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PT. Gresik Cipta Sejahtera yang bergerak di bidang distributor pupuk. Perusahaan 
sering menghadapi masalah ketidakpuasan konsumen atas produk perusahaan 
disebabkan adanya pupuk keras dan beratnya tidak sesuai label diakibatkan 
adanya goni pupuk yang bocor. Hal ini terjadi diakibatkan karyawan perusahaan 
kurang memperhatikan kemasan pupuk yang mau dikirim ke tempat pelanggan 
mengakibatkan adanya keluhan konsumen. Tujuan penelitian adalah mengetahui 
dan menganalisis apakah pengaruh  pemasaran relasional dan penetapan harga 
terhadap kepuasan konsumen pengiriman barang pada PT. Gresik Cipta Sejahtera. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemasaran, pemasaran 
relasional, pengertian pemasaran relasional, tujuan pemasaran relasional, tugas 
pemasaran relasional, indikator pemasaran relasional, penetapan harga, tujuan 
penetapan harga, indikator penetapan harga, kepuasan pelanggan, pengertian 
kepuasan pelanggan, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, tujuan dan 
manfaat kepuasan pelanggan serta indikator kepuasan pelanggan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data adalah 
data primer dan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah 77 pelanggan PT. 
Gresik Cipta Sejahtera. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
sampling jenuh. Sampel penelitian ini adalah 77 pelanggan PT. Gresik Cipta 
Sejahtera. Teknik analisis data penelitian deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah secara parsial pemasaran relasional berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen pengiriman barang pada PT. Gresik Cipta Sejahtera. 
Secara  parsial penetapan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
pengiriman barang pada PT. Gresik Cipta Sejahtera. Secara simultan pemasaran 
relasional dan penetapan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 
pengiriman barang pada PT. Gresik Cipta Sejahtera. 
 
Kata Kunci : Pemasaran Relasional, Penetapan Harga dan Kepuasan 
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 Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di 
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