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ABSTRACT 

This study aims to determine The effect of service quality and complaint 

handling toward costumer loyalty at Asri Medical Center Yogyakarta. This 

research was conducted in D.I. Yogyakarta. 

The sampling method used in this study is nonprobability sampling, and  

nonprobability sampling used was purposive sampling. The number of samples in 

this study as many as 106 people. Data were collected using a questionnaire. The 

data in this study using multiple linear regression with SPSS. 

The results of this study prove simultaniously that service quality and 

complain handling has positive influence to costumer loyalty. Partially that 

service quality and complain handling has positive influence to costumer loyalty. 

 

Keywoeds: Service Quality, Complain Handling, and Costumer Loyality 

 

PENDAHULUAN 

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 
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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) 
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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. Berdasarkan uraian di atas, menarik 

untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan 
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Penanganan Keluhan terhadap Loyalitas Pelanggan Asri Medical Center 

Yogyakarta”. 

 

Rumusan Masalah  

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? 

 

KAJIAN TEORI 

Kualitas Layanan 

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 

. 

Penanganan Keluhan 

Keluhan pelanggan menurut Rusadi (2004) merupakan ungkapan dari 

ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen. Keluhan pelanggan adalah hal 

yang tidak dapat diabaikan karena dengan mengabaikan hal tersebut akan 
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membuat konsumen tidak diperhatikan dan pada akhirnya perusahaan akan 

ditinggalkan konsumen. 

. 

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). 

 

Hubungan antar  Variabel 

 

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 panjang, memperbaiki 

loyalitas umumnya akan lebih profitabel, yakni pelanggan bersedia membayar 

harga yang lebih tinggi, penyedia layanan yang lebih murah dan bersedia 
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merekomendasikan ke pelanggan yang baru.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 konsumen.Hasil dari penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Laboratorium Klinik popular di Surabaya.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 
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Kualitas Layanan 

X1 H2 

Penanganan 

Keluhan 

X2 

Loyalitas 

Pelanggan 

Y H3 

H1 

di Surabaya.Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dikembangkan 

hipotesis penelitian ini, sebagai berikut: 

H3 : Penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan AMC Yogyakarta 

 

Gambar 1.1 menyajigan gambar penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

 

Popuasi dalam penelitian ini adalah pasien yang telah menggunakan jasa 

Asri Medical Center Yogyakarta.Sampel pada penelitian ini menggunakan non-

probability sampling dengan metode Purposiv Sampling.Kriteria yang di ambil 

dari sampel adalah pasien yang berumur lebih dari 17 tahun minimal 2 kali 

menggunakan jasa layanan AMC dan pernah mengalami complain. Jumlah 

sampel yang digunakan 120 responden. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode survey menggunakan kuisioner.Metode analisis data 
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yang digunakan penelitian ii adalah analisis Regresi Linier Berganda yang dibantu 

menggunakan program SPSS versi 17. Sedangkan pengujian hipotesis penelitian 

ini dilakukan megguakan : 

1. Uji F 

2. Uji t 

3. Uji Koefesiensi Determinasi 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menurut (Ghozali, 2012) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai 

signifikansi < 0,05 (5%). 

Tabel 1.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Sig. α = 0,05 Keterangan 

Kualitas 

Layanan 

K1 0,002 0,05 Valid 

K2 0,000 0,05 Valid 

K3 0,000 0,05 Valid 

K4 0,000 0,05 Valid 

K5 0,000 0,05 Valid 

K6 0,000 0,05 Valid 

K7 0,001 0,05 Valid 

K8 0,004 0,05 Valid 

K9 0,000 0,05 Valid 

K10 0,000 0,05 Valid 

K11 0,000 0,05 Valid 

K12 0,000 0,05 Valid 

K13 0,000 0,05 Valid 

K14 0,000 0,05 Valid 

K15 0,000 0,05 Valid 

Penanganan 

Komplian 

C1 0,000 0,05 Valid 

C2 0,000 0,05 Valid 

C3 0,000 0,05 Valid 

Loyalitas 

Pelanggan 

L1 0,000 0,05 Valid 

L2 0,000 0,05 Valid 

L3 0,000 0,05 Valid 
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Variabel Pertanyaan Sig. α = 0,05 Keterangan 

L4 0,000 0,05 Valid 

L5 0,000 0,05 Valid 

L6 0,000 0,05 Valid 

 

Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan dalam setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan valid. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kuesioner penelitian dalam penelitian ini seluruhnya 

valid dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. 

Uji Reliabilitas menunjukkan keterandalan suatu alat ukur. Tujuan dari 

dilakukan uji reliabilitas adalah agar instrumen yang digunakan dapat dipercaya/ 

handal. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sekaran, 

2011). Indikator pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha> 0,6. 

