untuk pembelian jumlah dan produk 

tertentu. Hal tersebut dilakukan agar 

konsumen tidak kecewa saat tertarik 

membeli dengan promosi yang 

ditawarkan dan merasa puas dengan 

produk yang dibelinya. 

Faktor selanjutnya yang dapat 

memprediksi dan meningkatkan 

timbulnya kepuasan konsumen adalah 

kualitas produk. Online shop yang 

menjual produk yang berkualitas 

tinggi lebih akan memberikan 

kepuasan kepada konsumen 

dibandingkan dengan online shop 

yang menjual produk yang berkualitas 

rendah. Sehingga, konsumen akan 

lebih percaya dan kembali membeli 

pada online shop tersebut. 

Produk yang dijual di online shop 

Mayang Collection mempunyai 

banyak pilihan jenis, merek, dan 

kualitas produknya terjamin. Kualitas 

bahan produk yang dijual pada online 

shop Mayang Collection ada berbagai 

pilihan kualitas. Meskipun begitu 

kualitas produk yang di jual 

mempunyai standar yang cukup baik. 

Pilihan model dan mereknyapun 

beragam mengikuti perkembangan 

dunia fashion. 

Onlineshop Mayang collection 

merupakan salah satu bisnis online 

yang ada di Trenggalek tepatnya Ds. 

Kedunglurah Pogalan RT 31 RW 12, 
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Onlineshop Mayang collection 

menjual berbagai  macam produk 

yaitu fashion bagi wanita, 

perlengkapan ruamah tangga. Mayang 

collection, berada pada tempat usaha 

yang  kurang strategis, namun pasar 

onlineshop Mayang collection mampu 

menembus hingga luar kota, hal 

tersebut dikarenakan kepuasan 

konsumen menjadi hal yang 

diperhatikan oleh onlineshop Mayang 

collection sehingga lebih unggul 

dengan usaha atau bisnis yang sejenis 

lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

mengambil judul “Determinan 

Harga, Promosi, Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pada Onlineshop Mayang 

Collection”. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

jenis penelitian kausal komparatif. 

Populasi penelitian ini adalah konsumen  

Onlineshop Mayang collection. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

Accidental sampling dan didapatkan 

sampel sebesar 40 orang. Instrumen 

dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner dengan skala likert, dan 

semua pernyataan dinyatakan valid dan 

reliabel. 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

Variabel bebas dalam penelitian 

yaitu harga  (X1), promosi (X2) dan 

kualitas produk (X3), sedangkan 

variabel terikatnya yaitu kepuasan 

konsumen (Y). Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu analisis regresi 

linier berganda dengan empat asumsi 

klasik uji normalitas, multikolinieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

Uji Normalitas 

Berikut hasil uji normalitas yang 

ditujukkan pada gambar 1 dibawah ini: 

 

Gambar 1 

Grafik Probability Plot 

Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan gambar 1 hasil uji 

normalitas dengan grafik probability 

plot bahwa data menyebar dan 

mengikuti garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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Uji Multikoliniaritas 

Berikut hasil uji multikolinearitas 

yang ditunjukkan pada tabel 1 dibawah 

ini: 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Harga ,473 2,113 

Promosi ,540 1,854 

Kualitas 

Produk 
,528 1,892 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

     Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 1 hasil uji 

multikolinieritas didapatkan hasil nilai 

tolerance 0,473; 0,540; 0,528 yang 

lebih besar dari 0,10 dan VIF sebesar 

2,113; 1,854; 1,892 yang lebih kecil dari 

10, sehingga terbebas multikolinieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Berikut hasil uji autokorelasi yang 

ditunjukkan pada tabel 2 dibawah ini: 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model Durbin-Watson 

1 1,916 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, 

Promosi, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

    Sumber: Data diolah 2018 

Hasil uji autokorelasi nilai DW  

sebesar 1,855 dan du sebesar 1,659. 

Nilai dari 4 – du = 4 – 1,659 = 2,341  

atau dapat dilihat dengan menggunakan  

dL < DW < 4 – dU atau 1,659 < 1,920 < 

2,341, sehingga model regresi tersebut 

sudah bebas dari masalah autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas 

yang ditunjukkan pada gambar 2 

dibawah ini: 

 
Gambar 2 

Grafik Scatterplot 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan pada gambar 2 hasil 

uji hetetoskedastisitas menunjukkan 

bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Regresi Linier Berganda 

Berikut hasil regresi linier berganda 

pada tabel 3 dibawah ini: 

Tabel 3 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 2,294 1,101 

Harga ,405 ,105 

Promosi ,208 ,085 

Kualitas 

Produk 
,226 ,096 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

     Sumber: Data diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 3 Dari hasil uji 

analisis regresi linier berganda di 

dapatkan persamaan sebagai berikut: 

