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ABSTRAK 

 
Pada era bisnis saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin bertambah ketat dan perusahaan 

harus berusaha keras untuk mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. 

Dengan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan 

masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan 

kepuasan bagi pelanggannya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif-assosiatif. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang datang pada DASH Phone shop Di 

Desa Baruharjo Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dan sampel yang digunakan berjumlah 40 

responden dengan teknik sampling insidental. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan terlebih dahulu diuji 

dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Kesimpulan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Harga, Pelayanan dan Lokasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Secara simultan Harga, Pelayanan dan Lokasi 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen DASH Phone Shop. 

 
KATA KUNCI  : Harga, Pelayanan, Lokasi, Kepuasan Konsumen 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kepuasan konsumen dalam dunia 

bisnis saat ini merupakan hal paling 

penting yang harus difokuskan oleh 

semua perusahaan yang ingin mencapai 

tujuan bisnis maksimal. Sama halnya 

menurut Kotler dan Keller (2009:117) 

yang berpendapat bahwa kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja atau hasil 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

atau hasil yang di harapkan. 

Pemahaman akan permintaan 

konsumen akan menjadi point penting 

yaitu guna sebuah masukan bagi 

perusahaan yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk membuat perencanaan 

tentang strategi pemasaran yang lebih 

matang lagi kedepannya, sehingga hal 

tersebut pastinya akan menciptakan 

kepuasan bagi para konsumennya. 

Kualitas harga produk maupun jasa 

merupakan salah satu faktor penentu 

kepuasan konsumen. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa harga menjadi 

salah satu pertimbangan yang utama 

konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian yang pastinya akan 

berdampak pada kepuasan konsumen 
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tersebut (Susanto Wibowo: 2011). Oleh 

karena itu, suatu perusahaan harus 

memasarkan produk atau jasanya dengan 

menetapkan harga yang tepat, karena 

harga merupakan suatu hal penting yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian suatu produk dan juga akan 

mempengaruhi persepsi konsumen 

mengenai produk atau jasa tersebut. 

Selain harga, faktor yang penting 

lainnya dalam menciptakan kepuasan 

konsumen adalah kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaan kepada 

konsumen. Menurut Kotler dan Keller 

(2011:144), pelayanan adalah setiap 

tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan 

sesuatu.  

Biasanya, setelah konsumen 

merasa puas akan harga dan produk yang 

telah diterimanya, konsumen akan 

membandingkankan dengan pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan. Apabila 

suatu produk berkualitas baik dengan 

harga yang terjangkau, namun disisi lain 

pelayanan yang diberikan sangat kurang, 

hal itu akan mengurangi kepuasan 

konsumen dan bisa saja konsumen tidak 

akan kembali membeli di perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, apabila konsumen 

merasa benar-benar puas, mereka akan 

membeli ulang serta memberi 

rekomendasi kepada orang lain untuk 

membeli ditempat yang sama.  

Selain harga dan pelayanan, 

pemilihan tempat juga menjadi faktor 

penting dalam menjalankan bisnis. 

Dalam dunia pemasaran lokasi termasuk 

dalam penentuan strategi pemasaran 

yang biasanya dalam pemasaran 

beristilah place. Place adalah tempat 

dimana kita menentukan letak usaha 

kita. (Kurniawan, 2014:49).  

Ketatnya persaingan dunia usaha 

di Indonesia semakin hari semakin ketat, 

salah satu bisnis atau usaha yang juga 

merasakan ketatnya persaingan adalah 

DASH Phone shop. DASH Phone shop 

merupakan counter atau distributor 

handphone yang terletak di Desa 

Baruharjo Kecamatan Durenan, 

Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. 

Perkembagan teknologi yang semakin 

hari semakin berkembang menjadikan 

handphone merupakan hal penting yang 

dibutuhkan para konsumen, bahkan ada 

yang bilang bahwa tanpa handphone 

orang seakan mati. 

