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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pada PT. Bandung Eco Sinergi
Teknologi (BEST), bagaimana kepuasan konsumen pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) dan
bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi
(BEST). Penelitian ini termasuk termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dan sampel dalam
penelitian ini sebanyak 80 orang responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian pada taraf signifikan
5% menunjukkan bahwa kualitas Pelayanan pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) dapat dinyatakan
sangat baik, kepuasan konsumen pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) dapat dinyatakan tinggi dan
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dibuktikan dengan nilai (t) sebesar
15,417 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05. Kontribusi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen sebesar
(R²) 75%.
Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan.

Abstract
This study aims to determine how is the quality of service at PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST),
how is customer satisfaction at PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) and the effect of service quality on
customer satisfaction at PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST). This research is included in the category of
causal associative research using quantitative and qualitative approaches. The population in this study is 100
people and sample in this study were 80 respondents. Data were collected by using a questionnaire that had been
tested for validity and reliability. The data analysis technique used is multiple regression. The results of the study at
a significant level of 5% indicate that service Quality at PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) can be stated
very well, customer satisfaction at PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) can be stated as high and the quality
of service has a positive and significant effect on job satisfaction as evidenced by the value (t) of 15,417 with a value
of Sig. 0.000 < 0.05. The contribution of the influence of service quality on customer satisfaction is (R²) 75%.
Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction.
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1. PENDAHULUAN
Kemajuan ilmu di bidang pengetahuan dan
teknologi melahirkan adanya inovasi-inovasi baru
dari suatu perusahaan yang dapat ditemukan dalam
berbagai produk yang ditawarkan. Namun dalam
dunia usaha pasti akan ada persaingan dengan
perusahaan lain, persaingan yang dihadapi oleh suatu
perusahaan sangatlah kompetitif karena perusahaan
yang lainnya juga pasti akan berlomba-lomba untuk
menjadi perusahaan yang terbaik dalam menjalankan
lingkup bisnisnya. Tindakan para konsumen yang
selektif dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Untuk menghadapi konsumen yang selektif,
perusahaan harus terus berupaya menarik minat
konsumen tidak hanya menawarkan produk yang
sesuai dengan kebutuhan mereka tetapi juga harus
memberikan
pelayanan
yang
terbaik
agar
mendapatkan kepuasan konsumen terhadap produk
barang atau jasa yang ditawarkan dan kepuasan atas
pelayanan yang telah diberikan oleh suatu
perusahaan.
Menurut Sumartini (2019), kepuasan
konsumen dapat diciptakan melalui kualitas
pelayanan dan penilaian. Kualitas mempunyai
hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen.
Kualitas akan mendorong konsumen untuk menjalin
hubungan yang erat dengan perusahaan dalam jangka
panjang. Pelayanan yang berkualitas berperan
penting dalam membentuk kepuasan konsumen,
selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan
