
 

 

ABSTRAK 

Muhammad Faza Fachrurozi : Pengaruh Kualitas Produk dan Harga 

Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Konsumen El-Zatta Kota Bandung. 

Dimasa sekarang persaingan produk semakin ketat dan membuat 

perusahaan harus lebih memikirkan kualitas produk dan harga yang akan 

ditawarkan kepada para konsumen. Hal tersebut perusahaan harus meningkatkan 

kualitas produk dan harus memikirkan harga yang akan ditawarkan agar bisa 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang terciptanya loyalitas pelanggan, sehingga 

memungkinkan produk tersebut akan menjadi pilihan pertama konsumen pada 

pembelian dimasa yang akan datang. Kualitas produk yang baik dan harga yang 

sebanding dengan produk memungkinkan adanya kepuasan konsumen dan akan 

menarik konsumen baru, sehingga diharapkan akan membuat konsumen menjadi 

loyal. 

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengaruh dari Kualitas Produk 

dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan secara parsial maupun secara simultan 

pada Konsumen El-Zatta Kota Bandung. 

Pada variabel Kualitas Produk peneliti menggunakan teori dari Kotler dan 

Amstrong. Sedangkan variabel Harga peneliti menggunakan teori dari Djaslim 

Saladin dan untuk Loyalitas Pelanggan Peneliti menggunakan teori dari Kotler. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner yang digunakan primer dan sekunder. Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan teknik Incidental Sampling. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

jumlah sampel sebanyak 100 responden. Sedangkan pengujian hipotesis 

menggunakan Uji t dan Uji f dengan program SPSS versi 23 untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran Uji 

t menunjukkan bahwa Kualitas Produk mempunyai pengaruh positif terhadap 

Loyalitas Pelanggan dengan nilai Uji t sebesar 2,106 dan nilai t tabel sebesar 

1,66071 dengan taraf signifikansi dibawah 0,05. Untuk Harga mempunyai 

pengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan dengan nilai Uji t sebesar 5,478 dan 

nilai t tabel sebesar 1,66071. Kemudian  hasil Uji f menunjukkan bahwa Kualitas 

Produk dan Harga mempunyai pengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 

dengan nilai Uji f sebesar 23,58 dan nilai f tabel sebesar 3,09 dengan taraf 

signifikansi dibawah 0,05. 
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