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini: 

Tabel 1.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Hasil Hitung 

Cronbach’s Alpha 
Keterangan 

Kualitas Layanan 0,937 Reliabel 

Penanganan Komplain 0,664 Reliabel 

Loyalitas Pelanggan 0,855 Reliabel 

 

Hasil uji reliabilitas intrumen penelitian ini menujukkan bahwa nilai 

keseluruhan nilai cronbach alpha memiliki nilai lebih besar dari 0,06. Maka dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dalam penelitian ini reliabel. 
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Analisis data merupakan suatu cara untuk menganalisa data yang diperoleh 

dengan tujuan untuk menguji rumusan masalah. Peneliti harus memastikan pola 

analisis mana yang akan digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. 

Baik yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Untuk menganilis 

hubungan antara variabel kualitas layanan dan penanganan keluhan terhadap 

loyalitas pelanggan, maka peneliti menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.0.Berikut adalah hasil analisis 

regresi linier berganda yang di tampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 1.3 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coeffecient 

Beta 

t Sig. 

B Std. 

error 

1 (constant) 

Kualitas_Layanan 

Penanganan_Komplain 

5,489 

0,200 

0,547 

2,166 

0,034 

0,189 

 

0,513 

0,250 

2,534 

5,944 

2,900 

0,013 

0,000 

0,005 

Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 

F= 37,886       Sig.= 0,000 

 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda di atas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,513X1 + 0,250X2 + e 

Hasil regresi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dan penanganan 

komplain memiliki arah yang positif mempengaruhi loyalitas pelanggan. Maka, 

semakin tinggi kualitas layanan dan penanganan komplain AMC terhadap 

pelanggannya maka akan meningkatkan loyalitas pelanggannya. 

Uji Hipotesis 
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Untuk menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunkan uji t 

untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berikut adalah penjelasan mengenai pengujian hipotesis dalam penelitian ini: 

a. Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 di atas diporeleh nilai F 

sebesar 37,886 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hasil tersebut 

menunjukkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari a = 0,05. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 1 penelitian ini yang menyatakan kualitas layanan 

dan penanganan komplain secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan terdukung. 

b. Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 di atas diperoleh nila t 

sebesar 5,944 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai signifikansinya lebih kecil dari a = 0,05. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhdap loyalitas pelanggan terdukung. 

c. Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 di atas diperoleh nilai t 

sebesar 2,900 dan nilai signifikansinya sebesar 0,005. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai signifikansinya lebih kecil dari a = 0,05. Maka, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan penanganan keluhan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan terdukung. 
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Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

determinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai adjusted R square 

agar dapat mengevaluasi model regresi dengan baik. Berikut adalah hasil uji 

koefisien determinasi dalam penelitian ini: 

 

Tabel 1.4 

Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,666 0,444 0,432 2,244 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 di atas dapat 

diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,432. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kualitas layanan dan penanganan keluhan secara simultan memberikan variasi 

terhadap loyalitas pelanggan sebesar 43,2%. Selain itu, sisanya yaitu (100% - 

43,2%) 56,8% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis data dan setelah dilakukan pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan baik secara 

simultan maupun parsial antara variabel kualitas layanan dan penanganan keluhan 

terhadap loyalitas pelanggan Asri Medical Center Yogyakarta.  

Berdasarkan hasil uji F tampak bahwa tingkat signifikansi F memiliki nilai 

lebih besar dari alpha. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa kualitas layanan 
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dan penanganan keluhan merupakan faktor yang berpengaruhd alam 

meningkatkan loyalitas pelanggan Asri Medical Center Yogyakarta. 

Hasil secara simultan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Seffy (2009) yang menyatakan bahwa loyalitas pelanggan dan penanganan 

keluhan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada PT Garuda Indonesia Palembang. Namun, hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisna dan Artanti (2013) 

dengan judul Pengaruh kualitas layanan dan penanganan keluhan terhadap 

loyalitas nasabah pada nasbah BRI cabang Nganjuk. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa secara simultan hubungan kualitas layanan dan penanganan 

keluhan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil uji t tampak bahwa tingkat signifikansi antara kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelangan memiliki nilai lebih kecil dari alpha. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Artinya, ketika kualitas layanan dari Asri Medical Center 

Yogyakarta dapat meningkat dan lebih baik, maka loyalitas pelanggan Asri 

Medical Center Yogyakarta juga akan semakin loyal. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiarti 

(2009) yang menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan 

signifikant terhadap loyalitas nasabah Bank Umum Syariah di Surabaya. Selain 

itu Santoso dan Oetomo (2013) memberikan hasil bahwa kualitas layanan 

berpengaruh signifiakan terhadap loyalitas pelanggan laboratorium klinik populer 

di Surabaya. Selain itu, Aryani dan Rosinta (2010) menjelaskan bahwa kelima 
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dimensi pembentuk kualitas layanan terbukti berpenaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Kualitas layanan dalam hal ini dapat berpengaruh secara langsung dan 

tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan. Namun, Zeithaml, dkk dalam Aryani 

dan Rosinta (2010) dan Leninkumar (2016)mengatakan bahwa kualitas layanan 

juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung. Kualitas layanan 

mendorong pelanggan untuk komitmen kepada produk atau layanan suatu 

perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan market share sutu 

perusahaan. Kualitas layana sangat krusial dalam mempertahankan pelanggan 

dalam waktu yang lama (Santoso dan Oetomo, 2010). 

