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PENGARUH BAURAN PEMASARAN (PRODUK, HARGA, SALURAN DISTRIBUSI, DAN
PROMOSI ) TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA VIZTA GYM MEDAN FOCAL
POINT
Oleh:
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ABSTRAK
Untuk memperluas pangsa pasar, maka perusahaan harus mampu mengetahui apa yang
dibutuhkan atau diharapkan oleh konsumennya. Munculnya banyak distributor prodak
alat fitness (Treadmill) sekarang ini, membuat konsumen memperoleh banyak pilihan
sebelum memutuskan untuk membeli produk treadmill. Banyak faktor yang menjadi
pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran (Produk, Harga, Saluran Distribusi, dan
Promosi) terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yang
berjenis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek-obyek yang
berhubungan untuk pengambilan keputusan yang bersifat umum. Populasi dalam
penelitian ini adalah 125 orang yang membeli produk Treadmill merek fitpluss pada
Vizta Gym Medan Focal Point. Sampel dalam penelitian ini adalah 56 orang yang
membeli produk treadmill merek pada Vizta Gym Medan Focal Point, yang diambil
secara purposive sampling. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan
kuesioner. Hasil analisis regresi berganda yaitu, Y = 0,501 X1 + -0,257 X2 +0,982 X3 + 0,312 X4 Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen
adalah variabel Promosi (0,982), diikuti oleh variabel Produk (0,501), diikuti oleh variabel
Harga (-0,257) dan terahir adalah variabel saluran distribusi (-0,312).Hasil uji t
membuktikan bahwa variabel independen (Produk dan Promosi) mempunyai pengaruh
positif terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel independen (Harga dan Saluran
distribusi) memberi pengaruh negatif yaitu terhadap Kepuasan Konsumen pada Vizta
Gym Medan Focal Point.
Artinya menurut konsumen, 2 dari 4 variabel independen tersebut dianggap penting
ketika akan membeli produk Treadmill merek Fitpluss pada Vizta Gym Medan Focal
Point. Dan koefisien determinasi (adjusted R) yang diperoleh sebesar0,700. Hal ini
berarti 70% Kepuasan Konsumen dapat dijelaskan oleh variabel Bauran Pemasaran
(Produk, Harga, Promosi dan Saluran Distribusi), sedangkan sisanya yaitu 30%
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata kunci : Pengaruh Bauran Pemasaran, dan Kepuasan Konsumen.
PENDAHULUAN
Bauran pemasaran yang terdiri dari
Produk (Product), Harga (Price), Saluran
Distribusi
(Place)
dan
Promosi
(Promotion) sangat efektif untuk
mencapai tujuan pemasaran, sehingga
semakin disadari oleh pengusaha akan

perlunya suatu strategi pemasaran yang
tepat.
Upaya prospek pasar yang semakin
kompetitif ini akan efektif dengan
melakukan promosi yang gencar serta
memperbaiki kualitas produk dan
memperhatikan komponen harga, dan
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meningkatkan saluran distribusi untuk
dapat
menguasai
konsumen.
“Pemasaran
didefinisikan
sebagai
proses
dimana
perusahaan
menciptakan nilai bagi pelanggan dan
membangun hubungan yang kuat
dengan pelanggan, dengan tujuan
menangkap nilai dari pelanggan sebagai
imbalannya” (Philip Kolter, 2008:6).
Setiap perusahaan selalu menghadapi
persaingan, baik perusahaan besar
maupun perusahaan kecil berusaha
mendapatkan
keuntungan
yang
maksimal. Sebuah perusahaan dalam
menghadapi persaingan pertama-tama
harus menentukan apa yang bisa
dipasarkan, dan rancangan apa yang
harus digunakan untuk memikat
konsumen. Karena konsumen pada tiaptiap segmen akan memilih produk dari
organisasi
yang
lebih
mampu
memuaskan
kebutuhan
serta
keinginannya.
Produk yang dihasilkan oleh suatu
perusahaan,
diharapkan
dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan
konsumen, atau harga yang ditetapkan
dapat memenuhi harapan konsumen,

sehingga memungkinkan konsumen
untuk melipatgandakan pembeliannya
terhadap produk yang ditawarkan, yang
pada
gilirannya
mendatangkan
keuntungan
bagi
perusahaan.
Keberhasilan memasarkan produk,
dengan sendirinya diharapkan dapat
menjamin kehidupan serta menjaga
kestabilan
kegiatan-kegiatan
operasional perusahaan.
Vizta Gym Medan Focal Point
merupakan perusahaan distributor alatalat fitness yang berada di kota medan,
dipasar saat ini semakin banyak
persaingan yang harus dihadapi oleh
perusahaan distributor alat fitness
(olahraga).
Perusahaan alat-alat olahraga harus
mempunyai strategi pemasaran untuk
menghadapi
persaingan
antar
distributor alat-alat olahraga,agar dapat
bersaing
dan
mempertahankan
pelanggan demi kelangsungan hidup
perusahaan.
Untuk mengetahui Data penjualan Vizta
Gym Medan Focal Point dapat dilihat
pada table berikut ini.

TABEL
DATA VOLUME PEJUALAN VIZTA GYM MEDAN FOCAL POINT TAHUN 2019 – 2021

Tahun

Nama Produk

Harga
Jumlah Unit
Barang
2019
Live Strong Treadmill- 27.600.000 30
8.0T
2020
Live Strong Treadmill- 28.980.000 27
8.0T
2021
Live Strong Treadmill- 32.457.600 20
8.0T
Sumber : Data List Harga Vizta Gym Medan Focal Point
Dari data diatas dapat dilihat bahwa
volume penjualan barang dalam tahun
2019 masih dalam tingkatan normal
yaitu produk Live Strong Treadmill-8.0T