keuntungan bagi perusahaan. Semakin berkualitas
pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen akan
semakin tinggi.
Kotler
dalam
Alma
(2007:286),
mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah
suatu cara kerja perusahaan yang berusaha
mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus
terhadap proses, produk dan service yang dihasilkan
perusahaan.
Menurut Tjiptono (2011), menjelaskan bahwa
kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan
kebutuhan konsumen baik dari produk maupun jasa
serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi
harapan konsumen.
Berdasarkan definisi para ahli diatas, bahwa
kualitas pelayanan yaitu pemenuhan kebutuhan
konsumen berdasarkan tingkat keunggulan dari
produk dan jasa yang sesuai dengan harapan sehingga
dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para
konsumen. Semakin banyak pesaing maka sebuah
perusahaan harus lebih unggul dari para pesaingnya.
Semakin ketatnya persaingan berdampak pada
peningkatan tuntutan konsumen dalam hal pelayanan.
Manusia pada dasarnya menginginkan pemuas
kebutuhan dan salah satu hal untuk memuaskan
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kebutuhan manusia adalah pelayanan. Mendapatkan
pelayanan dengan kualitas terbaik adalah hal yang
diinginkan setiap manusia.
Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis
memilih PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)
sebagai objek penelitian.
PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)
menyediakan berbagai macam produk multi segment
yaitu produk untuk otomotif, produk kesehatan,
produk kecantikan, produk pertanian dan produk
peternakan untuk memenuhi berbagai macam
kebutuhan para konsumen dan PT. Bandung Eco
Sinergi Teknologi (BEST) terbukti memiliki
eksistensi yang baik karena telah menerima berbagai
macam penghargaan yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Award
tahun 2020. Semua usaha manajemen diarahkan pada
satu tujuan utama yaitu terciptanya kepuasan
konsumen.
Konsumen pasti mengharapkan kualitas
kinerja suatu perusahaan yang dapat memberikan
kepuasan serta menumbuhkan loyalitas pada diri
konsumen dengan cara perusahaan perlu memberikan
kualitas pelayanan atas suatu produk barang dan jasa
yang ditawarkan agar dapat membuat konsumen
tertarik. Namun hal ini perlu dibuktikan secara
mendalam menggunakan metode yang lebih
kompleks agar hasilnya bisa lebih tepat. Berdasarkan
uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“PENGARUH
KUALITAS
PELAYANAN
TERHADAP
TINGKAT
KEPUASAN
PELANGGAN PENGGUNA ECO RACING
PADA PERUSAHAAN PT. BANDUNG ECO
SINERGI TEKNOLOGI (BEST)”.
2. KAJIAN
LITERATUR,
KERANGKA
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kepuasan Kerja
Kualitas pelayanan adalah suatu tingkat
keunggulan yang diharapakan dan pengendalian atas
tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi
keinginan konsumen. Jadi dapat diambil bahwa segala
bentuk aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan harus
sesuai dengan ekspetasi serta meningkatkan
keunggulan suatu pelayanan untuk memenuhi
keinginan dan harapan serta kepuasan konsumen. Arti
service (pelayanan) adalah suatu proses jasa yang
dihasilkan dari empat proses input, yaitu: people
processing (consumer), possession processing, mental
stimulus processing, and information processing.
Sebagai suatu sistem, bisnis jasa merupakan
kombinasi antara service operating system, service
delivery system dan service marketing system, yang
mana pemasaran jasa lebih menekankan pada service
delivery system yaitu bagaimana suatu perusahaan
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menyampaikan jasa kepada konsumen. Menurut