Saat ini persaingan yang semakin 

ketat ditandai dengan makin banyaknya 

conter-conter handphone bermunculan 

di kota Trenggalek. Hal ini akan 

membuat persaingan di bisnis counter 
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handphone menjadi semakin tinggi, dan 

mengakibatkan konsumen memiliki 

banyak pilihan untuk memilih counter 

yang memberikan pelayanan yang 

terbaik dengan harga dan promosi 

penjualan yang menarik minat mereka 

untuk membeli. Pihak pemilik atau 

pengelola counter handphone juga 

dituntut untuk menciptakan strategi 

pemasaran yang tepat agar mampu 

bersaing dan unggul dibanding counter-

counter handphone yang lainnya.  

Demikian juga halnya di DASH 

Phone shop, dimana sebagai salah satu 

counter handphone di kota Trenggalek, 

juga harus memiliki strategi pemasaran 

dan keunggulan yang baik dan berbeda 

dibanding pesaing yang ada, dengan cara 

perusahaan harus memahami beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggannya agar dapat melakukan 

perbaikan dan inovasi yang diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

setelah membeli handphone di DASH 

Phone shop. 

 

II. METODE 

Dalam penelitian ini menggunakan 

tiga variabel bebas yaitu harga, 

pelayanan, dan lokasi serta 

menggunakan variabel terikat yaitu 

kepuasan konsumen. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

sehingga analisis data dilakukan secara 

statistik. Teknik yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik penelitian  

bersifat asosiatif, yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua 

variabel atau lebih. 

Penelitian ini dilakukan pada 

DASH Phone Shop Trenggalek tepatnya 

di Jalan Raya Baruharjo, Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trenggalek. 

Adapun waktu penelitian ini 

memerlukan tiga bulan yaitu dari bulan 

April sampai bulan Juni 2018. 

Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan oleh peneliti adalah populasi 

tak terhingga atau jumlahnya tidak 

diketahui (Infinite), dimana populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang melakukan pembelian pada DASH 

Phone Shop. Dalam penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik 

nonprobability sampling. Dimana teknik 

nonprobability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel, (Sugiyono, 

2013.66). sehingga didapatkan sampel 

sebanyak 40 orang. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Uji Asumsi Klasik 
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a. Uji normalitas 

Tabel 4.8 

Keputusan Uji Normalitas Data 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Sumber: Data peneliti yang diolah, 2018 

Sig. data harga (X1) 

adalah 0,869 maka lebih besar 

dari 0,05 (0,869 > 0,05) 

sehingga data berdistribusi 

normal. Sig. data untuk 

pelayanan (X2) adalah 0,301 

maka lebih besar dari 0,05 

(0,301 > 0,05) sehingga data 

berdistribusi normal. Sig. data 

untuk lokasi (X3) adalah 

0,392 maka lebih besar dari 

0,05 (0,392 > 0,05) sehingga 

data berdistribusi normal. Dan 

Sig. data untuk kepuasan 

konsumen (Y) adalah 0,349 

maka lebih besar dari 0,05 

(0,0,349 > 0,05) sehingga data 

berdistribusi normal, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel data yang 

digunakan dalam peneltian ini 

berdistribusi normal. 

 

 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber: Output SPSS 23, 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 

diatas dapat dilihat bahwa 

ketiga variabel memiliki nilai 

VIF lebih kecil dari 10 dan 

nilai tolerence lebih besar dari 

0,1 sehingga tidak terjadi 

hubungan antar variabel bebas 

atau asumsi multikolinearitas 

telah terpenuhi. 

c. Uji Autokolerasi 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokolerasi 

Sumber: Output SPSS 23. 2018 

Berdasarkan tabel 4.10 

dapat diketahui nilai uji 

Durbin Watson (DW) sebesar 

2,319, sedangkan nilai DW 

Nama 

Variabel 

Nilai 

Asymp. 

