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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah,  mengetahui  pengaruh langsung variabel  produk  terhadap keputusan
pembelian, mengetahui pengaruh langsung variabel harga terhadap keputusan pembelian, mengetahui
pengaruh langsung variabel  kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, mengetahui pengaruh
tidak  langsung  variabel  produk  terhadap  kepuasan  konsumen,  mengetahui  pengaruh  tidak  langsung
variabel harga terhadap kepuasan konsumen, mengetahui pengaruh tidak langsung  variabel kualitas
pelayanan terhadap kepuasan konsumen, mengetahui pengaruh langsung keputusan pembelian terhadap
kepuasan konsumen pada PT. Extensi Jaya Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap
keputusan pembelian, harga tidak berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian, kualitas
pelayanan  berpengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap  keputusan  pembelian,  produk  tidak
berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan konsumen, harga berpengaruh langsung dan signifikan
terhadap  kepuasan  konsumen,  kualitas  pelayanan  berpengaruh  langsung  dan  signifikan  terhadap
kepuasan  konsumen,  keputusan  pembelian  berpengaruh  langsung  terhadap  kepuasan  konsumen
meskipun pengaruhnya kecil.

Kata Kunci :  produk, harga, kualitas pelayanan, keputusan pembelian, kepuasan konsumen

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Semakin banyaknya produk alat pelacak
mobil  Global  Positioning  System  (GPS)  yang
berdiri di kota besar yang salah satunya di kota
Sidoarjo,  memacu  para  pengusaha  alat  pelacak
mobil  Global  Positioning  System  (GPS)  untuk
memaksimalkan  dalam  mempertahankan  atau
meningkatkan  perusahaan  agar  dapat  bersaing
dengan  perusahaan  sejenis  lainnya.  Seiring
dengan  perkembangan  jaman  dan  semakin
meningkatnya  kebutuhan  alat  pelacak  mobil
Global  Positioning  System  (GPS)  yang
diperuntuhkan  untuk  mobil  yang  mana  sangat
berguna untuk meminim resiko kehilangan mobil
dan untuk mengetahui posisi atau tata letak mobil
yang  dibutuhkan  oleh  konsumen,  dengan
penggunaan yang mudah seperti  handphone dan
harga yang terjangkau. Untuk  dapat
bertahan  dalam  persaingan  yang  semakin  ketat
dan dapat pula mencapai tujuan yang diinginkan,
setiap produsen dituntut lebih memperhatikan apa
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen

karena  pada  dasarnya  konsumen  akan  membeli
suatu  produk  yang  akan  memuaskan
keinginannya,  sehingga  dalam  jangka  panjang
perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang
diharapkan.  Disisi  lain kemajuan ekonomi yang
pesat  telah  melahirkan  tuntutan-tuntutan  baru
konsumen,  dengan  kualitas  barang  yang  baik
(produk).