(Tjiptono, 2011:59) dalam Moha dan Loindong,
2016), menyatakan kualitas pelayanan adalah tingkat
keunggulan yang diharapakan dan pengendalian atas
tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi
keinginan konsumen. Jadi dapat diambil kesimpulan
segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan
harus sesuai dengan ekspetasi serta meningkatkan
keunggulan suatu pelayanan untuk memenuhi
keinginan dan harapan serta kepuasan konsumen.
2.2 Kepuasan Kerja
Kepuasan konsumen merupakan faktor
terpenting dalam berbagai kegiatan bisnis. Kepuasan
konsumen adalah tanggapan konsumen terhadap
evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara
harapan yang sebelumnya dengan kinerja produk
yang dirasakan. Dengan terpuaskannya keinginan dan
kebutuhan para konsumen, maka hal tersebut
memiliki dampak yang positif bagi perusahaan.
Menurut Richard Oliver (dalam Zeithaml., dkk
2018), kepuasan konsumen adalah respon pemenuhan
dari konsumen terhadap suatu produk atau layanan
itu sendiri yang telah memenuhi kebutuhan dan
harapan konsumen.
Sedangkan menurut Pasuraman., dkk
dalam Firmansyah (2018), kepuasan konsumen
adalah perasaan konsumen terhadap jenis pelayanan
yang didapatkannya. Berdasarkan pendapat para ahli
di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
penilaian konsumen terhadap suatu produk atau jasa
yang ditawarkan didasarkan pada adanya perbedaan
sekumpulan atribut yang terdapat dalam suatu produk
atau jasa yang ideal dengan apa yang ada secara
sebenarnya dalam produk atau jasa tersebut. Jika
sesuatu yang ideal menurut konsumen sama dengan
apa yang bersangkutan akan mendapatkan kepuasan.
Jika terdapat perbedaan antara yang ideal dengan
yang sebenarnya, maka konsumen akan merasa tidak
puas. Semakin besar perbedaan maka semakin tidak
puas bagi konsumen yang bersangkutan.
KERANGKA PEMIKIRAN
Menurut Lewis dan Booms (dalam Tjiptono
2017:142), kualitas layanan bisa diartikan sebagai
tolak ukur seberapa bagus tingkat layanan yang
diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi atau
harapan dari konsumen. Hal ini mengindikasikan
bahwa kualitas pelayanan yang diberikan dengan
baik pada setiap konsumen akan meningkatkan
tingkat kepuasan konsumen. Pengaruh antara kualitas
pelayanan dengan kepuasan konsumen diperkuat
dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Shastri
dalam jurnal EMBA Vol. 2 No.2 (2015) yang
menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan yang
terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,
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jaminan, dan empati berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen.
Penelitian yang dilakukan oleh Ardana
dalam Jurnal Ilmiah UB Vol 1, No 02 (2013)
menunjukan bahwa pengaruh kualitas pelayanan
secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan
konsumen. Selanjutnya Fandy Tjiptono (2012:125),
menyatakan
dengan
memperhatikan
kualitas
pelayanan kepada konsumen, akan meningkatkan
indeks kepuasan kualitas konsumen yang diukur
dalam ukuran apapun. Penelitian ini inkonsistensi
dengan hasil penelitian yang dilakukan Stantia
(2018) bahwa koefisien bernilai negatif antara
kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, hal
tersebut berarti jika terjadi hubungan negatif antara
kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen dimana
semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan
semakin berkurang pula kepuasan konsumen.
HIPOTESIS
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil
kajian empiris diatas, maka penulis mengajukan
hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
H1 : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap
Kepuasan Konsumen di PT. Bandung Eco Sinergi
Teknologi (BEST).