Volume
Penjualan
828.000.000
782.460.000
649.152,000

dengan harga jual sebesar 27.600.000
dan
volume
penjualan
sebesar
828.000.000. Pada tahun 2020 barang
mengalami kenaikan harga sebesar 5%
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dengan harga jual sebesar 28.980.000
dan
volume
penjualan
sebesar
782.000.000 untuk setiap jenis produk
dari tahun 2019, pada tahun 2021 harga
produk kembali mengalami kenaikan
sebesar 12% dengan harga sebesar
32.457.600 dan volume penjualan
sebesar 649.152.000 untuk setiap jenis
produk barang dari harga tahun
sebelumnya.
Berdasarkan latar belakang diatas,
penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian terhadap Vizta Gym Medan
Focal Point dengan judul skripsi :
“Pengaruh
Bauran
Pemasaran
Terhadap Kepuasan Konsumen pada
Vizta Gym Medan Focal Point”.
Masalah
Setiap perusahaan dalam menjalankan
operasinya baik berskala kecil maupun
berskala besar selalu menghadapi
berbagai masalah untuk mencapai
tujuan dari perusahaan. Masalah adalah
suatu hal yang sangat berpengaruh atau
sebagai faktor penghambat
dalam
mencapaian tujuan perusahaan.
Dari latar belakang di atas, penulis
dapat merumuskan sebagai berikut:
1. Apakah produk yang dipasarkan
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen pada Vizta Gym
Medan Focal Point?
2. Apakah harga produk yang telah
ditetapkan
dapat
berpengaruh
terhadap kepuasan konsumen pada
Vizta Gym Medan Focal Point?
3. Apakah saluran distribusi yang
lakukan Vizta Gym Medan Focal
Point sudah berpengaruh maksimal
terhadap kepuasan konsumen?
4. Apakah
promosi
yang
telah
dilakukan Vizta Gym Medan Focal
Point sudah berpengaruh optimal
terhadap kepuasan konsumen?
5. Apakah
produk, harga, saluran
distribusi dan promosi pada Vizta

Gym Medan Focal Point sudah
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen?
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh bauran
pemasaran terhadap kepuasan
konsumen pada Vizta Gym Medan
Focal Point.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa
sajakah yang meliputi bauran
pemasaran
yang
dominan
mempengaruhi kepuasan konsumen
Vizta Gym Medan Focal Point.
3. Untuk mengetahui apa peran dari
pengolahan bauran pemasaran
dalam membangun citra produk
pada Vizta Gym Medan Focal Point?
4. Untuk mengetahui apakah dampak
dari bauran pemasaran terhadap
kepuasan konsumen pada Vizta Gym
Medan Focal Point.
5. Untuk mengetahui apakah pengaruh
kebijakan harga terhadap kepuasan
konsumen pada Vizta Gym Medan
Focal Point.
Manfaaat Penelitian
a. Dapat dijadikan sebagai bahan
referensi bagi pihak lain atau bahan
perbandingan untuk penelitian di
masa yang akan datang.
b. Untuk dijadikan bahan referensi
manager dalam
mengetahui
kebutuhan
dan
keinginan
konsumennya.
Sebagai
bahan
sumbangan pemikiran dan bahan
pertimbangan perusahaan untuk
meningkatkan daya beli konsumen
melalui
perwujudan
variabelvariabel yang mempengaruhinya.
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STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Bauran Pemasaran
Pengertian bauran pemasaran atau
marketing mix yaitu empat unsur
pemasaran yang saling terkait dan
digunakan dalam formulasi yang tepat
sehingga perusahaan dapat mencapai
tujuan pemasaran yang efektif dan
efisien sekaligus memenuhi kebutuhan
dan keinginan konsumen. Empat unsure
pemasaran tersebut yakni, produk,
harga, promosi dan distribusinya.
Menurut Tjiptono (2008:30) bauran
pemasaran adalah: “Bauran pemasaran
merupakan seperangkat alat yang dapat
digunakan pemasar untuk membentuk
karakteristik jasa yang ditawarkan
kepada pelanggan”.
Sedangkan menurut Hurriyati (2010:48)
pengertian bauran pemasaran adalah:
“Unsur-unsur pemasaran yang saling
terkait, dibaurkan, diorganisir dan
digunakan dengan tepat sehingga
perusahaan dapat mencapai tujuan
pemasaran dengan efektif sekaligus
memuaskan kebutuhan dan keinginan
konsumen”.
Menurut Kotler (2009:17) bauran
pemasaran
dapat
diklasifikasikan
menjadi 4P. Adapun unsur-unsur
bauran pemasaran atau 4P (Product,
Price, Place, Promotion) tersebut
adalah:
1. Produk (Product)
Defenisi produk menurut Titik N dan
Mahmud (2005:32):
“Produk adalah kombinasi dari
barang dan jasa yang bisa
ditawarkan oleh perusahaan kepada
pasar sasaran’’. Produk merupakan
barang atau jasa yang bisa
ditawarkan
dipasar
untuk
mendapatkan perhatian, permintaan
atau
komsumsi
yang
dapat
memenuhi
keinginan
ataupun