Harga  adalah  satu-satunya  unsur  dalam
berbagai unsur bauran pemasaran eceran tersebut
yang akan mendatangkan laba bagi peritel. Dalam
pengertian strategi harga, harga merupakan salah
satu  unsure  yang  mempengaruhi  kegiatan-
kegiatan  dalam  perusahaan  yang  berfungsi
menciptakan  keunggulan  kompetitif  bagi
perusahaan.Namun,  hal  itu  seringkali  terbentur
pada kebijakan pada penetapan harga. Penetapan
harga oleh perusahaan harus disesuaikan dengan
situasi  lingkungan  dan  perubahan  yang  terjadi
terutama pada saat persaingan yang semakin ketat
dan  perkembangan  permintaan  yang  terbatas.
Dalam  iklim  persaingan  yang  ketat  seperti
sekarang  ini,  perusahaan  harus  memperhatikan
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faktor  harga,  karena  besar  kecilnya  harga  yang
ditetapkan  akan  sangat  mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam bersaing dan juga
mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli
produknya.  Agar  lebih  kompetitif  di  pasar,
perusahaan  dapat  mempertimbangkan  harga
pesaing  sebagai  pedoman  dalam  menentukan
harga jual produknya. Kualitas  merupakan
suatu penyajian produk atau jasa dimana produk
tersebut disajikan sesuai dengan yang diinginkan
dan diharapkan oleh konsumen didalam industri
pelayanan.  Jasa  yang  disampaikan  seperti
kemudahan,  kecepatan,  dan  keakuratan  yang
disampaikan  memalui  sikap  dan  sifat  untuk
kepuasan  konsumen  merupakan  pelayanan.
Pelayanan  merupakan  suatu  bentuk  strategi
dimana  pelayanan  yang  dikerjakan  secara
professional dapat memberikan keuntungan yang
besar  bagi  perusahaan  dan  akan  mendapatkan
kepercayaan  diri  pelanggan  dalam  perusahaan
jasa.  Subagio  dan  Saputra  (2012)  berpendapat
bahwa pelanggan akan puas tentu karena kualitas
layanan  yang  baik,  hal  ini  juga  akan
meningkatkan  citra  perusahaan  di  mata
konsumen.  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh
penelitian Arokiasamy (2013) yang menyebutkan
bahwa  dimensi-dimensi  kualitas  pelayanan
(emphaty,  responsiveness,  assurance,  tangibles,
and  reliability) berpengaruh  positif  terhadap
kepuasaan nasabah. Kualitas pelayanan yang baik
adalah  saat  perusahaan  mampu  memberikan
pelayanan  sesuai  permintaan  konsumen,
mendengarkan  segala  bentuk  konsumen  dan
memberikan reaksi yang positif terhadap keluhan
konsumen sehingga tidak menimbulkan persepsi
yang  tidak  baik  atau  buruk  atas  kualitas
pelayanan  yang  diberikan.  Untuk  mencapai
keunggulan  kompetitif,  kualitas  layanan  dapat
dijadikan  alat  dan  sangat  berperan  serta
menentukan  apabila  dalam  terdapat  persaingan
usaha  merebut  pasar  dalam  kegiatan  jasa.  

Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  analisis
mengenai  keputusan  pembelian  sangat  penting
dilakukan  oleh  perusahaan  –  perusahaan  yang
memasarkan  produk  alat  pelacak  mobil  Global
Positioning System  (GPS) ini agar lebih banyak
yang mengenal produk tersebut. Hal ini dilakukan
agar  perusahaan  dapat  selalu  meningkatkan
volume penjualan yaitu analisa faktor atau atribut
apa saja  yang menjadi  pertimbangan konsumen
dalam  membeli  alat  pelacak  mobil  Global
Positioning System  (GPS). Karena sesunggunya
masing -masing konsumen tentu memiliki motif

yang  berbeda  dalam  melakukan  pembelian  alat
pelacak mobil Global Positioning System (GPS). 

Kepuasan pelanggan adalah rasa puas yang
dirasakan  konsumen  setelah  menggunakan
produk  yang  sesuai  dengan  yang  diharapkan
konsumen (Chahal  dan Bala,  2012).  Kepuasaan
sangat  penting  dipertahankan  untuk  menjalin
hubungan baik dengan konsumen. Kini semakin
disadari bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan
pelanggan merupakan aspek vital  dalam rangka
bertahan  dalam  bisnis  dan  memenangkan
persaingan.  Survive  tidaknya  suatu  perusahaan
ditentukan  oleh  kemampuan  perusahaan  itu
sendiri  dalam  memberikan  pelayanan  yang
memuaskan  para  pelanggannya  dan  kepuasan
pelanggan  bisa  menjadi  dampak  yang  positif
terhadap  keputusan  pembelian  dalam
memberikan pelayanan yang istimewa dan baik
kepada  para  konsumen  dan  para  pelangganya.
Dan  dampak  kepuasan  konsumen  bisa  menjadi
senjata andalan untuk tampil  sebagai  pemenang
dalam  persaingan  tetapi  bisa  juga  sebaliknya,
dimana  hal  itu  bisa  menjadi  boomerang  yang
dapat  menghancurkan  posisi  perusahaan  dalam
dunia bisnis yang semakin kompleks. Dari uraian
diatas,  peneliti  mengambil  judul  penelitian
“Pengaruh  produk,  Harga,  Dan  Kualitas
Pelayanan  Terhadap  Keputusan  Pembelian
Dan  Dampaknya  pada  Kepuasan  Konsumen
Pada PT. Extensi Jaya”.