3. METODE PENELITIAN
3.1 Populasi
Menurut Hikmawati (2017:60), populasi
adalah wilayah generelisasi yang terdiri dari subjek
atau objek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis
untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya.
Sedangkan menurut Indrawati (2015:164), populasi
adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, bendabenda yang telah menarik penulis untuk ditelaah akan
menjadi pembatas dari hasil penelitian yang
diperoleh.
Pendapat di atas menjadi salah satu acuan bagi
penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah
konsumen PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi
(BEST) yang berjumlah sebanyak 80 orang.
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3.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya
karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka
penulis dapat menggunakan sampelyang diambil dari
populasi itu. Penelitian ini menggunakan teknik
sampling Non Probability Sampling dengan
menggunakan Purposive Sampling. Non Probability
Sampling adalah sampling yang tidak memungkinkan
anggota dalam populasi mempunyai peluang yang
sama untuk dipilih sebagai sample atau tidak
diketahui apakah mempunyai peluang yang sama
atau tidak (Indrawati, 2015:169). Sedangkan
Purposive Sampling menurut Sugiyono (2018:138),
Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu.
Mengingat
jumlah
konsumen
yang
menggunakan Eco Racing terus bertambah dan tidak
diketahui jumlah pasti, maka untuk penentuan jumlah
sampel digunakan rumus Slovin.
Dengan tingkat kesalahan yang ditentukan
sebesar 5%, maka probabilitas kuesioner benar
(diterima) atau ditolak masing-masing adalah 0,05.
Berdasarkan hasil hitung sampel, diperoleh angka 80
untuk jumlah sampel minimum dan akan digunakan
pada penelitian yang akan dilakukan.
Berdasarkan pernyataan diatas maka ukuran
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 80 orang konsumen.
INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen penelitian yang dipergunakan
dalam penelitian ini yaitu berupa angket atau
kuesioner yang dibuat sendiri oleh penulis. Menurut
Sugiyono (2014, hlm.92) menyatakan bahwa
instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul
data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini,
terdapat dua jenis variabel yaitu variabel independen
(X) dan variabel dependen (Y). Kualitas Pelayanan
merupakan variabel independen (X) yang didalamnya
terdiri dari Reliabilitas (Realiability), Daya Tanggap
(Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati
(Empathy), Bukti Fisik (Tangibles)
Kepuasan Konsumen merupakan variabel dependen
(Y) yang didalamnya terdiri dari Konfirmasi Harapan,
Minat
Pembelian
Ulang,
Kesediaan
Merekomendasikan, Kepuasan pada Layanan Agen
atau Konsumen.
LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan di perusahaan
PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) yang
bertempat di Grand Surapati Core Blok. B 9-11, Jalan
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PHH. Mustofa No.39, 40192, Bandung, Jawa Barat.
Peneliti memilih melakukan penelitian di PT.
Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) karena
perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang perdagangan langsung yang memasarkan
berbagai produk kebutuhan masyarakat dan pasti ada
kaitannya antara kualitas pelayanan yang diberikan
dengan kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini
yang menjadi objek penelitian adalah para pelanggan
aktif yang telah bergabung dalam perusahaan PT.
Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) sebagai
pengguna Eco Racing di kota Bandung.
TEKNIK ANALISIS DATA
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua)
cara jenis teknik pengumpulan data diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Pada penelitian ini, penulis melakukan
pengumpulan data primer dan data sekunder.
Dimana data primer yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan kuesioner.
Menurut Sugiyono (2017:42), kuesinoner
merupakan teknik pengumpulan data.
2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2017:137), data sekuder
adalah data yang diperoleh dari pihak lain
secara tidak langsung, memiliki hubungan
dengan peenelitian yang dilakukan berupa
sejarah perusahaan, struktur organisasi,
ruang lingkup perusahaan, buku, literatur,
artikel, serta situs di internet. Dalam
penelitian ini, data sekunder diperoleh
melalui buku referensi, studi literature,
jurnal Nasional dan Internasional, artikel
berita, media informasi lain serta penelitian
terdahulu yang dianggap relevan dengan
topic penelitian.
Pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi
yang diperlukan untuk pengumpulan data yang
dibutuhkan dalam penelitian. Data yang diambil
adalah data primer dan data sekunder. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode survey
dengan kuesioner yaitu memberikan daftar
pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian. Tipe skala pengukuran data yang
digunakan yaitu Skala Ordinal dengan Skala Likert 1
sampai 5 dengan bobot sebagai berikut: sangat tidak
setuju diberi bobot 1, tidak setuju diberi bobot 2,
netral diberi bobot 3, setuju diberi bobot 4, sangat
setuju diberi bobot 5. Skala Likert dalam Sugiyono,
(2014:108).
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini melibatkan konsumen pada
perusahaan PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi
(BEST) sebagai responden. Dari 80 kuesioner yang di
sebarkan, semuanya kembali, dan hasilnya adalah
sebagai berikut ini:
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

