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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Grand Theory 

Tinjauan mengenai konsep kualitas layanan  sangat ditentukan oleh berapa 

besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan yang 

diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang harus 

diterima. Menurut Parasuraman  dalam Tjiptono (2012) bahwa konsep kualitas 

layanan  yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas 

layanan tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan 

kehandalan. Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh 

berbagai persepsi komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 

pengalaman masa lalu dan komunikasi eksternal, persepsi inilah yang 

memengaruhi pelayanan yang diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang 

dirasakan (Pp = Perception) yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. 

Lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 
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Sumber: Parasuraman dalam Tjiptono (2012) 

Gambar 2.1 

Penilaian Pelanggan terhadap Kualitas layanan 

Parasuraman dalam Tjiptono (2012) menyatakan bahwa konsep kualitas layanan  adalah suatu 

pengertian yang kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau tidak memuaskan. Konsep 

kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan yang diharapkan lebih kecil daripada 

pelayanan yang dirasakan (bermutu). Dikatakan konsep kualitas layanan  memenuhi harapan, 

apabila pelayanan yang diharapkan sama dengan yang dirasakan (memuaskan). Demikian pula 

dikatakan persepsi tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar 

daripada pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu). 

2. Kualitas Layanan 

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan 

mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, 

kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, 

pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam 

perspektif TQM (Total Quality Management) kualitas dipandang secara luas, yaitu tidak hanya 
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aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia.Hal ini jelas 

tampak dalam defenisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012) 

bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.Sebaliknya, definisi 

kualitas yang bervariasi dari yang kontroversional hingga kepada yang lebih strategik. 

Tjiptono (2012) menyatakan bahwa definisi kualits layanan ini adalah upaya pemenuhan 

kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya 

agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut.  Menurut Grifin (dalam 

Tjiptono, 2012) menyatakan bahwa terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya 

bahwa kualitas dilihat  

tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Selain itu pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan/aktifitas yang diberikan oleh satu pihak oleh atau 

lebih kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan 

kepuasan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas barang atau jasa yang diberikan. 

Ciri-ciri pelayanan yang baik menurut Kasmir (2005) dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal hingga selesai 

b. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

c. Mampu berkomunikasi 

d. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

f. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung 

g. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan 
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Kualitas layanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan organisasi bisnis jasa. Ikatan hubungan yang baik 

ini akan memungkinkan pelayanan jasa untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan 

serta kebuthan mereka. Dengan demikian penyedia jasa layanan jasa dapat memberikan jasa 

sesuai dengan harapan pelanggannya. 

Ada beberapa pendapat mengenai dimensi kualitas pelayanan, antara lain Parasuraman, 

dkk dalam Tjiptono (2012) yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa dan 

berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Kesepuluh faktor 

tersebut adalah: 

a. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependbility). Hal ini berarti perusahaan memberikan 

jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan 

yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati. 

b. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa 

yang dibutuhkan pelanggan. 

c. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

d. Accessibility, meliputi kemudahan untuk menghubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, 

saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain. 

e. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki 

para kontak personal. 
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f. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan pada bahasa yang 

dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

g. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mecakup nama 

perusahaan, reputasi perusahaan, karakterisktik pribadi kontak personal, dan interaksi 

dengan pelanggan. 

h. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi 

keamanan secara fisik (physicalsafety), keamanan finansial (financialsecurity), dan 

kerahasiaan (confidentiality). 

i. Understanding/KnowingtheCustomer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan 

pelanggan.  

j. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

dipergunakan, atau penampilan dari personil 

Perkembangan selanjutnya, Zheithalm et al dalam Tjiptono (2012) menyederhanakan 

sepuluh dimensi di atas menjadi lima dimensi pokok yang dikenal dengan SERQUAL (service 

quality) yang terdiri dari: 

a. Bukti fisik (tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkungan sekitarnya 

merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas layanan 

terhadap pelanggan. Diantaranya meliputi fasilitas fisik (gedung, buku, rak buku, meja 

dan kursi, dan sebagainya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan), serta penampilan pegawai. 
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b. Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai 

dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi. 

c. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Mengabaikan dan membiarkan pelanggan menunggu tanpa alas an yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan.  

d. Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan.  

e. Empati (empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

3. Penanganan Keluhan 

a. Keluhan Pelanggan 

Keluhan pelanggan menurut Rusadi (2004) merupakan ungkapand ari ketidakpuasan 

yang dirasakan oleh konsumen. Keluhan pelanggan adalah hal yang tidak dapat diabaikan 

karena dengan mengabaikan hal tersebut akan membuat konsumen tidak diperhatikan dan 

pada akhirnya perusahaan akan ditinggalkan konsumen. Keluhan pelanggan menurut Engel 

dalam Wulandari (2014) butuh pengulangan segera agar perusahaan dapat mengatasi dengan 
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cepat apa yang menjadi penyebab ketidaksukaan pelangga. Diharapkan pada akhirnya dimasa 

selanjutnya tidak ada lagi pelanggan yang mengeluhkan hal seruapa pada perusahaan. 

Manajemen sering berusaha menghindari keluhan yang dilakukan pelanggan dan 

ketika keluhan itu disampaikan, biasanya diteruskan pada tingkat manajemen sejauh mungkin 

ditangani oleh tingkat senior (Fisher dalam Wulandari, 2014).Sejalan dengan itu, dalam 

prakteknya sering terjadi seorang pelanggan tetap tidak merasa puas atas penjelasan langsung 

dari direktur atas keluhannya.Namun kini keluhan menjadi metode pelanggan untuk 

memberitahukan kepada perusahaan bagai mana mengoperasikan sebuah perusahaan. 

Menurut Wulandari (2014) keluhan pelanggan dapat disampaikan secara langsung 

ataupun melalui media tertentu.Secara langsung misalnya dengan mengungkapkan secara 

lisan kepada pihak perusahaan. Keluhan pelanggan juga disampaikan melalui media tertentu 

misalnya dengan menulis surel atau menulis pada meida massa seperti koran dibagian kolom 

pembaca. Perusahaan lebih mudah memberikan feedback pada pelanggan yang 

menyampaikan secara langsung dan akan sulit untuk memberikan feedback pada pelanggan 

yang menyampaikannya secara tidak langsung. Maksudnya, perusahaan tentu saja akan dapat 

jelas mengetahui apa yang menjadi permasalahan pelanggan jika pelanggan menyampaikan 

secara langsung.  

b. Jenis-Jenis Keluhan 

Health Services Review Council (2005) menjelaskan bahwa keluhan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Point of services complaint/ enquiriess adalah keluhan langsung yang dapat 

ditangani dengan segera dan untuk kepuasan konsumen kesehatan di titik 
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pelayanan. Kadang-kadang semua diperlukan untuk menyelesaikan masalah adalah 

bagi konsumen untuk berbicara langsung kepada staf yang terlibat. 

2) Complaint needing investigation adalah hal-hal yang lebih serius atau kompleks 

atau keluhan yang belum terselesaikan mungkin perlu dirujuk kepada staf yang 

lebih senior atau manajer keluhan. Ada kebutuhan untuk penyelidikan dan hasil 

yang jelas diidentifikasi. Ini mungkin melibatkan tingkat yang berbeda dalam 

organisasi. 

3) External complaints adalah keluhan yang belum terselesaikan oleh organisasi. 

Mereka perlu dirujuk ke lembaga eksternal atau asuransi untuk menangani. Juga, 

beberapa keluhan pertama kali datang ke organisasi dari pelayanan kesehatan 

komisaris 

Selain itu, macam-macam keluhan menurut Rangkuti (2003) terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1) Keluhan yang telah disampaikan secara lisan atau telepon, dan komunikasi secara 

langsung 

2) Keluhan yang dilakukan secara tertulis melalui guest complaint form. 

c. Penanganan Keluhan 

Afriani (2012) menjelaskan bawa penanganan keluhan merupakan fungsi yang didesain 

untuk mencoba memperbaiki dengan segera ketidakpuasan pelanggan. Selain itu, penanganan 

keluhan adalah salah satu contoh komunikasi antara organisasi bisnis dan pelanggan, baik itu 

kritik, masukan, saran atau keluhan yang dirasakan pelanggan. Organisasi bisnis dituntut untuk 

memberikan jawaban atas keluhan pelanggan baik secara tertulis maupun secara langsung 
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menghubungi pelanggan. Hal tersebut guna menannggulangi kesalahpahaman dalam penerimaan 

informasi yang akan berdampak pada ketiaknyamanan diantara kedua belah pihak. 