Rumusan Masalah
Dari  uraian  diatas  maka  dapat  dirumuskan
sebagai berikut:
1. Apakah faktor produk berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian konsumen pada
PT. Extensi jaya?

2. Apakah  faktor  harga  berpengaruh  signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen pada
PT. Extensi jaya?

3. Apakah faktor kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan  terhadap  keputusan  pembelian
konsumen pada PT. Extensi jaya?

4. Apakah faktor produk berpengaruh signifikan
terhadap  kepuasan  konsumen  pada  PT.
Extensi jaya di Sidoarjo?

5. Apakah  faktor  harga  berpengaruh  signifikan
terhadap  kepuasan  konsumen  pada  PT.
Extensi jaya di Sidoarjo?

6. Apakah faktor kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan  terhadap  konsumen  pada  PT.
Extensi jaya di Sidoarjo?
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7. Apakah  faktor  keputusan  pembelian
berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan
konsumen pada PT. Extensi jaya di Sidoarjo?

Landasan Teori
Manajemen Pemasaran

Menurut  Alma  (2012:130)  Manajemen
pemasaran  adalah  kegiatan  menganalisa,
merencanakan,  mengimplementasi,  dan
mengawasi  segala  kegiatan  (program),  guna
memperoleh  tingkat  pertukaran  yang
menguntungkan  dengan  pembeli  sasaran  dalam
rangka tujuan organisasi. Manajemen pemasaran
berasal  dari  dua  kata,  yaitu  manajemen  dan
pemasaran.  Menurut  Kotler  (2012:146)
manajemen  pemasaran  adalah  penganalisaan,
pelaksanaan, dan pengawasan, program-program
yang  dituju  dengan  maksud  untuk  mencapai
tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung pada
penawaran  organisasi  dalam  memenuhi
kebutuhan  dan  keinginan  pasar  tersebut  serta
menentukan harga mengadakan komunikasi  dan
distribusi  yang  efektif  untuk  memberitahu,
mendorong dan melayani pasar. 

Produk
Sebuah  perusahaan  harus  memulai  dengan

produk  atau  jasa  yang  dirancang  untuk
memuaskan  keinginan  konsumen.  Konsumen
biasanya  menginginkan  produknya  dapat
membuat  hati  para  konsumen  terpuaskan  dan
mempunyai kualitas produk. Menurut Kotler dan
Keller  (2007:15)  ada  enam  tingkat  hierarki
produk yaitu:

1. Keluarga Kebutuhan (Need family)
Merupakan  kebutuhan  inti  yang  mendasari
keberadaan suatu kelompok produk.

2. Keluarga produk (Product family)
Semua  kelas  produk  yang  dapat  memenuhi
kebutuhan inti dengan lumayan efektif.

3. Kelas Produk (Product class)
Merupakan  sekelompok  produk  dalam
keluarga  produk  yang  diakui  mempunyai
ikatan fungsional tertentu.

4. Lini Produk (Product type)
Merupakan sekelompok produk dalam kelas
produk yang saling terkait erat karena produk
tersebut  melakukan  fungsi  yang  sama,  dan
dipasarkan  melalui  saluran  yang  sama  atau
masuk kedalam rentang harga tertentu.

5. Jenis Produk (Product type)

Merupakan  sekelompok  barang  dalam  lini
produk yang sama-sama memiliki salah satu
dari  beberapa  kemungkinan  bentuk  produk
tersebut.

6. Barang (Item)
harga, penampilan atau suatu Unit tersendiri
dalam  suatu  merek  atau  lini  produk  yang
dapat dibedakan berdasarkan ukuran ciri lain.