kebutuhan. Karena itu produk harus
disesuaikan
dengan
keinginan
maupun kebutuhan pembeli agar
pemasaran produk berhasil. Dengan
kata lain, pembuatan produk lebih
baikdiorientasikan pada keinginan
pasar atau selera konsumen yang
terdiri dari ; variasi produk, kualitas,
desain, ciri, merek, jasa/pelayanan,
ukuran, garansi, dan pengembalian”.
Defenisi produk menurut kotler dan
amstrong (2004 : 268)
produk
adalah “segala sesuatu yang dapat
ditawarkan kepasar untuk menarik
perhatian, pembelian, pemakaian,
atau
konsumsi,
yang
dapat
memuaskan
keinginan
dan
kebutuhan”.
Defenisi produk menurut lamb( 2003
: 8) “Produk merupakan factor yang
berperan
penting
dalam
menghasilkan suatu produk dan
focus pada kemauan dan keinginan
konsumen dan sehingga organisasi
dapat membedakan nya dari produk
yang ditawarkan”.
2. Harga (Price)
(Sumarwan, 2015:63 ) menyatakan
bahwa harga adalah salah satu unsur
bauran pemasaran
yang dapat
dikendalikan
oleh
perusahaan.
Penetapan harga sebuah produk
menjadi salah satu keputusan
strategis perusahaan yang harus
dilakukan dengan tepat karena harga
akan menentukan penjualan produk
sekaligus
akan
mempengaruhi
pendapatan perusahaan.penetapan
harga akan menjadi sebuah acuan
yang sangat penting bagi konsumen
untuk memutuskan membeli produk
yang
dipasarkan oleh setiap
perusahaan, pengendalian harga
yang tidak tepat dapat menguragi
minat beli konsumen.
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Dari uraian diatas harga adalah
seejumlah uang yang harus dibayar
oleh konsumen untuk mendapatkan
suatu produk.
Dalam penentuan harga salah satu
prinsipnya penitik beratkan pada
kemauan pembeli terhadap harga
yang telah ditentukan dengan
jumlah yang cukup untuk menutupi
biaya-biaya yang telah dikeluarkan
beserta persentase laba yang
diinginkan. Harga terdiri atas daftar
harga, diskon, penurunan harga,
masa pembayaran, dan jangka waktu
kredit.
3. Saluran Distribusi (Place)
Defenisi Saluran distribusi Menurut
Henry
Simamora
(2006:330)
“Saluran
distribusi
adalah
merupakan suatu tempat yang
menghubungkan para pemasok dan
produsen dengan pemakai akhir
barang dan jasa yang efektif dan
efisien
didalam
melakukan
perttercakup dalam proses yang
membuat produk atau jasa menjadi
tersedia untukj digunakan atau
dikonsumsi “.
Defenisi Sluran Distribusi menurut
Kotler dan Keller (2007b:122), yaitu
“saluran
pemasaran
adalah
organisasi-organisasi yang saling
tergantung yang tercakup dalam
proses yang mrmbuat produk atau
jasa
menjadi
tersedia
untuk
digunakan atau dikonsumsi. Mereka
adalah perangkat jalur yang diikuti
produk atau jasa setelah diproduksi,
yang berkulminasi pada pembeli dan
penggunaan oleh pemakai akhir”.
Kesimpulan dari teori diatas adalah
saluran distribusi / tempat yang
menarik bagi konsumen dapat
memberikan
kepuasan
bagi
konsumen distribusi juga mampu
menciptakan nilai tambahan pada
produk
melalui
fungsi-fungsi
pemasaran
yang
dapat

merealisasikan
kegunaan
atau
utilitas bentuk, tempat, waktu, dan
kepemilikan.
4. Promosi (Promotion)
Promosi
menurut
Hermawan
(2012:38)
adalah
salah
satu
komponen prioritas dari kegiatan
pemasaran yang memberitahukan
kepada
konsumen
bahwa
perusahaan meluncurkan produk
baru yang menggoda konsumen
untuk
melakukan
kegiatan
pembelian.
Kebijakan Produk
Salah satu elemen pokok yang
membentuk marketing mix adalah
produk. Pengertian produk dalam ilmu
pemasaran adalah alat kebutuhan
manusia dalam bentuk barang dan jasa.
(Kotler dan Amstrong, 2012:283)
mengatakan bahwa, “Kualitas produk
adalah kemampuan suatu produk untuk
melaksanakan fungsinya, meliputi daya
tahan,
keandalan,
ketepatan,
kemudahan operasi dan perbaikan,
serta atribut bernilai lainnya”
Kesimpulan dari teori tersebut adalah,
kualitas produk adalah jika produk
tersebut digunakan maka, seharusnya
produk itu memiliki fungsi yang sesuai
dengan keinginan penggunanya.apabila
daya tahan, kehandalan, ketepatan,
serta kemudahan operasi produk
tersebut tidak sesuai maka produk
tersebut
tidak
layak
dikatakan
berkualitas.
Produk adalah segala sesuatu yang
dapat ditewarkan kepada pasar untuk
diperhatikan, di beli, gigunakan dan
dikomsumsi. Istilah produk mencakup
benda-benda fisik, jasa, kepribadian,
aktivitas, tempat, organisasi, serta ideide.
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Pada
umumnya
produk
dapat
dibedakan atas :
a. Produk inti, yaitu manfaat inti yang
pada kehendaknya dibeli oleh
pembeli.
b. Produk formal, yaitu pengemasan
produk intinya yang menyertai
produk tersebut.
c. Produk tambahan, yaitu tambahan
bagi produk formal,pengangkutan
Cuma-Cuma dan sebagainya.
Menurut Kotler (2009:49) “Kualitas
produk adalah keseluruhan ciri serta
dari suatu produk atau pelayanan pada
kemampuan
untuk
memuaskan
kebutuhan konsumen yang dinyatakan /
tersirat”.
Kebijakan Harga
Harga adalah sejumlah uang yang
dibebankan atas suatu produk atau
jasa,atau jumlah dari nilai yang di
tukarkam komsumen atas manfaatmanfaat
dalam
memakai
dan
menggunakan suatu jasa atau produk.
Harga merupakan variabel yang perlu
diperhatikan
oleh
pimpinan
perusahaan,karena
harga
akan
mempengaruhi
besarnya
volume
penjual.
Harga adalah nilai suatu barang jasa
yang diukur dengan sejumlah uang
dimana berdasarkan nilai tersebut
seseorang atau perusahaan bersedia
melepaskan
atau
menyerahkan
barang/jasa yang dimiliki kepada orang
lain. Kebijakan dalam menetapkan
harga terhadap suatu produk tidak
boleh bertentangan dengan kebijakan
perusahaan secara keseluruhan.
Dengan demikian sebelum dilakukan
penetapan harga harus diketahui
dahulu tujuannya. Ada empat yang
umum dalam menetapkan harga yaitu:

a. Untuk menetapkan laba maximum
Harga suatu prodak ditentukan oleh
permintaan
dan
penawaran
terhadap produk tersebut.semakin
tinggi permintaan terhadap prodak
tersebut,maka semakin tinggi tingkat
harga
produk
tersebut.dengan
demikian
perusahaan
akan
memperoleh keuntungan maximum.
b. Mengharapkan tingkat pembelian
investasi pada waktu tertentu
Dana yang di investasikan terhadap
suatu prodak dapat kembali apabila
perusahaan mendapat laba.laba ini
biasanya diperoleh bila mana harga
dijual lebih tinggi dari pada jumlah
biayanya.
c. Mencegah
atau
mengurangi
persaingan
Perusahaan
dapat
mengurangi
persaingan yang ada di pasar dengan
cara menetapkan harga yang lebih
murah dari pesaing,meningkatkan
kualitas dan layanan
d. Mempertahankan atau memperbaiki
market share
Sama halnya dengan tujuan penetapan
harga
untuk
mengurangi
persainagan,hal itu dilakukan untuk
mempertahankan atau memperbaiki
market share.
Dalam penetapan harga jual suatu
produk
pada
dasarnya
dapat
dikelompokkan atas dua bagian besar,
yaitu:
a. Cost –Plus Pricing Method
Penetapan harga jual dengan cara
menambahkan jumlah biaya dengan
suatu jumlah untuk laba yang
diinginkan (margin) atau :Biaya
+Margin = Harga Jual.
b. Mark-Up Pricing Method
Yaitu penetapan harga jaul dengan
cara menambahkan harga beli
dengan
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Mark-Up. Mark-Up adalah suatu
kelebihan harga jual diatas harga
belinya atau Harga Beli + Mark-Up
=Harga Jual.
c. Penetapan harga berdasarkan factor
persaingan di pasar
Cara ini sering digunakan oleh
perusahaan sebagai dasar penetapan
harga jual di pasar. Tingkat harga yang
ditetapkan
mempunyai
beberapa
kemungkinan,yaitu dapat berbeda di
bawah pesaing,sama dengan pesaing
atau lebih tinggi dari pesaing.
Selanjutnya, Harga adalah nilai yang
dipertukarkan dengan produk-produk
dalam sebuah transaksi pemasaran.
Sebuah harga produk harus mencakup
seluruh biaya yang terlibat dalam
produksi,
distribusi,
dan
promosinya,demikian pula perkiraan
laba. “Harga dapat mendukung citra
sebuah produk, merebut penjualan dari
para pesaing, atau memengaruhi orang
untuk mengubah waktu pemesanan
mereka”. (Lee & Carla, 2007:15).
Teori diatas mengartikan bahwa, harga
merupakan hasil dari sebuah produk
yang diberikan oleh konsumen kepada
perusahaan dalam bentuk transaksi
pemasaran, harga
produk
yang
ditetapkan oleh perusahaan mencakup
seluruh pengeluaran yang telah
dikorbankan perusahaan kemudian
ketika produk dipasarkan penetapan
harga akan ditambahkan dengan
keuntungan yang akan diperoleh oleh
perusahaan,
ketika
konsumen
merasakan
bahwa
harga
yang
ditetapkan sebuah perusahaan sesuai
dengan kemampuan dan kualitas
produk tersebut maka kesetiaan
pelanggan akan timbul serta akan sulit
dipengaruhi oleh peruahaan lain yang
menjual produk yang sama.

Kebijakan Saluran Distribusi
Masalah pemilihan saluran distribusi
adalah suatu masalah yang sangat
penting, sabab kesalahan pemilihan
saluran
distribusi
ini
dapat
memperlambat bahkan memacetkan
usaha penyaluran barang/jasa dari
produsen ke konsumen. Dengan kata
lain
meskipun barang/ jasa sudah
sesuai dengan selera konsumen, tetapi
bila saluran distribusi yang dimiliki tidak
mampu untuk menyalurkan produk
tersebut,maka hasil produksi ini tidak
mempunyai arti.
Defenisi Sluran Distribusi menurut
Kotler dan Keller (2007b:122), yaitu
“saluran pemasaran adalah organisasiorganisasi yang saling tergantung yang
tercakup dalam proses yang mrmbuat
produk atau jasa menjadi tersedia
untuk digunakan atau dikonsumsi.
Mereka adalah perangkat jalur yang
diikuti produk atau jasa setelah
diproduksi, yang berkulminasi pada
pembeli dan penggunaan oleh pemakai
akhir”. Sebaliknya pemilihan saluran
distribusi
yang
salah
akan
mengakibatkan
kerugian
besar
terhadap perusahaan. Saluran distribusi
adalah lembaga-lembaga penyalur yang
mempunyai
kegiatan
untuk
menyalurkan,menyampaikan,jasa
produsen ke konsumen. Perusahaan
memiliki kebebasan untuk memilih
sistem
distribusi
barang
yang
dihasilkannya. Pemilihan dilakukan
dengan berbagai pertimbangan,baik
menyangkut karakteristik konsumen
maupun karakteristik barang itu sendiri.
Saluran distribusi yang digunakan oleh
Vizta Gym Medan Focal Point yaitu
Saluran distribusi langsung. Saluran
distribusi langsung merupakan suatu
cara
penyampaian
barang
dari
produsen ke tangan konsumen akhir
yang membutuhkannya di lakukan
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sendiri (secara menyeluruh) tanpa
melibatkan
pihak
lain
sebagai
perantara.
Produsen yang memakai cara seperti ini
mungkin di latar belakangi oleh
beberapa macam alasan seperti :
a. Didorong oleh sifat barang yang
dihasilkan.
Barang yang bersifat tidak tahan
lama dan mudah rusak. Perusahaan
harus menyediakan alat dan
perlengkapan barang seperti mobil,
alat angkut barang dan lain-lain.
b. Didorong oleh keinginan untuk selalu
dekat dengan konsumen sehingga
selalu mengetahui apa yang
diinginkan konsumen.
Kebijakan Promosi
Promosi merupakan salah satu variabel
di dalam bauran pemasaran yang
sangat
penting
dilaksanakan
perusahaan
dalam
memasarkan
produk/jasanya. Oleh sebab itu kegiatan
promosi adalah segala usaha yang
dilakukan
penjual
untuk
memperkenalkan produk kepada calon
pembeli
atau
konsumen
dan
meyakinkan mereka agar melakukan
pembelian.
Disamping itu mengingatkan kembali
kepada konsumen lama agar melakukan
pembelian
ulang.Promosi
juga
merupakan kegiatan menyebarluaskan
informasi tentang produk yang dijual
dengan maksud agar konsumen
mengetahui tentang produk tersebut.
Menurut William G,Nikel yang dikutip
dari Basu Swastha,D.H (2013:245)
“Promosi adalah komunikasi non
individu dengan sejumlah biaya,melalui
berbagai media yang dilakukan oleh
perusahaan lembaga non laba indiviindividu”.