Keluhan pelanggan dalam satu sisi merupakan alat kendali atau evaluasi terhadap 

pemberian kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Namun pada sisi lain keluhan 

menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, karena keluhan merupakan suatu masalah yang harus 

secara cepat dan tepat dicari solusinya. Setiap pelanggan memiliki respon yang tidak sama 

terhadap kondisi yang dihadapi berkaitan dengan layanan yang diterima. 

d. Aspek Penanganan Keluhan 

Tjiptono dan Chandra (2011) menentukan bahwa ada empat aspek dalam penanganan 

keluhan. Model dari Tjiptono ini merupakan rangkuman dari model-model penanganan keluhan 

seperti Stauss, Boshoff, dan Tax Brown. Berikut ini adalah aspek penanganan keluhan menurut 

Tjiptono (2012), yaitu: 

1) Empati terhadap pelanggan yang marah 

2) Kecepatan dalam penanganan keluhan 

3) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan 

4) Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan 

e. Manfaat Penanganan Keluhan 

Penanganan keluhan yang efektif akan memberikan dampak positif yaitu kepuasan bagi 

pelanggan yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, setiap perusahaan 

swasta maupun pemerintah harus memiliki system penanganan keluhan yang efektif. Manfaat 

dari penanganan keluhan yang efektif adalah: 

1) Penyedia jasa memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan 

pelanggan yang kecewa 
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2) Penyedia jasa bisa terhindar dari publikasi negatinf 

3) Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pelayanan 

saat ini 

4) Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalahnya 

5) Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas baik 

Selain itu, Gita (2010) dalam Afriani (2012) yang menjelaskan tentang menangani 

keluhan pelanggan menyebutkan manfaat dari Prosedur Pelayanan Keluhan adalah 

1) Tersedia prosedur yang jelas ketika terjadi keluhan 

2) Menciptakan pemahaman dan keyakinan cara menangani keluhan 

3) Membantu mengatasi rasa bersalah secara pribadi bagi orang yang menangani keluhan 

4) Menerima keluhan sebagai umpan balik yang berharga, bukan sebagai kritik 

5) Menghasilkan catatan yang dapat digunakan untuk menganalisa kemungkinan 

peningkatan layanan 

Keluhan mengandung sebuah pemahaman yang unik mengenai keinginan pelanggan dan 

membuat pelanggan menjadi lebih loyal kepada organisasi atau perusahaan.Manfaat yang 

didapat bagi karyawan yang khususnya melayani keluhan pelanggan dapat meningkatkan skill 

mereka dalam melobi pelanggan untuk mengendalikan kemarahan pelanggan menjadi sebuah 

kepuasan dan keloyalan terhadap perusahaan. 

f. Proses Penanganan Keluhan 

Keluhan yang disampaikan pelanggan pasti memiliki alsan akan ketidakpuasan atas suatu 

barang atau jasa yang digunakannya. Hal tersebut menyebabkan sebaiknya perusahaan harus 

meperhatikan langkah-langkah penting dalam mengatasi keluhan tersebut, seperti diungkapkan 

oleh Rangkut (2003), sebagai berikut: 
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1) Mendengarkan keluhan yang datang dari pelanggan. 

2) Mengerti masalah dan mengoreksi dengan pihak yang bersangkutan. 

3) Meminta maaf atas nama perusahaan dan berterimakasih atas keluhan yang 

disampaikan 

4) Menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk memecahkan 

maslaah tersebut. 

5) Berikan informasi secara detail kapan keluhan tersebut dapat terselesaikan, dan 

dengan siapa pelanggan dapat menghubungi. 

