
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif antara 

penanganan keluhan terhadap loyalitas pelanggan internet flash di Grapari Mitra 

Natar. Maka hipotesis penelitian ini diterima. Hal ini berdasarkan pada alasan 

berikut:  

1. Hasil uji F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel (50,338 > 2,11) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka secara statistik bahwa secara 

keseluruhan variabel bebas (Penanganan Keluhan) berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan dalam menggunakan layanan internet flash di Grapari 

Mitra Natar.  

2. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kontribusi penanganan keluhan 

terhadap loyalitas pelanggan internet flash di Grapari Mitra Natar sebesar 

R
2
 = 0.793 atau  sebesar 79.3%, dan sisanya sebesar 20.7% 

dikontribusikan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian  ini. 

3. Hasil analisis kuantitatif membuktikan Mendamaikan bepengaruh lebih 

besar terhadap Loyalitas Pelanggan Internet Flash di Grapari Mitra Natar. 

Hal tersebut di karenakan nilai β sebesar 0.308. Sedangkan Permintaan 



76 
 

Maaf memberikan pengaruh yang sangat kecil yakni dengan nilai β 

sebesar  0.126. 

 

5.2 Saran 

                               

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa hal yang bisa 

dilakukan oleh PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar antara lain: 

1. PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar., diharapkan dapat lebih 

memperhatikan setiap keluhan dari pelanggannya dengan cara memberikan 

sarana keluhan pelanggan melalui website, email, dan nomor khusus yang 

dapat dihubungi untuk penanganan keluhan pelanggan dan selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Hal ini dapat 

membantu menciptakan loyalitas pelanggan terhadap pengguna layanan 

internet flash di Grapari Mitra Natar. 

2. PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar., sebaiknya senantiasa 

memberikan penjelasan yang lebih efektif dan siap tanggap  dalam 

menangani keluhan yang dirasakan oleh para pelanggan agar dapat 

mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya para pelanggan terhadap 

layanan internet flash. Hal ini disebabkan variabel penjelasan (X5) dapat 

membantu menciptakan loyalitas pelanggan terhadap pengguna layanan 

internet flash di Grapari Mitra Natar. 

3. PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar., sebaiknya senantiasa 

memberikan ketepatan (X3) dalam menangani keluhan pelanggan karena hal 

ini merupakan salah satu prinsip prosedural proses penanganan keluhan.  
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4. PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar., sebaiknya senantiasa 

memberikan perhatian (X6) secara khusus dalam berkomunikasi dengan para 

pelanggan dalam menangani keluhan para pelanggan agar pelanggan tidak 

merasa kecewa dan dirugikan terus menerus karena keluhan yang tidak dapat 

diatasi dengan baik. Hal ini dapat membantu menciptakan loyalitas pelanggan 

terhadap pengguna layanan internet flash di Grapari Mitra Natar. 

5. PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar., sebaiknya senantiasa 

meningkatkan upaya (X7) sekeras mungkin dalam menangani keluhan-

keluhan pelanggan agar keluhan dapat terselesaikan dengan sukses sehingga 

hal ini dapat membantu menciptakan loyalitas pelanggan terhadap pengguna 

layanan internet flash di Grapari Mitra Natar. 

6. PT Telkomsel, Tbk di Grapari Mitra Natar., sebaiknya senantiasa 

meningkatkan fasilitasi (X2). Hal ini disebabkan variabel fasilitasi merupakan 

variabel dominan kedua yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Perusahaan sebaiknya senantiasa mempertahankan dan memberikan fasilitasi 

yang baik dalam menangani keluhan pelanggan dan  mengutamakan kepuasan 

para pelanggannya, serta terus meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap 

keluhan-keluhan para pelanggan agar tercipta loyalitas pelanggan. 

7. Perusahaan sebaiknya senantiasa mempertahankan dan meningkatkan proses 

mendamaikan (X1). Hal ini disebabkan variabel pendamaian merupakan 

variabel dominan pertama yang berpengaruh besar terhadap loyalitas 

pelanggan. Perusahaan sebaiknya terus mempertahankan proses 

mendamaikan sehingga dapat mengatasi keluhan-keluhan para pelanggannya 

yang pada akhirnya akan tercipta loyalitas pelanggan. 


