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Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat diinginkan setiap 

konsumen atas pemakaian atau pembelian suatu produk. Memberikan kepuasan 

konsumen dapat dilakukan dengan cara pemenuhan segala harapannya atas 

produk perusahaan. Selain itu perlakuan dari setiap karyawan perusahaan dalam 

melayani konsumen juga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen.Untuk itu 

setiap perusahaan berusaha agar setiap karyawannya melakukan pekerjaan dengan 

cepat dan tepat dalam melayani konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu apakah ada pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pada PT. Andalan Inovasi Ruangan Medan?. Tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pada PT. Andalan Inovasi Ruangan Medan. 

Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda, uji 

determinasi dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS versi 22.00. Hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 3,437 > 2,67469 maka H0 

ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel kualitas produk memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan dengan variabel kepuasan konsumen pada PT. Andalan 

Inovasi Ruangan Medan. Selain itu pengujian secara parsial menunjukkan bahwa 

thitung > ttabel yaitu 4.218 > 2,67469 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya 

variabel pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan  signifikan dengan 

variabel kepuasan konsumen pada PT. Andalan Inovasi Ruangan 

Medan.Selanjutnya hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai Fhitung = 

46.239, dengan nilai Ftabel 3,18 maka Fhitung > Ftabel, yaitu 46.239 > 3,18 sehingga 

H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa variabel kualitas produk (X1) dan 

pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen (Y) pada PT. Andalan Inovasi Ruangan Medan. 
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