4. Loyalitas Pelanggan 

Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek yang mencerminkan 

loyalitas pelanggan pada merek tertentu.Istilah loyalitas sudah sering kita dengar. Seperti emosi 

dan kepuasan, loyalitas merupakan konsep lain yang nampak mudah dibicarakan dalam konteks 

sehari-hari, tetapi menjadi lebih sulit ketika dianalisis maknanya. Tidak banyak literatur yang 

mengemukakan definisi tentang loyalitas (Dharmmesta dalam Saputro, 2010). 

Definisi loyalitas pelanggan menurut Kotler (2005), merupakan suatu pembelian ulang 

yang dilakukan oleh seorang pelanggan karena komitmen pada suatu merek atau perusahaan. 

Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi suatu konsumen untuk loyal, antara lain 

kualitas layanan dan penaganan keluhan. Seseorang tentu akan memilih perusahaan atau merek 

yang menurutnya menyediakan kualitas yang baik sesuai dengan harapannya. 

Berdasarkan definisi loyalitas pelanggan di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan adalah kesetiaan pelanggan yang dipersentasikan dalam pembelian yang konsisten 

terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap baik untuk merekomendasikan orang 



 
 

12 
 

lain untuk menggunakan produk atau jasa. Indikasi loyalitas yang sesungguhnya diperlukan 

suatu pengukuran terhadap sikap yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku. 

Menurut Assael (2001) mengemukakan empat hal yang menunjukkan kecenderungan 

konsumen yang loyal sebagai berikut: 

a. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri terhadap 

pilihannya. 

b. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi 

dalam pembeliannya. 

c. Konsumen yang loyal terhadap suatu merek juga lebih memungkinkan loyal terhadap 

produk atau jasa. 

d. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk loyal terhadap merek. 

Menurut Griffin dalam Saputro (2010) mengatakan bahwa pelanggan yang loyal adalah 

orang yang: 

a. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

b. Membli antara lini produk dan jasa. 

c. Mereferensikan kepada orang lain. 

d. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing. 

Selain itu, menurut Kotler (2005) terdapat empat pola pembelian ulang yang dilakukan 

oleh pelanggan yang loyal, yaitu: 

a. Sangat setia (hard core loyal) 

Konsumen yang hanya membeli satu merek saja setiap saat. Jadi pola pembeliannya 

A,A,A,A,A,A yang akan mencerminkan loyalitas yang tidak terbagi pada merek A 

b. Agak setia (soft core loyal) 
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Konsumen yang setia pada dua/tiga merek. Pola pembeliannya AABBAB mewakili 

setiap konsumen dengan loyalitas terbagi antara A dan B. 

c. Kesetiaan yang berpindah (shifting loyal) 

Konsumen yang pindah dari (menyukai) satu merek ke merek lain. Pola pembeliannya 

AAABBB akan mencerminkan seorang konsumen yang memindahkan loyalitasnya dari 

merek A ke merek B. 

d. Pengalihan (switcher) 

Konsumen menunjukkan ketiadaan loyalitasnya pada merek apapun. Pola 

pembeliannya ACEBDF akan mencerminkan seorang konsumen yang tidak setia. 

Mempertahankan pelanggan ternyata lebih sulit dari pada mendapatkan pelanggan baru, 

maka pelanggan harus dipertahankan agar tidak beralih pada pesaing.Loyalitas dapat terbentuk 

jika pelanggan merasa puas dengan merek/tingkat layanan yang diterima dan berniat untuk terus 

melanjutkan hubungan (Saputro, 2010). 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian dari Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Leninkumar (2016) dengan judul 

“Effect of Service Quality on Customer Loyalty”. Penelitian ini menganalisis hubungan 

antara kualitas layanan terhadpa loyalitas konsumen pada Bank Komersial di Sri Langka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing dimensi dari kualitas layanan 

yang terdiri dari 5 dimensi, dapat berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Penelitian dari Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Rothenberger, Grewal dan Iyer 

