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ABSTRAK 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengarub kinerja bawan pcnjualan eceran 
!CrllIdap kepuasan pelanggan pada Toke SwalayanAlat Kesehatan CBR Ritel Bandung sebagai salah 
aruupaya yangditempuh oleh manajemen perusahan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
koosumennya sckaligus pencrapan stratcgi keunggulan bersaing untuk rnemenangkan persaingan dan 
tetap eksis dalam bisnis pemasaran alat kesebataa d.i daerah Jawa Baret. 

Obytk penelitian ini adalah toke swalayan alat kesehatan milik PI CBR Rite! yang bergerak dibidang 
pcnjualan eceran alat-alat kesehatan, 

Kinerja yang baik dari bauran pcnjualan eceran yang mencakup produk dan kelcngkapan 
barang (product and merchandising), harga (price). lokasi (location), tara letak (physical evidence). 

staff pegawai (personnel), pclayanan (service), promosi (promotion). yang telah dilakukan o leh Taka 

Swalayan Alat Keschatan CBR Ritel Bandung diharapkan dapat mcmbcrikan pcngaruh pos itif bagi 
kepuasan petanggan. Hal ini diyakini akan mempcngaruhi konsumcn dan ca lon pelanggan datam 

menentukan untuk memilih, membeli dan loyal terhadap Taka Swalayan Alat Kcschatan CBR Ritel 

Bandung. 
Berdasarkan uji hipctcsis vcrifikatif atas jawaban responden terhadap kuesioncr yang 

diberikan menunjukkan bahwa hanya variabel produk dan kelcngkapan barang (product and 
merchandising, variabel staff pcgawai (personnel) serta variabel promasi (promo/ion) yang signifikan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan sedangkan variabel lainnya tidak signitikan sccara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasll outpu t program SPSS vcrs i 12.0 dipcroleh kocfi sicn 
determinasi (Rz) scbcsar 0,577 artinya 57,7% variabel kepuasan konsumen dipcngaruhi oleh klnerja 
seluruh faktor bauran pcnjuatan cccran scdangkan 42,3 % dipengaruhi olch faktor lain. 

Kata kuncl : Bauran Penjualan Eceran, Kepuasan Pelanggan , Produk dan. kelengkapan 

barang, Harga, Lokasi, Tata letak, StatTpegawai, Promosi. 

I. PENDAII ULUAN 
Penawaran serta informasi tentang penggunaan dan keberadaan .alat-alat kesehatan 

saaJ ini kian marak. Berbagai iklan melalui media cetak dan media televisi juga tampil lebih 

sering dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Berbagai keunggulan dan kemudahan dari alar 

ICTUS menerus ditampilkan yang membuat rasa ingin tabu di mata masyarakat semakin 
bertambah. Promosi dan iklan tersebut juga cenderung menciptakan kebutuhan tersend iri di 

masyarakat tentang pentingnya memiliki sendiri alat-alat kesehatan tersebut, yang mendorong 
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