Y=2,294+0,405X1+0,208X2+0,226X3+e 

Persamaan tersebut dapat diartikan 

sebagai berikut:  

a. Konstanta (a) = 2,294 

Jika variabel harga (X1), promosi 

(X2), dan kualitas produk (X3) = 0, 

kepuasan konsumen (Y) akan 

menjadi 2,294.. 

b. Regresi X1 = 0,405 

Setiap penambahan 1 satuan harga 

(X1) dengan asumsi promosi (X2) dan 

kualitas produk (X3) tetap dan tidak 

berubah, maka akan meningkatkan 

kepuasan konsumen (Y) sebesar 

0,405.. 

c. Regresi X2 = 0,208 

Setiap penambahan 1 satuan promosi 

(X2) dengan asumsi harga (X1) dan 

kualitas produk (X3) tetap dan tidak 

berubah, maka akan meningkatkan 

kepuasan konsumen (Y) sebesar 

0,208. 

d. Regresi X3 = 0,226 

Setiap penambahan 1 satuan kualitas 

produk (X3) dengan asumsi harga 

(X1) dan promosi (X2) tetap dan tidak 

berubah, maka akan meningkatkan 

kepuasan konsumen (Y) sebesar  

0,226. 

 

Koefisien Determinasi 

Berikut hasil koefisien determinasi 

pada tabel 4 dibawah ini : 

Tabel 4 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

1 ,871a ,759 ,739 1,47501 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, 
Promosi, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

     Sumber: Data diolah 2018 

 

Berdasarkan hasil analisis tabel 4 

Hasil uji koefisien determinasi 

didapatkan adjusted r square sebesar 

0,739. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa kepuasan konsumen dapat 

dijelaskan oleh harga, promosi, dan 

kualitas produk sebesar 73,9% dan 

sisanya sebesar 26,1% dijelaskan 

variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

. 

Uji t 

Berikut hasil uji t pada tabel 5 

dibawah ini: 

Tabel 5 

Hasil Uji t 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2,294 1,101  2,084 ,044 

Harga ,405 ,105 ,458 3,853 ,000 

Promosi ,208 ,085 ,275 2,465 ,019 

Kualitas 

Produk 
,226 ,096 ,264 2,342 ,025 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber: Data diolah 2018 
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Berdasarkan tabel 5 maka diketahui 

bahwa: 

1) Nilai signifikan variabel Harga adalah 

0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti Harga 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.. 

2) nilai signifikan variabel promosi 

adalah 0,019 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti 

promosi berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen.. 

3) Nilai signifikan variabel kualitas 

produk adalah 0,025 < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

kualitas produk berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

Uji F 

Berikut hasil uji F pada tabel 6 

dibawah ini: 

Tabel 6 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 

D

f 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 246,452 3 82,151 37,759 ,000
b
 

Residual 78,323 36 2,176   

Total 324,775 39    

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Promosi, 

Harga 

 Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai 

signifikan adalah 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut 

berarti Harga, promosi dan kualitas 

produk secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. 

. 

Pembahasan 

Harga adalah determinan dari 

kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotesis (H1) 

telah membuktikan bahwa harga adalah 

deteminan kepuasan konsumen 

Onlineshop Mayang Collection dengan 

nilai 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ho ditolak 

dan Ha diterima 

Pada online shop Mayang 

Collection penetapan hargannya sudah 

sesuai dengan indikator-indikator 

variabel harga.. 

Promosi adalah determinan dari 

kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotesis (H1) 

telah membuktikan bahwa promosi 

adalah determinan dari kepuasan 

konsumen. dengan nilai sig. 0,019 < 

0.05, yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini Ho ditolak dan Ha 

diterima. Pada online shop Mayang 

Collection promosi yang dilakukan 

sudah cukup baik. 

Kualitas produk adalah determinan 

kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotesis (H1) 

telah membuktikan bahwa kualitas 

produk adalah determinan kepuasan 
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konsumen dengan nilai sig. sebesar 

0,025 < 0.05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ho ditolak 

dan Ha diterima. kualitas produk online 

shop Mayang Collection sudah cukup 

baikc.. 

Harga,promosi,kualitas produk 

adalah determinan dari kepuasan 

konsumen 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 

yang artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05. H0 ditolak dan 

Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan harga, promosi 

dan kualitas produk, berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

a. hal ini menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen di Online shop Mayang 

Colection cukup baik sehingga perlu 

dipertahanlan dan ditingkatkan 

sehingga kepuasan konsumen 

semakin meningkat.. 

. 
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