Harga
Menurut  Kotler  dan  Amstrong

(2007:430) menyatakan bahwa dalam arti sempit
harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan
atas barang atau jasa, sedangkan dalam arti luas
harga merupakan jumlah dari  semua nilai  yang
konsumen tukarkan  dalam rangka  mendapatkan
manfaat  dengan  memiliki  atau  menggunakan
produk  atau  jasa.  Sedangkan  menurut  Swastha
(2009:147)  harga  merupakan  jumlah  uang
(ditambah  beberapa  barang  kalau  diiinginkan)
yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  sejumlah
uang kombinasi barang beserta pelayanannya.

Kualitas Pelayanan
Salah  satu  cara  menempatkan  perusahaan

lebih  unggul  dari  pesaing  adalah  dengan
memberikan  pelayanan  yang  bermutu
dibandingkan  dengan  pesaingnya.  Kuncinya
adalah bagaimana memenuhi harapan konsumen
sasaran  mengenai  mutu  jasa  tadi.   Menurut
Lupiyadi  (2009:61)  pelayanan  adalah  setiap
tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat  ditawarkan
oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya
tidak  berwujud  dan  tidak  mengakibatkan
kepemilikan apapun. 
Berdasarkan  berbagai  penelitian  terhadap
beberapa  jenis  data  atau  program,  Parasuraman
et.  al,  dalam  Ciptono  (2008  :  27-28)  berhasil
mengidentifikasi  empat  kelompok  karakteristik
yang  digunakan  oleh  para  konsumen  dalam
mengevaluasi  kualitas  jasa  atau  produk  adalah
sebagai berikut:
a. Bukti langsung (tangibels)

Meliputi fasilitas fisik perlengkapan, pegawai
dan sarana komunikasi.

b. Kehandalan (Reability)
Yaitu  kemampuan  memberikan  pelayanan
yang  di  janjikan  dengan  segera  dan
memuaskan.

c. Daya tanggap (Responsiveness)
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Yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam
membantu  konsumen  dan  memberikan
pelayanan yang cepat dan tanggap.

d. Jaminan (Assurance)
Meliputi  kemampuan  karyawan  atas,
pengetahuan  produk  secara  tepat,  perhatian
dan  kesopanan,  keterampilan  dalam
memberikan  informasi  dan  menanamkan
kepercayaan konsumen dalam perusahaan.

Keputusan Pembelian
Keputusan  pembelian  merupakan

kegiatan  individu  yang  secara  langsung  terlibat
dalam pengambilam keputusan untuk melakukan
pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh
penjual.  Menurut  Kotler  dan  Amstrong
(2001:226)  keputusan  pembelian  adalah  tahap
dalam  proses  pengambilan  keputusan  pembeli
dimana  konsumen  benar-benar  membeli.
Pengambilan  keputusan  merupakan  suatu
kegiatan  individu  yang  secara  langsung  terlibat
dalam mendapatkan dan mempergunakan barang
yang ditawarkan.

Kepuasan Konsumen
Semakin banyak konsumen yang terlibat

dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan
konsumen,  maka  persaingan  semakin  ketat
menyebabkan  perusahaan  harus  menetapkan
orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan
utama. Menurut  Philip  Kotler  (2001:36)
menyatakan  bahwa  kepuasan  adalah  perasaan
senang atau kecewa seseorang yang berasal dari
perbandingan  antara  kesannya  terhadap  kinerja
suatu  produk  dan  harapannya.  James  F.Engel
(2001:545)  mendefinisikan  kepuasan  konsumen
adalah  evaluasi  pembeli  dimana  alternatif  yang
dipilih  sekira-kirannya  sama  atau  melampaui
harapan  pelanggan,  sedangkan  ketidakpuasan
pelanggan timbul  apabila  hasil  tidak  memenuhi
harapan.

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana
manfaat  sebuah  produk  dirasakan  (perceived)
sesuai  apa  yang  diharapkan  oleh  pelanggan
(Amir:  58).  Kotler  (2009)  mengatakan  bahwa
kepuasan  konsumen  tingakat  setelah
membandingkan  antara  kinerja  produk  yang
dirasakan dengan harapannya.