Sig (2-

tailed) 

Taraf 

Signifikansi 
Keputusan 

X1 0,869 0,05 Normal 

X2 0,301 0,05 Normal 

X3 0,392 0,05 Normal 

Y 0,349 0,05 Normal 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Harga .374 2.673 

Pelayanan .990 1.010 

Lokasi .374 2.673 

a. Dependent Variable: Kepuasan_konsumen 

Model Summaryb 

Mo

del 

R R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .912a .831 .817 1.687 2.319 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan_konsumen 
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tabelnya untuk tingkat ɑ=5% 

dengan n=40 dan k=3 

diperoleh nilai dU (batas 

atas)= 1,6589, dL (batas 

bawah)= 1,3384 sehingga 4-

dU = 4 - 1,6589 = 2,3411. 

Pengambilan keputusanya 

adalah jika dU<dW<4-dU 

maka tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif, jadi 

1,6589 < 2,319 < 2,3411. 

Dapat disimpulkan nilai (DW) 

terletak antara dU s/d 4-dU 

sehingga asumsi autokorelasi 

telah terpenuhi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik 

Scatterplot 

Sumber: Output SPSS 23, 2018 

Berdasarkan gambar 4.1 

diatas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun 

di bawah angka 0 pada sumbu 

Y dan titik-titik tidak 

membentuk suatu pola 

tertentu. Hal ini menunjukan 

bahwa model regresi ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber: Output SPSS 23, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.11 di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

variabel Kepuasan Pembelian 

dipengaruhi oleh tiga variabel 

yaitu harga, pelayanan, dan 

lokasi sehingga terbentuk 

persamaan seperti berikut ini. 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

 = 3,111 + 0,398X1+0,169X2+ 

0,399X3 

a. Konstanta sebesar 3,111, 

artinya jika harga (X1), 

pelayanan (X2) dan lokasi (X3) 

nilainya adalah 0, maka 

kepuasan konsumen (Y) nilai 

sebesar 3,111. 

b. Koefisien regresi variabel 

harga (X1) sebesar 0,398, 

menyatakan bahwa setiap 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

Standa

rdized 

Coeffi

cients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Const

ant) 

3.111 3.441  .904 .372 

Harga .398 .105 .425 3.794 .001 

Pelaya

nan 

.169 .073 .160 2.324 .026 

Lokasi .399 .085 .523 4.671 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_konsumen 
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penambahan 1% harga, maka 

faktor harga akan 

meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 0,398 atau 

39,8%. Dan sebaliknya, jika 

faktor harga menurun 1% 

maka kepuasan konsumen 

akan diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0,398 atau 

39,8% dengan anggapan X2 

dan X3 tetap. 

c. Koefisien regresi variabel 

pelayanan (X2) sebesar 0,169, 

menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% pelayanan, 

maka faktor pelayanan akan 

meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 0,169 atau 

16,9%. Dan sebaliknya, jika 

faktor harga menurun 1% 

maka kepuasan konsumen 

akan diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0,169 atau 

16,9% dengan anggapan X1 

dan X3 tetap. 

d. Koefisien regresi variabel 

lokasi (X3) sebesar 0,399, 

menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% lokasi, maka 

faktor lokasi akan 

meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 0,399 atau 

39,9%. Dan sebaliknya, jika 

faktor harga menurun 1% 

maka kepuasan konsumen 

akan diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0,399 atau 

39,9% dengan anggapan X1 

dan X2 tetap. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 

dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (adjusted R2) yang 

diperoleh sebesar 0,817. Hal ini 

menunjukkan bahwa 81,7% 

harga, pelayanan dan lokasi 

berpengaruh terhadap kepuasan 

Pembelian. Sedangkan sisanya 

18,3% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .912a .831 .817 1.687 

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Harga 

b. Dependent Variable: Kepuasan_konsumen 

Sumber: Output SPSS 23 2018 
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t 