Ada tiga fungsi utama dari kegiatan
promosi,yaitu :
a. Mencari
dan
mendapatkan
perhatian dari calon pembeli.
Perhatian calon pembeli harus di
peroleh karena merupakan titik awal
proses pengambilan keputusan
untuk membeli baranga/jasa.
b. Menciptakan dan menumbuhkan
interest pada diri calon pembeli.
Perhatikan yang telah di berikan oleh
seseorang akan dilanjutkan dengan
tertariknya atas barang/jasa yang di
tawarkan. Hal ini merupakan
kelanjutan dari tahap kedua di atas
yaitu setelah seseorang tertarik pada
suatu barang/jasa maka akan timbul
perasaan ingin memiliki.
c. Mengembangkan keinginan calon
pembeli untuk membeli barang yang
ditawarkan.
Hal ini merupakan kelanjutan dari
tahap kedua diatas yaitu setelah
seseorang tertarik pada suatu
barang/ jasa ,maka keinginan orang
tersebut
akan
diikuti
untuk
membuat
keputusan
membeli
barang/jasa yang di tawarkan.
Ada beberapa cara yang dapat
dipakai
perusahaan
dalam
mempromosikan barang yaitu :
1. Periklanan (Advertising)
Iklan (Advertising) adalah usaha yang
mempengaruhi konsumen dalam
bentuk tulisan, gambar, suara atau
kombinasi dari semuanya itu yang
diaranhkan kepada masyarakat luas
dan langsung dengan menggunakan
produk yang ditawarkan tersebut.
Strategi penyajian iklan tak kalah
penting nya dari strategi pemilihan
media. Sebuah iklan diharapkan
dapat mampu memenuhi 3 macam
syarat yaitu :
a. Iklan harus dapat menarik perhatian
objek sasarannya,yaitu para pembeli
sasaran.
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b. Periklanan tersebut harus dapat
membangkitkan minat dari pembeli
sasaran untuk mengikutinya, baik
dengan
membaca,
melihat,
mendengarkan iklan tersebut secara
penuh.
c. Periklanan tersebut harus mampu
menimbulkan
keinginan
para
pembeli
sasaran
untuk
mempergunakannya/mempunyai
produk yang di iklankan. Penyajian
penjualan non personal yang
dikombinasikan melalui bentuk
media maupun non media untuk
mempengaruhi sejumlah besar
konsumen. Contoh surat kabar,
majalah, radio, TV dan internet.
2. Penjualan personal (Personal selling)
Merupakam penyajian secara lisan
dalam suatu pembicaraan dengan
seseorang atau calon penbeli dengan
tujuan agar dapat terealisasinya
penjualan. Disini para penjual
berusaha untuk menemui calon
pembeli baik kerumah , kekantor,
dan tempat lain yang layak.
3. Promosi penjualan
Promosi penjualan adalah kegiatan
pemasaran yang telah dilakukan
secara aktif oleh penjual, untuk
mendorong
agar
konsumen
melakukan
pembelian.
Bentuk
promosi penjualan antara lain adalah
mengadakan
pertunjukan
atau
peragaan dari pemakaian prodak,
pameran dan undian.
4. Publisitas
Merupakan sejumlah informasi
tentang suatu ynag dilebar luaskan
kepada masyarakat melalui media
tampa dipungut biaya, atau tanpa
pengawasan dari sponsor. Dengan
demikian publisitas merupakan
perlengkapan yang efektif bagi alat
promosi lain.

Kebijakan Kepuasan Konsumen
Kepuasan konsumen adalah tingkat
perasaan
konsumen
setelah
membandingkan antara apa yang dia
terima dan
harapannya, (Umar
2005:65). Seorang
pelanggan, jika
merasa puas dengan nilai yang
diberikan oleh produk atau jasa, sangat
besar
kemungkinannya
menjadi
pelanggan dalam waktu yang lama.
Kepuasan konsumen menurut Richard
Gerson (2003:3) adalah “persepsi
konsumen bahwa harapannya telah
terpenuhi atau terlampaui Sedangkan,
menurut
Kotler
dan
Armstong
mengungkapkan
bahwa
kepuasan
konsumen adalah “tingkatan dimana
kinerja anggapan produk sesuai dengan
ekspektasi pembeli. Berdasarkan kedua
teori di atas, maka kepuasan konsumen
terletak pada ekspektasi pelanggan
terhadap suatu produk.
Konsumen
akan merasa puas jika
produk yang mereka konsumsi sesuai
dengan yang konsumen inginkan akan
produk tersebut. Mowen dan Minor
(2002:89) mendefiniskan kepuasan
pelanggan adalah “sebagai keseluruhan
sikap yang ditunjukkan konsumen atas
barang dan jasa setelah mereka
memperoleh dan menggunakannya”.
Dari teori diatas dapat disimpulkan
bahwa kepuasan pelanggan terletak
kepada sikap yang ditunjukkan oleh
pelanggan pasca mereka menggunakan
suatu
produk,
sikap
itu
bisa
menunjukkan mereka senang atau
kecewa.
Kesenangan
pelanggan
diindikasikan bahwa pelanggan puas,
sebaliknya jika pelanggan kecewa bisa
dikatakan mereka tidak puas.
Selanjutnya, Kotler mendefinisikan
bahwa : “Kepuasan adalah perasaan
seseorang tentang kesenangan atau
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kekecewaan yang dihasilkan dari
membandingkan kinerja produk yang
dirasakan dengan harapannya”.
Baik Mowen, Minor dan Kotler
(2002:98)
menekankan
bahwa
kepuasan pelanggan terletak kepada
sikap yang ditunjukkan oleh pelanggan
pasca mereka menggunakan suatu
produk, sikap itu bisa menunjukkan
mereka senang atau mereka kecewa.
Kesenangan pelanggan ini diindikasikan
bahwa pelanggan puas, sebaliknya jika
pelanggan kecewa bisa dikatakan
bahwa mereka tidak puas.
Buttle (2003:56) mengatakan bahwa
kepuasan pelanggan adalah “respons
berupa perasaan puas yang timbul
karena pengalaman mengkonsumsi
suatu produk atau layanan, atau
sebagian kecil dari pengalaman itu”.
Sedangkan Lusch, Dunne dan Carver
mengungkapkan “Kepuasan pelanggan
ditentukan oleh pengalaman belanja
total telah memenuhi atau melebihi
harapan pelanggan.
Ketiga teori tersebut menunjukkan
bahwa kepuasan pelanggan bisa dilihat
dari pengalaman pelanggan terhadap
suatu produk. Pengalaman ini tentu
pengalaman yang menyenangkan dan
memberikan rasa puas yang bisa
dirasakan oleh pelanggan.
METODE PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data diperoleh
dengan mengunakan metode yang telah
di tentukan sebelum nya. Metode
pengumpulan data adalah suatu cara
yang sistematis dan objektif dengan
tujuan
memperoleh
atau
mengumpulkan
keterangan
–
keterangan yang bersifat lisan maupun
tulisan.