Kerangka Konseptual
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Peneliti  ini  mempergunakan  Metode  analisis
kuantitatif 
Populasi dan Sample
Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pelanggan
tetap  PT.  Extensi  Jaya  sebanyak  50  pelanggan
tetap.
Sampel
Sampel  yang  digunakan  adalah  sampel  jenuh.
Menurut Sugiyono (2010:85) Sampel jenuh adalah
teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota
populasi  digunakan  sebagai  sampel.  Jadi,  jumlah
sampel yang diambil dalam penelitiannya ini adalah
50 orang (sesuai jumlah populasi).

Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan
dalam penelitian adalah kuesioner atau angket.

ANALISIS  HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN

Perhitungan  regresi  linear  berganda
menggunakan  bantuan  komputer  dengan  aplikasi
program SPSS 19.0 (Stastistical program for social
science) dibawah operasi windows.

Pembahasan
Pembahasan  hasil  penelitian  ini  akan

mendiskripsikan  hasil  penelitian  untuk  menjawab
beberapa masalah dan berikut penjelasannya:
1. Hipotesis  1  diterima.  Dari  hasil  penelitian ini

menunjukkan  bahwa  produk  berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian di PT.
Extensi  Jaya  Sidoarjo.  Hal  ini  didukung oleh
teori  menurut  Swastha  dan  Handoko
(2012:102),  salah  satu  dari  tujuh  komponen
yang ada adalah keputusan pembelian tentang
jenis  produk.  Kualitas  produk yang diberikan
perusahaan  adalah  strategi  yang  tepat  untuk
menarik perhatian konsumen. Hal ini didukung
oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anwar
(2015)  yang  menunjukkan  bahwa  kualitas
produk  berpengaruh  terhadap  keputusan
pembelian. Hal ini diperkuat dengan penelitian
yang dilakukan di  lapangan yang menyatakan
konsumen  merasa  alat  GPS  sudah  sesuai
dengan apa yang diharapkan seperti  fitur  dan
ketahanan  dari  produk  dan  mudah  untuk
digunakan.

2. Hipotesis  2  ditolak.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  harga  tidak  berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pembelian di PT.
Extensi Jaya.  Karena pada dasarnya harga bisa
dipengaruhi oleh kualitas pelayanannya seperti
yang  dikemukakan  oleh  Basu  Swastha
(2005:185)  bahwa  jumlah  uang  (ditambah
beberapa  barang  kalau  mungkin)  yang
dibutuhkan  untuk  mendapatkan  sejumlah
kombinasi  dari  barang  beserta  pelayanannya.
Karena  dalam  penelitian  yang  dilakukan
dilapangan  membuktikan  bahwa  harga  yang
diberikan dari perusahaan sudah terjangkau dan
sesuai dengan kualitasnya.

3. Hipotesis  3  diterima.  Dari  hasil  penelitian ini
menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan
berpengaruh  signifikan  terhadap  keputusan
pembelian di PT. Extensi Jaya Sidoarjo. Hal ini
didukung oleh teori Muhammad Yusuf (2011)
yang  melakukan  penelitian  dengan
menggunakan  analisis  regresi  berganda
berkaitan  dengan  Pengaruh  Promosi,  Harga,
Kualitas  produk,  dan  Layanan  Purna  Jual
Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor
Honda. Studi ini dilakukan di Semarang. Hasil
ini  dapat  dilihat  pengaruh  positif  terbesar
terhadap keutusan pembelian ada pada variabel
purna jual. Hal ini diperkuat dengan penelitian
yang dilakukan di  lapangan yang menyatakan
bahwa  kualitas  pelayanan  menyatakan  bahwa
operator  perusahaan  memberikan  pelayanan
service  yang  dijanjikan.  Jadi  konsumen  tidak
perlu  berpikir  panjang  untuk  melakukan
pembelian ulang di perusahaan tersebut.