Sumber: Output SPSS 23, 2018 

1) Variabel Harga 

Hasil uji t pada 

variabel harga 

menghasilkan t hitung 

sebesar 3,794 dan 

signifikan sebesar  0,001. t 

hitung > t tabel yang 

nilainya 2,028, dan 0,001 < 

0.05 maka diketahui bahwa 

harga berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

2) Variabel Pelayanan 

Hasil uji t pada 

variabel pelayanan 

menghasilkan t hitung 

sebesar 2,324 dan 

signifikan sebesar  0,026. t 

hitung > t tabel yang 

nilainya 2,028, dan 0,026 < 

0.05 maka diketahui bahwa 

Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

3) Variabel Lokasi 

Hasil uji t pada 

variabel lokasi 

menghasilkan t hitung 

sebesar 4,671 dan 

signifikan sebesar  0,000. t 

hitung > t tabel yang 

nilainya 2,028, dan 0,000 < 

0.05 maka diketahui bahwa 

lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

b. Uji F (Simultan) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

Sumber: Output SPSS 23, 2018 

Berdasarkan hasil uji F 

pada tabel 4.14 diperoleh nilai 

F hitung = 59,122 > F tabel = 

2,87. Hal ini berarti H0 ditolak 

dan H4 diterima, artinya secara 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

.t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Con

stant

) 

3.111 3.441  .904 .372 

Harg

a 

.398 .105 .425 3.79

4 

.001 

Pela

yana

n 

.169 .073 .160 2.32

4 

.026 

Loka

si 

.399 .085 .523 4.67

1 

.000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_konsumen 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Squar

e 

F Sig. 

1 

Regress

ion 

504.549 3 168.1

83 

59.1

12 

.000b 

Residu

al 

102.426 36 2.845   

Total 606.975 39    

a. Dependent Variable: Kepuasan_konsumen 

b. Predictors: (Constant), Lokasi, Pelayanan, Harga 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ahmad Kudori | 14.1.02.02.0252 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

bersama-sama harga (X1), 

Pelayanan (X2), dan lokasi 

(X3) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

(Y). Maka dengan kata lain 

variabel-variabel bebas 

mampu menjelaskan besarnya 

variabel terikat. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Harga Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil uji t 

diketahui ada pengaruh signifikan 

harga terhadap kepuasan 

konsumen di Counter DASH 

Phone shop ditunjukkan dengan 

nilai t hitung > t tabel dan 

signifikansi < 0.05. Hasil koefisien 

regresi variabel harga bernilai 

positif menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian Counter 

DASH Phone shop artinya jika 

harga semakin bagus maka 

kepuasan konsumen akan semakin 

bagus. 

Keterkaitan antara harga 

dengan kepuasan konsumen tentu 

akan membuat para konsumen 

yang datang ke tempat tersebut 

merasa diberikan nilai harga yang 

sesuai dengan apa yang di 

inginkan konsumen. 

2. Pengaruh Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil uji t 

diketahui ada pengaruh signifikan 

pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen Counter DASH Phone 

shop ditunjukkan dengan nilai t 

hitung > t tabel dan signifikansi < 

0.05. Hasil koefisien regresi 

variabel pelayanan bernilai positif 

dan signifikan menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan juga 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen Counter DASH Phone 

shop, artinya jika pelayanan 

semakin baik maka kepuasan 

konsumen semakin meningkat. 

Pelayanan juga merupakan 

salah satu indikator untuk 

memenuhi kepuasan konsumen. 

Pelayanan yang baik dan terarah 

akan memberikan dampak bagi 

Counter DASH Phone shop 

tersebut. Seperti konsumen yang 

merasa puas, mereka akan 

membeli kembali produk yang ada 

di counter tersebut. 

