
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Industri jasa saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring 

dengan kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis jasa dalam berbagai bidang 

kehidupan. Perkembangan industri jasa saat ini didorong oleh kemajuan pesat 

teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan jasa. Industri jasa, terutama 

jasa yang kontak dengan konsumennya tinggi, semua staf dan karyawan harus 

memperhatikan tindakan dan perilaku mereka karena dapat berpengaruh secara 

langsung terhadap keluaran yang diterima konsumen. Salah satu bidang jasa yang 

sangat menuntut pada layanannya adalah jasa kesehatan.  

Saat ini, jasa kesehatan perlu meningkatkan dan membangun pelayanan 

kesehatan yang bermutu, yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai 

dengan standar dan etika pelayanan profesi. Menurut para akademisi kepuasan 

pelanggan merupakan konstruk yang berdiri sendiri yang dipengaruhi oleh 

kualitas layanan (Oliver, 1980 dalam Aryani dan Rosinta, 2010). Kualitas layanan 

juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung terhadap loyalitas 

pelanggan (Zeithaml et al dalam Aryani dan Rosinta, 2010). 

Salah satu faktor yang paling mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap 

mutu pelayanan adalah bagaimana menangani keluhan pelanggan secara efektif. 

Penanganan keluhan secara efektif dapat memberikan peluang untuk mengubah 



seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Sehingga harapan pelanggan 

perlu ditangani secara cepat dan tepat agar pelanggan merasa puas terhadap penanganan 

keluhannya. Ketika pelanggan merasa keluhan yang dialaminya teratasi hal tersebut juga akan 

semakin meningkatkan loyalitasnya (Manoppo, 2008) Selain itu, menurut Castro dan Armario 

(1990) dalam Manoppo (2008), loyalitas pelanggan tidak hanya meningkatkan nilai dalam bisnis 

tetapi juga dapat menarik pelanggan baru.Sesungguhnya apabila terjadi keluhan sulit untuk 

membedakan sifat dari yang dikeluhkan pelanggan yang biasanya berupa masalah yang 

serius.Oleh karena itu menurut (Cannie, 1994 dalam Afriani, 2012) pelanggan yang mengeluh 

bisa menjadi loyal apabila organisasi dapat menangani keluhan tersebut dengan baik. 

Tantangan bagi penyedia layanan kesehatan adalah bagaimana menangkap dan 

menggunakan informasi dari keluhan pelanggan untuk secara produktif meningkatkan kualitas 

sistem perawatan kesehatan bagi pelanggan. Keputusan organisasi dalam melakukan tindakan 

perbaikan pelayanan merupakan payung yang menentukan dalam menindaklanjuti keluhan 

pelanggan dari suatu kegagalan. 

Setiap industri jasa kesehatan pernah mengalami kegagalan layanan yang membuat 

konsumennya melakukan komplain atau keluhan terhadap pihak terkait, salah satunya Asri 

Medical Center (AMC) Yogyakarta. AMC merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang 

jasa pelayanan kesehatan. AMC Yogyakarta termasuk badan usaha bidang pelayanan kesehatan 

non profit atau IPSM (Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat) yang didirikan berdasarkan SK 

BPH UMY (http://www.asrimedicalcenter.com). Walaupun termasuk non profit, AMC tetap 

harus menjaga kualitas dan menangani setiap keluhan pelanggannya dengan sungguh-sungguh. 

Manajemen komplain merupakan salah satu determinan signifikan dari kepuasan dan 

loyalitas pelanggan (Ghoniyah, 2012). Selain itu, Kotler (2005) menemukan bahwa kegagalan 



jasa yang tidak diatasi dapat menyebabkan customer defection. Oleh karena itu, upaya 

mempertahankan jalinan relasi dengan pelanggan yang tidak puas melalui penanganan keluhan 

merupakan fokus utama sebagian besar strategi retensi pelanggan.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh 

Chrisna dan Artanti (2013) tentang “Pengaruh Kualitas Layanan dan Penanganan Keluhan 

terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Cabang Nganjuk”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan dan penanganan keluhan terhadap 

loyalitas nasabah baik secara simultan maupun secara parsial. Hal tersebut, dikarenakan loyalitas 

nasabah Bank BRI cabang Nganjuk bukan disebabkan oleh hal tersebut saja, tapi dari variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Layanan dan Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Pelanggan Asri Medical Center 

Yogyakarta”. 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang, maka yang menjadi 

perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah kualitas layanan dan penanganan komplain secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Asri Medical Center Yogyakarta? 



2. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Asri 

Medical Center Yogyakarta? 

3. Apakah penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Asri 

Medical Center Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka, tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan penanganan komplain secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan Asri Medical Center Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Asri Medical 

Center Yogyakarta. 

3. Untuk menganalisis pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan Asri 

Medical Center Yogyakarata. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan seumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang penanganan keluhan pelanggan, karena variabel tersebut 

merupakan salah satu variabel yang jarang diteliti namun sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas layanannya, sehingga pelanggan dapat lebih puas dan terus 

loyal.Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti yang akan 



mengembangkan penelitian tentang kualitas layanan, penanganan keluhan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen Asri Medical Center 

Yogyakarta terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kualitas pelayanan 

dan langkah yang tepat untuk menangani keluhan pelanggannya.   

 