4. Hipotesis  4  ditolak.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa produk tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen di PT.
Extensi  Jaya.  Karena  pada  dasarnya  produk
bisa  dipengaruhi  oleh  atribut  produk  seperti
merek  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kotler
dan  Amstrong  (2001:354)  beberapa  atribut
yang  menyertai  dan  melengkapi  produk
(karakteristik  atribut  produk)  adalah  merek,
pengemasan dan kualitas produk. Karena dalam
penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan
membuktikan bahwa produk sudah mempunyai
merek dan mempunyai kualitas pelayanan yang
baik. 

5. Hipotesis  5  diterima.  Dari  hasil  penelitian ini
menunjukkan  bahwa  harga  berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen di PT.
Extensi  Jaya  Sidoarjo.  Hasil  penelitian  ini
sesuai dengan penelitian Nia Wati (2013) yang
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menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang
signifikan  dari  harga  terhadap  kepuasan
konsumen dan didukung oleh teori dari Buchari
Alma (2011:169)  harga adalah satuan moneter/
ukuran  lainnya  (termasuk  barang  dan  jasa
lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak
kepemilikan/penggunaan suatu barang dan jasa
sehingga  menimbulkan  kepuasan
konsumen.Hal ini  diperkuat  dengan penelitian
yang dilakukan di  lapangan yang menyatakan
konsumen  sudah  merasa  bahwa  harga  yang
diberikan dari perusahaan sudah sesuai.

6. Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan
terhadap  kepuasan  konsumen  di  PT.  Extensi
Jaya  Sidoarjo.  Hasil  penelitian  ini  didukung
oleh teori  Sembiring et  al  (2014) menyatakan
bahwa  kualitas  pelayanan  berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil
tersebut  sependapat  dengan  penelitian  Moha
dan  Loindong  (2016),  menyatakan  bahwa
kualitas  pelayanan  berpengaruh  signifikan
terhadap kepuasan konsumen. Hal ini diperkuat
dengan penelitian yang dilakukan di  lapangan
yang  menyatakan  bahwa  teknisi  memberikan
respon  atau  daya  tanggap  yang  baik  yang
membuat  konsumen  merasa  puas  atas
pelayanan yang diberikan.

7. Hipotesis  7  diterima.  Dari  hasil  penelitian ini
menunjukkan  bahwa  keputusan  pembelian
berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan
konsumen di PT. Extensi Jaya Sidoarjo. Hal ini
didukung  oleh  teori  Kotler  dan  Keller
(2009:184),  menyatakan  bahwa  terdapat  lima
tahapan  dalam  proses  pembelian  yaitu,
pengenalan  kebutuhan,  pencarian  informasi,
evaluasi  elternatif,  keputusan  pembelian,  dan
perilaku  pasca  pembelian.  Dalam  tahapan
terakhir,  yaitu  perilaku  pasca  pembelian
konsumen  akan  mengevaluasi  hasil  dari
pembelian  tersebut  sesuai  atau  tidak  dengan
hahapan  yang  kemudian  akan  menjadi  dasar
tindakan  pasca  pembelian  merasa  puas  atau
tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto
(2013)  yang  menunjukkan  bahwa  Keputusan
Pembelian  berpengaruh  signifikan  terhadap
Kepuasan Konsumen. Hal ini diperkuat dengan
penelitian  yang  dilakukan di  lapangan  bahwa
tipe  alat  GPS  tracker  yang  dibutuhkan  dan
diinginkan oleh konsumen selalu tersedia.

PENUTUP
Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas,
maka saran yang bisa diberikan adalah: 
1. Selalu mempertahankan kualitas pelayanan agar

konsumen selalu merasa puas dan nyaman.
2. Perlu  mewadahi  segala  saran  dan  kritik  yang

diberikan  oleh  pelanggan  /  konsumen  untuk
acuan introspeksi pembenahan manajemen yang
lebih baik.

3. Tetap  menjaga  kualitas  produk,  demi  menjaga
kepuasan konsumen dalam penggunaan produk
yang mereka beli.

4. Perlu memberikan inovasi dan kreasi baru baik
dalam pelayanan dan kualitas produk, agar tidak
terlihat monotone dipandangan konsumen.

5. Perlu  memberikan  discount  untuk  menarik
konsumen  dengan  tetap  mempertimbangkan
profit yang diperoleh.
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