3. Pengaruh Lokasi Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil uji t 

diketahui ada pengaruh signifikan 

lokasi terhadap kepuasan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ahmad Kudori | 14.1.02.02.0252 
Ekonomi - Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 10|| 

 
 

konsumen Dash Phone shop 

ditunjukkan dengan nilai t hitung > 

t tabel dan signifikansi < 0.05. 

Hasil koefisien regresi variabel 

lokasi bernilai positif 

menunjukkan bahwa lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen Dash 

Phone shop, artinya jika lokasi 

semakin baik maka kepuasan 

konsumen semakin meningkat. 

Lokasi yang tepat tentu dapat 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Keterkaitan antara 

lokasi dengan kepuasan konsumen 

tentu akan membuat para 

konsumen yang datang ke tempat 

tersebut merasa di berikan layanan 

yang sesuai dengan apa yang di 

inginkan. 

4. Pengaruh Harga, Pelayanan, 

dan Lokasi terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Hasil penelitian uji F pada 

tabel 4.14 menunjukkan  bahwa 

secara silmutan variabel harga, 

pelayanan, dan lokasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dengan nilai F 

hitung (59,112) > F  tabel (2,87). 

Hal ini berarti variabel independen 

(harga, pelayanan dan lokasi) 

secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (kepuasan 

konsumen) pada Counter DASH 

Phone shop. 

Dengan demikian ketiga 

variabel tersebut perlu lebih 

diperhatikan lagi sehingga melalui 

variabel harga, pelayanan, dan 

lokasi dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen. Harga yang 

bagus sesuai dengan keinginan 

konsumen untuk membeli, 

pelayanan yang ramah dan baik, 

dan lokasi strategis dengan fasilitas 

menarik akan mendorong 

peningkatan kepuasan konsumen.\ 

Perpaduan antara harga, 

pelayanan, dan lokasi  juga 

memberi pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil uji 

koefisien determinasi 

menunjukkan kemampuan harga, 

pelayanan, dan lokasi dalam 

menerangkan kepuasan konsumen 

sebesar 81,7%, sisanya 18,3% 

dipengaruhi variabel lain yang 

tidak diteliti. 

 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah 

dan analisis data yang telah dilakukan 

dan pembahasan yang telah 
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dikemukakan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara harga terhadap kepuasan 

konsumen pada DASH Phone shop 

di Desa Baruharjo Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trenggalek. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada DASH 

Phone shop di Desa Baruharjo 

Kecamatan Durenan, Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

antara lokasi terhadap kepuasan 

konsumen pada DASH Phone shop 

di Desa Baruharjo Kecamatan 

Durenan, Kabupaten Trenggalek. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

antara harga, pelayanan, dan lokasi 

secara bersama-sama terhadap 

kepuasan konsumen pada DASH 

Phone shop di Desa Baruharjo 

Kecamatan Durenan, Kabupaten 

Trenggalek. 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Karena terbukti kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen, maka 

sebaiknya pihak perusahaan dapat 

memberikan pelayanan yang lebih 

baik lagi kepada konsumen supaya 

konsumen yang datang ke DASH 

Phone shop semakin puas dan 

sering datang ke tempat tersebut. 

Dan juga dari segi lokasi 

juga memiliki pengaruh besar 

terhadap kepuasan konsumen, 

untuk itu DASH Phone shop harus 

mempertahankan lokasi yang 

nyaman, bersih dan strategis. 

Untuk area parkir yang masih 

kurang rapi bisa lebih diperhatikan 

lagi agar konsumen yang datang 

bisa merasa lebih nyaman dengan 

lokasi parkir. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian ini, diketahui bahwa 

masih ada pengaruh lain diluar 

variabel yang ada dalam penelitian 

ini. Maka untuk peneliti 

selanjutnya dapat melakukan 

penelitian tentang kepuasan 

konsumen dengan menambah 

jumlah variabel penelitian dan 

memasukkan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen yang belum 

ada dalam penelitian ini agar hasil 

penelitian dapat lebih maksimal. 
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