Untuk mendapatkan data atau bahan
masukan berupa data yang sistemasis
dan objektif, penulis akan melakukan
dua bentuk penelitan,yaitu:
Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian
lapangan
kegiatan
pengumpulan data yang dilakukan
langsung ke objek penelitian. Metode
penelitian ini di lakukan langsung
kelapangan untuk menghimpun data
yaitu dengan melakukan wawancara,
observasi
maupun
membuat
pertanyaan
terhadap
karyawankaryawan perusahaan yang di teliti
untuk memperoleh data yang di
perlukan pada Vizta Gym Medan Focal
Point.
a. Wawancara (interview)
Yaitu dalam hal ini penulis langsung
berhadapan
dengan
beberapa
personil pegawai dalam perusahaan
tersebut, mengadakan wawancara
guna mendapatkan keterangan baik
tertulis mau secara lisan dan
menyusun pertanyaan pertanyaan
yang lebih melengkapi wawancara
tersebut.
b. Pengamatan secara langsung
Pengamanan
secara
langsung
terhadap objek yang dilewati dan
membuat catatan yang seperlunya
dari hasil pengamatan tersebut.
Penelitian
Perpustakaan
(Library
Research)
Penelian
perpustakaan
adalah
penelitian yang mengenai teori-teori
dan keterangan berdasarkan study
keperpustakaan
dengan
cara
mengumpulkan
literatur-literatur,
membaca buku –buku dan bahan –
bahan yang tersedia di perpustakaan,
majalah-majalah, bahan kuliah serta
sumber lainnya yang berhubungan
dengan objek penelitian dan dapat
dipakai sebagai data sekunder. ini
diperlukan sebagai bahab untuk
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menguatkan
ide/pendapat
dalam
menganalisa dan mengevaluasi hasil
penelitian.
Jenis dan Sumber Data
Jenis dan Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan data primer dan data
sekunder.
Data Primer
Data primer adalah data yang
dikumpulkan dan diolah sendiri oleh
peneliti langsung dari responden.data
primer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data yang berisis tentang
produk, harga, promosi, saluran
distribusi dan kepuasan komsumen.
Adapun jenis data primer yang
diperoleh penulis yaitu :
1. Data penjualan Vizta Gym Medan
Focal Point 2013-2015.
2. Data struktur organisasi Vizta Gym
Medan Focal Point.
3. Data
Responden
berdasarkan
kuisoner/angket
yang
disebar
penulis.
Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh secara tidak langsung atau
melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain) yang telah
dipublikasikan. Data sekunder dalam
penelitian ini antara lain: data laporan
penjualan, daftar harga produk fitplus
pada Vizta Gym Medan Focal Point dan
daftar konsumen yang telah membeli
Treadmill di Vizta Gym Medan Focal
Point.
1. Pelanggan yang membeli prodak
treadmill pada PT. Lestarindo Jaya
Mandiri Fitplus Cabang Medan
hingga bulan juni.
2. Konsumen yang membeli prodak
fitplus di tahun 2013 atau
setelahnya, maka sampel yang
digunakan adalah 56 orang yang

telah membeli produk fitplus pada
Vizta Gym Medan Focal Point.
Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek
yang
mempunyai
kualitas
dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian
ditarik
kesimpulannya.
Populasi yang telah ditentukan dalam
penelitian ini adalah populasi dari
konsumen Vizta Gym Medan Focal Point
yang khususnya berdomisili di kota
Medan dengan jumlah konsumen yang
menjadi
populasi
penelitian
ini
sebanyak 125 orang (kondisi per- juni
2021).
Sampel
Sampel adalah proses pemilihan unsurunsur atau item item yang mewakili
suatu populasi (seluruh unsure atau
item yang ada) secara sistematis
dengan tujuan mempelajari unsure atau
item tersebut.
Penulis menggunakan rumus sampel
slovin dalam penelitiannya, dengan
rumus sebagai berikut:
n =