Selain itu, hasil uji t untuk hubungan antara penanganan keluhan terhadap 

loyalitas pelanggan memiliki nilai signigikansi lebih kecil dari alpha. Artinya, 

semakin baik penanganan keluhan yang dilakukan oleh Asri Medical Center 

Yogyakarta terhadap pasien yang mengeluh, maka loyalitas pelanggan tersebut 

akan semakin meningkat dan akan terus menggunakan jasa layanan yang 

diberikan oleh Asri Medical Ceter Yogyakarta. 

Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti 

(2009) yang menyatakan bahwa penanganan keluhan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap loyalita nasabah Bank Umum Syariah di Surabaya. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Artanti dan Ningsih 

(2010), Tolba, dkk (2015), Komunda, et al(2015) dan Chrisna dan Artanti (2013), 

pada kedua penelitian tersebut tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Penanganan keluhan peasien saat ini menjadi salah satu kunci utama pada 

setiap jasa layanan kesehatan. Karena apabila pasien merasa tidak mendapatkan 

layananan yang seharusnya dalam penanganan keluhannya maka pasien akan 

dengan mudah untuk berpindah ke jasa layanan kesehatan lain yang dianggap 

dapat memberikan layanan yang maksimal. Kau dan Loh dalm Salay (2013) 

mengatakan bahwa penanganan komplain berarti merupakan perwujudan strategi 

dan taktik perusahaan dalam menghadapi keunggulan strategi dan taktik pesaing. 

Penanganan komplain dapat dijadikan instrumen penting dalam mengendalikan 

konflik antara perusahaan dengan nasabah yang tidak puas. 

Hasil uji determinasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

variasi yang diberikan kualitas layanan dan penanganan keluhan secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan sebesar 43,5 %. Persentase tersebut memiliki 

kontribusi yang cukup baik, mengingat faktor yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan hanya dari dua variabel saja. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan AMC dapat dijelaskan melalui variabel kualitas pelanggan 

dan penanganan keluhan. 
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PENUTUP 

Simpulan 

1. Kualitas layanan dan penanganan keluhan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan, sehingga hipotesis 1 penelitian ini diterima 

2. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga 

hipotesis 2 penelitian ini diterima. 

3. Penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga 

hipotesis 3 penelitian ini diterima. 

 

Keterbatasan Penelitian 

1. Faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam penelitian ini hanya kualitas 

layanan dan penanganan keluhan. 

2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang 

jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya dan 

responden kurang teliti dalam mengisi kuesioner karena keterbatasan waktu. 

3. Objek penelitian ini adalah Klinik Asri Medical Center Yogyakarta. Kedepannya 

objek yang diambil dapat diperluas atau diperbanyak agar mendapatkan hasil yang 

lebih general. 

Saran 

 

 

1. Bagi AMC 

Untuk meningkatkan loyalitas konsumen, AMC harus lebih meyakinkan konsumen 

akan kelebihan layanan yang tersedia di AMC. Karena persaingan jasa kesehatan di 
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Yogyakarta semakin meningkat, sehingga konsumen akan sangat mudah beralih ke jasa 

kesehatan lain. 

Penanganan keluhan yang berjalan efektif hendaknya dapat terus dijaga ataupun 

ditingkatkan pelaksanaann pelayanannya, khususnya pada pengucapan permohonan maaf 

kepada pelanggan ketika muncul keluhan maupun tentang pelaksanaan pengucapan salam, 

senyum dan sapa dalam menerima pasien, karena terdapat beberapa ketidak setujuan dari 

pelanggan mengenai pelaksanaan-pelaksanaan tersebut. 

Membuka seluas-luasnya kepada pelanggan untuk dapat menyampaikan keluhan 

dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan melalui 

kotak saran, nomo telepon, situs web dan alamat email yang memungkinkan komunikasi dua 

arah yang cepat.  

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian dengan topik pengaruh kualitas 

layanan dan penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan dengan mengembangkan 

objek penelitian yang diteliti. Selain itu, diasarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

menggunakan metode lain selain kuesioner untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

mendalam. 
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