4.3
Karakteristik
Pendidikan Terakhir

Responden

Analisis
deskriptif
digunakan
untuk
mendeskripsikan secara sistematis dan faktual
karakteristik responden penelitian. Pada beberapa
Gambar diatas menunjukkan karakter dari responden
yang terdiri atas jenis kelamin, usia, pendidikan
terakhir, dan pengalaman bekerja, Responden yang
paling banyak ditemui saat penelitian dilakukan ialah
dengan usia pada rentang 24 - 45 tahun, jenis kelamin
responden perempuan mendominasi dalam responden
peneliti, tingkat pendidikan terakhir responden yang
mendominasi adalah S1/D4, frekuensi lama bekerja
responden rata-rata adalah > 5 tahun.
Tabel I
Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan

Berdasarkan hasil olahan data, maka dapat
dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut: Y = 0,856 + 0,873 X. Interpretasi dari hasil
tersebut adalah nilai konsistensi Y yaitu 0,856 jika X
tetap (nilainya tidak berubah). Kualitas Pelayanan
menunjukkan hasil 0,873 yang berarti jika kualitas
pelayanan meningkat maka kepuasan konsumen akan
bertambah sebesar 0,873.

4.4
Karakteristik
Pengalaman Bekerja

Responden

Berdasarkan

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen pengguna Eco Racing pada
perusahaan PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi
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(BEST), serta untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen pengguna Eco Racing pada perusahaan
PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST).
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1. Kualitas Pelayanan pada PT. Bandung Eco
Sinergi Teknologi (BEST) dapat dinyatakan
sangat baik. Penilaian tertinggi terdapat pada
pernyataan karyawan PT. BEST selalu
memberikan sikap ramah dan sopan
terhadap konsumen yang datang ke kantor
pusat. Maka, dapat dikatakan bahwa para
konsumen atau mitra merasa sudah puas
dalam menerima pelayanan dari karyawan
perusahaan PT. BEST, selain itu kebutuhan
para
konsumen
atau
mitra
untuk
mendapatkan kualitas pelayanan yang baik
juga sudah terpenuhi. Kualitas pelayanan
yang sudah baik diharapkan dapat
mendukung berjalannya suatu proses bisnis,
serta diharapkan dapat mencapai tujuan
perusahaan. Sedangkan untuk penilaian
terendah terdapat pada pernyataan produk
Eco Racing memiliki kemasan dan desain
produk yang menarik perhatian dan sangat
praktis untuk dibawa kemana saja.
2. Kepuasan konsumen pengguna Eco Racing
pada perusahaan PT. Bandung Eco Sinergi
Teknologi (BEST) dapat dinyatakan tinggi.
Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan
saya merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan oleh seluruh pihak PT.BEST.
Dapat dikatakan bahwa perusahaan sadar
akan kewajibannya untuk memperhatikan
dan memenuhi hak konsumen dalam
mendapatkan pelayanan yang terbaik.
Dengan perusahaan menjamin dalam
memberikan kualitas yang terbaik untuk
konsumen dan mitra diharapkan perusahaan
dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan
mitra. Sedangkan penilaian terendah
terdapat pada pernyataan saya merasakan
manfaat produk serta bersedia untuk
merekomendasikan produk Eco Racing
kepada kerabat atau keluarga.
3. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan konsumen
dengan nilai t sebesar 15,417 dengan nilai
signifikasi 0,000 < 0,05 yang artinya ada
pengaruh
signifikan
antara
kualitas
pelayanan terhadap kepuasan konsumen,
sehingga dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak dan Ha diterima. Kualitas pelayanan
PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)
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memiliki pengaruh terhadap kepuasan
konsumen sebesar 75% dan sisanya sebesar
25% dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak diteliti pada penelitian ini.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan
kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat
peneliti berikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, dalam upaya terus
memberikan kualitas pelayanan demi
kepuasan konsumen, hendaknya lebih
memperhatikan kemasan dan desain produk
agar terlihat lebih menarik perhatian dan
praktis untuk dibawa kemana saja, karena
jika konsumen telah terpenuhi semua
harapannya akan kemasan dan desain
produk yang lebih menarik, serta dapat lebih
menjelaskan mengenai manfaat produk
kepada konsumen, maka dengan begitu
konsumen akan loyal terhadap perusahaan
atau tingkat kepuasan konsumen akan
semakin tinggi.
2. Untuk penulis selanjutnya, diharapkan
mampu untuk memberikan masukan kepada
perusahaan terkait apa yang menjadi
kelemahan atau kekurangan pada PT.
Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST)
seperti kemasan produk dapat dibuat lebih
menarik agar mampu membuat pengguna
produk Eco Racing menjadi loyal.
Diharapkan penulis selanjutnya dapat
membuat penelitian dengan variabel yang
lebih banyak.
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