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MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS. Al-insyirah: 5) 

 

“Dreams don’t work unless you do” 

(Anonim) 

 

“Study while others are sleeping,  

work while others are loafing,  

prepare while others are playing,  

and dream while others are wishing”  

(William Arthur Ward) 

 

“Lihat ke depan, tetap semangat dan selalu berusaha 

karenaakan selalu ada seseorang yang mendukungmu  

dan menantikan keberhasilanmu dalam setiap doa yang dipanjatkan’’ 

(Atik Lusia) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Meubel Lucia Baru Furniture Bandar Lampung”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dan statistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah 96 orang. Teknik non-

probability sampling yang digunakan adalah sampling insidental yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan.  Metode pengujian statistik menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan taraf signifikan 5%, dalam mengambil keputusan 

dilakukan dengan menggunakan uji f dan uji t parsial, uji asumsi klasik, uji koefisien 

determinasi berganda, uji korelasi dan uji koefisien determinasi parsial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dan secara 

terpisah terhadap kepuasan konsumen. Serta kualitas pelayanan merupakan variabel 

yang paling dominan  terhadap kepuasan konsumen.  
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