(2008) dengan judl “Understanding the Role of Complaint Handling on Consumer 

Loyalty in Service Relationships”. Hasil penelitian ini menggaris bawahi bahwa complain 

pelanggan penting dalam mempengaruhi loyalitas konsumen. 
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3. Penelitian dari International Journal of Engineering and Science (IJES) yang dilakukan 

oleh Supriaddin, dkk (2015) dengan judul “The Effect of Complaint Handling Towards 

Customers Satisfaction, Trust and Loyality to Bank Rakyat Indonesia (BRI) Southeast 

Sulawesi. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling  dan menggunaan 

anlisis regresi linier berganda. Semakin baik penanganan keluhan pelanggan akan 

meningkatkan kepuasan. Penanganan keluhan pelanggan yang lebih baik akan 

meningkatkan loyalitas nasabah Bank BRI di Sulawesi Tenggara. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna dan Artanti (2013) dengan judul Pengaruh 

Kualitas Layanan dan Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Nasabah (studi pada 

Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Nganjuk). Penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesisnya. Berdasarkan 

pembahasan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat pengaruh 

antara kualitas layanan dan penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah Bank BRI 

Cabang Nganjuk secara simultan. Kualitas layanan dan penanganan keluhan juga tidak 

mempengaruhi loyalitas nasabah Bank BRI Cabang Nganjuk. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2009) dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan 

dan Penanganan Keluhan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah Bank 

Umum Syariah di Surabaya. Alat analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesisnya adalah Structure Equation Modelling (SEM). Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, 

penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, kemudian kepuasan 

nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, kualitas layanan memiliki penaruh 
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signifikan terhadap loyalitas nasabah, penanganan keluhan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Artanti dan Ningsih (2010) dengan judul Pengaruh 

Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Nasabah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 

dengan Kepuasan Nasabah Sebagai Variabel Perantara. Alat analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah Structure Equation Modelling (SEM). Hasil 

dari penelitian ini memberikan hasil bahwa penanganan keluhan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan nasabah, tidak terdapat pengaruh penanganan keluhan 

terhadap loyalitas nasabah, kepuasan nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas nasabah dan penanganan keluhan  berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 

dengan kepuasan nasabah sebagai variabel perantara. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Oetomo (2013) dengan judul pengaruh 

Kualiatas Pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan Laboratorium Klinik Populer di 

Surabaya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Hasil pengujian menunjukkan setiap variabel secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk variabel 

yang memiliki pengaruh paling dominan adalah bukti fisik dibandingkan dengan lainnya. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Rosinta (2010) dengan “Judul Pengaruh 

Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas 

Pelanggan”. Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat 

dan positif antara variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan pada 
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mahasiswa FISIP UI. Namun, kualitas layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada mahasiswa FISIP UI. 

9. Penelitian dari African Journal of Business Management yang dilakukan oleh Komunda, 

et al (2015) dengan judul “Improving customer complaining behavior for loyalty in the 

services sector: A case of mobile telephone companies in Uganda”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perilaku keluhan pelanggan memengaruhi loyalitas pelanggan. 

Lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan secara langsung 

memengaruhi loyalitas pelanggan dan juga memiliki hubungan positif yang signifikan 

dengan perilaku keluhan pelanggan. 

10. Penelitian dari Global journal of Business Research yang dilakukan oleh Tolba, dkk 

(2015) dengan judul “Effect of Justice in Complaint Handling on Customer Loyalty: 

Evidence from Egypt”. Hasil dari penelitian ini memberikan validasi lebih lanjut untuk 

menemukan studi empiris sebelumnya dalam konteks novel. Hasilnya akan 

menguntungkan perusahaan Mesir di berbagai sektor untuk menangani keluhan 

pelanggan dengan lebih baik, karena mereka akan mengenali variabel utama yang harus 

mereka tangani. 

C. Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh kualitas layanan dan penanganan komplain secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan 

Kualitas layanan dan penanganan komplain merupakan salah satu faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan penting bagi perusahaan, karena 

tanpa loyalitas pelanggan perusahaan tidak akan dapat menjalankan kegaitan usahanya dengan 

baik (Artanti dan Ningsih, 2010). Aryani dan Rosinta (2010) mengatakan bahwa dalam jangka 
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panjang, memperbaiki loyalitas umumnya akan lebih profitabel, yakni pelanggan bersedia 

membayar harga yang lebih tinggi, penyedia layanan yang lebih murah dan bersedia 

merekomendasikan ke pelanggan yang baru 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Seffy dalam (Chrisna dan Artanti, 2013) yang 

menyebutkan kualitas dan penanganan keluhan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan.Penelitian itu dilakukan pada PT. Garuda Indonesia Palembang. Selain itu, Chrisna 

dan Artanti (2013)melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas layanan dan penanganan 

keluhan terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Nganjuk 

memberikan hasil bahwa, secara simultan hubungan antara kualitas layanan dan penanganan 

keluahan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  Walaupun 

begitu, tidak adanya pengaruh yang signifikan disebabkan karena baik secara kualitas layanan 

dan penanganan keluahan di BRI cabang nganjuk belum maksimal, dan pelanggan masih 

membandingkan dengan bank lain di Nganjuk. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dikembangkan hipotesis penelitian 

ini, sebagai berikut: 

H1: Kualitas layanan dan penanganan komplain secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

2. Pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

Zeithaml et al (1996)dalam Aryani dan Rosinta (2010) menyatakan bahwa kualitas 

layanan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung terhadap loyalitas pelanggan. 

Selain itu, pernyataan tersebut didukung oleh Santoso dan Oetome (2013) yang menganlisis 

tentang kualitas layanan terhadap loyalitas secara langsung tanpa melalui kepuasan 
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konsumen.Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Laboratorium Klinik popular di Surabaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2009) dan Leninkumar (2016) memberikan hasil 

bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank Umum Syariah 

di Surabaya. Namun, Chrisna dan Artanti (2013) yang meneliti hubungan kualitas layanan dan 

loyalitas secara langsung pada nasabah Bank BRI Cabang Nganjuk memberikan hasil bahwa, 

kualitas layanan pada Bank BRI Cabang Nganjuk tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dikembangkan hipotesis penelitian 

ini, sebagai berikut: 

H2 : Kualitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan AMC Yogyakarta. 

3. Pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan 

Penanganan keluhan adalah kesempatan mempererat hubungan dan menciptakan loyalitas 

(Artanti dan Ningsih, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buadiarti (2009) yang 

menganilisis penanganan terhadap loyalitas baik secara langsung dan tidak langsung melalui 

kepuasan pelanggan memberikan hasil bahwa, baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank umum 

syariah di Surabaya. 

Selain itu, hasil penelitian dari Artanti dan Ningsih (2010) menunjukkan bahwa 

penanganan keluhan tidak berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas nasabah.Loyalitas 

nasabah merupakan kunci sukses, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan. Sedangkan penangan keluhan meruapakan salah satu strategi untuk 

mengembalikan kepercayaan pelanggan sehingga yang awalnya complain menjadi loyal dengan 
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Kualitas Layanan 
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Penanganan 

Keluhan 

X2 

Loyalitas 

Pelanggan 

Y H3 

H1 

penanganan keluhan yang efektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakuakn oleh 

Grewal dan Iyer (2008) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh penanganan komplain 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Penelitian dari Tolba, dkk (2015) yang meneliti hubungan penanganan keluhan terhadap 

loyalitas pada konsumen di Egypt (Mesir) memberikan hasil bahwa, penanganan keluhan yang 

dilakukan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabahnya.Komunda, et al (2015) yang 

meneliti penanganan keluhan terhadap sektor jasa di Uganda memberikan hasil bahwa perilaku 

keluhan pelanggan memengaruhi loyalitas pelanggan.Penelitian lain juga dijelaskan oleh 

Supriaddin, dkk (2015) yang menjelaskan bahwa pengananan complain berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dikembangkan hipotesis penelitian 

ini, sebagai berikut: 

H3 : Penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan AMC Yogyakarta 

D. Model Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka model penelitian dari judul 

“Pengaruh Kualitas Layanan dan Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Pelanggan pada Asri 

Medical Center Yogyakarta” dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 

Model Penleitian 