N
1 + Ne2

Keterangan :
n
= Ukuran Sampel
N
= Ukuran Populasi
e
= Standard Error 10%
Diketahui jumlah populasinya sebanyak
125 orang, maka perhitungan jumlah
sampelnya adalah sebagai berikut:
125
N=
1 + 125 . 0,12
n = 56 Orang
Hasil yang diperoleh dari perhitungan
rumus slovin, yaitu jumlah orang yang
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dijadikan sampel adalah sebanyak 56
orang.
Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampling adalah merupakan cara
penentuan dan pengambilan sampel.
Terdapat beberapa teknik sampling
yang biasa dilakukan dalam teknik
penelitian.
Secara garis besar ada dua jenis teknik
sampling yaitu:
1. Sampling probabilitas
Sampling probabilitas diartikan
sebagai sampling yang memberikan
kesempatan atau peluang yang sama
terhadap tiap tiap individu pada
populasi untuk terpilih menjadi
sampel penelitian.
2. Sampling non probabilitas
Sampling non probabilitas memiliki
pengartian yang sebaliknya pada
sampling
probabilitas
proses
pemilihan sampel dicirikan dengan
adanya randomisasi ( pengacakan).
Metode regeresi linear berganda
Analisis linear berganda adalah alat
analisis
yang
digunakan
untuk
mengetahui pengaruh dan besarnya
pengaruh
beberapa
variabel
independen yang terdiri dari produk,
harga, saluran distribusi, dan promosi
terhadap variabel dependen yaitu
kepuasan konsumen.
Estimasi model yang digunakan dalam
penelitian ini diambil dengan berbagai
pertimbangan, maka pada penelitian ini
data yang dianalisis dibatasi pada
produk, harga, saluran distribusi dan
promosi serta kepuasan konsumen,
Metode regeresi linear berganda dalam
penelitian ini dirumuskan dalam
persamaan berikut ini:
Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e

Keterangan:
Y
= Kepuasan Konsumen
a
= konstanta
b1.....b4
= Koefisien regresi masingmasing variabel
x1
= Produk (Product)
x2
= Harga (Price)
x3
= Promosi (Promotion)
x4
= Saluran Distribusi (Place)
e
= Standar error atau
variabel pengganggu
Uji parsial ( uji t)
Pengujian ini untuk mengetahui apakah
pengaruh masing masing variabel bebas
terhadap variabel terikat bermakna
atau tidak. Kriteria pengujian adalah
apabila nilai signifikansi atau nilai
probabilitas (p) < 0,05, maka uji t
signifikan H0 ditolak. Apabila signifikansi
atau nilai probabilitas (p) > 0,05, maka
uji t tidak signifikan dan H0 diterima. Jika
dinyatakan secara statistik adalah
sebagi berikut :
1. Hipotesis nol ( H0) yang hendak diuji
adalah apakah suatu parameter (βi)
sama dengan nol, atau : H0 : βi = 0.
Artinya apakah suatu variabel
independen
bukan
merupakan
penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen.
2. Hipotesis
altenatifnya
(
Hi)
parameter suatu variabel tidak sama
dengan nol, atau : Hi : βi ≠ 0. Artinya
variabel
tersebut
merupakan
penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen.
t hitung dicari dengan persamaan
berikut :
Koefisien Regresi ( βi)
t hitung ;
Standar Eror
Jika t- hitung > dari t- tabel
( α,df) maka Ho ditolak, dan
Jika t- hitung < dari t- tabel
( α,df ) maka Ho diterima
t=Ґ
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Keterangan :
Ґ = Koefisien regresi
n = Jumlah responden

simultan oleh variabel simultan oleh
variabel X dan Y.

Uji serempak ( uji f)
Pengujian
ini
digunakan
untuk
mengetahui apakah seluruh variabel
bebasnya
secara
bersama-sama
mempunyai pengaruh yang bermakna
terhadap variabel terikat. Kriteria
pengujian ini adalah jika Fhitung ≤ Ftabel
berarti tidak ada pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat, H0
ditolak bila Fhitung > Ftabel yang berarti
ada pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat.
Fhitung =

𝑹𝟐 (𝒎 𝟏)
(𝟏 𝑹𝟐)/(𝑵 𝒎)

Keterangan :
R2 : Koefisien determinan
m
: jumlah variabel
N : jumlah sampel
Apabila :
Fhitung < Ftabel maka Ha ditolak dan Ho
diterima,ini berarti tidak terdapat
pengaruh simultan oleh variabel X dan
Y.
Fhitung > Ftabel Ha diterima dan Ho
ditolak,ini berarti terdapat pengaruh

Coefficientsa
Model

1

PEMBAHASAN
Analisis Regeresi Linear Berganda
Analisis Regresi Berganda adalah suatu
metode analisa yang digunakan untuk
menentukan ketepatan prediksi dari
pengaruh yang terjadi antara variable
independen (X) terhadap variabel
dependen (Y). Formula untuk regresi
berganda sebagai berikut
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+ e

Dimana :
Y : Keputusan pembelian (variabel
dependen)
X1 : Variabel
produk (variabel
independen)
X2 : Variabel
harga
(variabel
independen)
X3 : Variabel promosi (variabel
independen)
X4 ; variabel
saluran
distribusi
(variabel independen)
a : Konstanta.
b : Koefisien regresi variabel
e : error
maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.872
2.893
.582
.236
-.317
.327
1.039
.192
-.362
.248

(Constant)
PRODUK
HARGA
PROMOSI
SALURAN
DISTRIBUSI
a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN
Sumber : Data diolah SPSS versi 19.0 (2021)
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Coefficients
Beta
.501
-.257
.982
-.312

t
.301
2.462
-.968
5.405
-1.458

Sig.
.764
.017
.337
.000
.151
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Model persamaan regresi yang dapat
dituliskan dari hasil tersebut dalam
bentuk persamaan regresi standardized
adalah sebagai berikut :
Y = 0,501 X1 + 0,257 X2 + 0,982 X3+0,312X4

Berdasarkan
persamaan
dapat
diketahui bahwa variabel bebas yang
paling berpengaruh adalah variabel
Promosi dengan koefisien 0,982,
kemudian diikuti variabel Produk
dengan koefisien 0,501, kemudian
diikuti Saluran Distribusi dengan
koefisien 0,312, kemudian diikuti oleh
variabel Harga dengan koefisien 0,257,
sedangkan variabel yang berpengaruh
paling rendah yaitu variabel Harga
dengan nilai koefisien 0,257.

Persamaan regresi tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut : Dari
persamaan tersebut dapat terlihat
bahwa keseluruhan variabel bebas (
Produk,
Harga,
Promosi
dan
SaluranDistribusi) berpengaruh positif
terhadap
Kepuasan
Konsumen.
Uji Parsial (uji t)
Tabel
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1
(Constant)
.872
2.893
PRODUK
.582
.236
HARGA
-.317
.327
PROMOSI
1.039
.192
SALURAN DISTRIBUSI -.362
.248
a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN
Sumber : Data diolah SPSS versi 19.0 (2021)
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh
untuk variabel X1 (Produk) diperoleh
nilai t hitung = 2.462 dengan tingkat
signifikansi
0,000.
Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05,
nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian, maka
Hipotesis pertama diterima.
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh
untuk variabel X2 (Harga) diperoleh nilai
t hitung = -0.968 dengan tingkat
signifikansi
0,000.
Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05,
nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha

Standardized
Coefficients
Beta

t
.301
2.462
-.968
5.405
-1.458

Sig.
.764
.017
.337
.000
.151

diterima. Dengan demikian,
Hipotesis pertama diterima.

maka

.501
-.257
.982
-.312

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh
untuk variabel X3 (Promosi) diperoleh
nilai t hitung = 5.405 dengan tingkat
signifikansi
0,000.
Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05,
nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian, maka
Hipotesis pertama diterima.
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh
untuk variabel X4 (Saluran Distribusi)
diperoleh nilai t hitung = -1.458 dengan
tingkat signifikansi 0,000. Dengan
menggunakan batas signifikansi 0,05,
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nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha

diterima. Dengan demikian,
Hipotesis pertama diterima.

maka

Uji Serempak ( uji f)
Tabel
Hasil Uji Serempak (Uji f)

ANOVAb
Model
Sum of Squares df
Mean Square F
1
Regression 1079.151
4
269.788
33.123
Residual
415.402
51
8.145
Total
1494.554
55
a. Predictors: (Constant), SALURAN DISTRIBUSI, PRODUK, PROMOSI, HARGA
b. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN
Sumber : Data diolah SPSS versi 19.0 (2021)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa
nilai F hitung adalah 0,33.123dan F
tabel memiliki nilai 0,000 maka dapat
disimpulkan terdapat pengaruh yang
signifikan antara kualitas Produk (X1),
Harga (X2) , Promosi (X3) dan Saluran
Distribusi(X4) secara simultan terhadap
keputusan pembelian dan sebaliknya.
PENUTUP
Kesimpulan
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
“Pengaruh
Bauran
Pemasaran
Terhadap
Kepuasan
Konsumen Pada Vizta Gym Medan Focal
Point”.
dan untuk mengetahui
pengaruh terbesar dari variabel
independen tersebut. Dari rumusan
masalah penelitian yang diajukan, maka
analisis data yang telah dilakukan dan
pembahasan yang telah dikemukakan
pada bab sebelumnya, dapat ditarik
beberapa kesimpulan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisis secara parsial,
ternyata
hasil
penelitian
membuktikan bahwa semua variabel
independen ( Produk, Harga,
Promosi dan Saluran Distribusi )
mempunyai
pengaruh
positif
terhadap variabel dependen yaitu
Kepuasan Konsumen pada Vizta Gym

Sig.
.000a

Medan Focal Point. Artinya menurut
konsumen,
keempat
variabel
independen
tersebut
dianggap
penting
terhadap
kepuasan
konsumen pada Vizta Gym Medan
Focal Point.
2. Berdasarkan
pengujian
secara
simultan, ternyata hasil penelitian
membuktikan bahwa semua variabel
independen Bauran Pemasaran (
Produk, Harga, Saluran Distribusi dan
Promosi
)
secara
simultan
mempunyai
pengaruh
yang
signifikan
terhadap
variabel
dependen
yaitu
Kepuasan
Konsumen.
3. Hasil pengujian regresi berganda
menunjukkan bahwa semua variabel
independen Bauran Pemasaran (
Produk, Harga, Saluran Distribusi,
dan Promosi) berpengaruh positif
terhadap Kepuasan Konsumen.
Berdasarkan
persamaan
dapat
diketahui bahwa variabel bebas yang
paling berpengaruh adalah variabel
Promosi dengan koefisien 0,982,
kemudian diikuti variabel Produk
dengan koefisien 0,501, kemudian
diikuti Saluran Distribusi dengan
koefisien 0,312, kemudian diikuti
oleh variabel Harga dengan koefisien
0,257, sedangkan variabel yang
berpengaruh paling rendah yaitu
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variabel Harga dengan nilai koefisien
0,257.

harapan dimana dari setiap faktor
atau
variabel
konsumen
mendapatkan tingkat kepuasan yang
tinggi maka itu akan berdampak
sangat baik bagi perusahaan.
Dengan contoh menetapkan harga
standard barang sesuai dengan atau
dibawah harga pasar / kompetitif
terhadap harga kompetitor di pasar.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian ini, maka diajukan
saran-saran
sebagai
pelengkap
terhadap hasil penelitian yang dapat
diberikan sebagai berikut :
1. Perusahaan
hasus
mampu
mempertahankan
atau
bahkan
meningkatkan program – program
promosi yang selama ini sudah
menjadi
faktor
yang
paling
berpengaruh
dalam
kegiatan
operasional di Vizta Gym Medan
Focal Point. Dengan contoh lebih
sering lagi mengadakan event –
event promo di pusat pusat
perbelanjaan,
mendata
calon
pembeli dan memberikan promo
penawaran khusus baik via Telepon
ataupun via Sms.
2. Produk yang sudah ditawarkan
dengan kualitas yang baik harus
lebih ditingkatkan lagi kualitas dan
mutu nya, sehingga akan menambah
tingkat kepuasan konsumen serta
menambah image baik perusahaan
dimata konsumen, yang akan
berdampak penambahan calon
pelanggan bagi perusahaan.
3. Saluran Distribusi yang dilakukan
perusahaan harus lebih ditingkatkan,
dengan program – program delivery,
pengantaran barang dengan service
pemasangan, pengantaran dengan
waktu yang tepat serta menjamin
kondisi barang sampai dengan
kondisi baik 100% akan menciptakan
rasa kepuasan konsumen.
4. Pihak perusahaan harus lebih
memperbaiki dan mengkaji kembali
perusahaan
didalam
faktor
penetapan harga, dimana harga
belum berpengaruh besar terhadap
kepuasan
konsumen.
Dengan
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