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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to ascertain: (1) the concurrent influence of marketing strategy, 
brand image, and service quality on repeat visits to Semen Gresik Hospital's dental clinic patients. (2) the 

effect of marketing strategy on repeat visits to Semen Gresik Hospital's dental clinic patients. (3) the 

effect of brand image on repeat visits to Semen Gresik Hospital's dental clinic patients. (4) the effect of 
dental service quality on the frequency of dental clinic visits at Semen Gresik Hospital. 

 

The validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multiple linear regression 

analysis, F-test, t-test, and analysis of determination were used to examine the data in this study. The data 
collection technique employed was accidental sampling. We surveyed a total of 100 people. 

 

The results of the analysis using multiple linear regression indicate that the variables marketing 
strategy (X1), brand image (X2), and service quality (X3) all have an effect on repeat visits (Y). However, 

in comparison to the other two variables, the marketing strategy variable (X1) has the opposite direction. 

The partial test results indicate that the marketing strategy variable has a significant negative effect on 
repeat visits, whereas the brand image and service quality variables have a significant positive effect on 

repeat visits. 
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PENDAHULUAN 

 
Kesehatan ialah aspek terpenting bagi 

setiap manusia, karena kesehatan merupakan 

kunci dari keberlangsungan kehidupan. Seiring 

berkembangnya waktu, kesadasaran masyarakat 
akan kesehatan makin meningkat saat pandemi 

Covid-19. Tiap individu secara tidak langsung 

dipaksa untuk meningkatkan kesadaran atas 
kesehatan dirinya maupun orang-orang 

disekitarnya. Dengan tubuh yang sehat, setiap 

manusia akan dapat lebih produktif dalam 
menjalankan setiap aktivitasnya. Di pandemi 

Covid-19 sekarang kesehatan ialah permasalahan 

yang kompleks.  

Rumah sakit yakni bidang jasa yang 
berpengaruh secara langsung di bidang 

kesehatan masyarakat. Peranan rumah sakit 

sangat diperlukan saat ini untuk menjaga 
kesehatan setiap masyarakat, karena kesehetan 

masyarakat memiliki domino effect kepada setiap 

bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi salah 

satunya. Apabila kesehatan masyarakat 
diabaikan maka masyarakat tidak dapat bekerja 

dengan baik sehingga roda perekonomian akan 

terhambat sehingga dikhawatirkan dapat 
menimbulkan krisis ekonomi bagi sebuah negara 

tersebut. Disisi lain terdapat sebuah 

permasalahan baru saat ini, yaitu masyarakat 
memiliki rasa takut untuk mengunjungi rumah 

sakit pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat 

cenderung memilih mengobati rasa sakitnya 

hanya dengan beristirahat dan membeli obat-
obatan di apotek. Hal tersebut tentunya 

menurunkan jumlah kunjungan pasien poli gigi 

di rumah sakit Semen Gresik. 
Berdasarkan data dari poli gigi Rumah 

Sakit Semen Gresik terjadi penurunan jumlah 

pengunjung atau pasien pada bulan Maret 2020 
bertepatan awal masuknya virus Covid-19 di 

Indonesia yakni 2 Maret 2020. Namun titik 

terendahnya terdapat pada bulan selanjutnya 

yaitu bulan April 2020. Pada kondisi normal 
jumlah kunjungan pasien poli gigi Rumah Sakit 

Semen Gresik dapat mencapai lebih dari 800 

setiap bulannya, namun pada bulan April 2020 
jumlah kunjungan pasien turun menjadi 158. Hal 

tersebut apabilia dibiarkan terus menerus 

tentunya akan menurunkan pendapatan Rumah 

Sakit Semen Gresik. 
Beberapa penyebab menurunnya 

kunjungan pasien ditimbulkan rasa takut yang 

dihadapi oleh masyarakat untuk berkunjung ke 
rumah sakit karena khawatir dapat tertular 

Covid-19. Selain Covid-19 penyebab lainnya 

adalah kurangnya strategi pemasaran. Pihak poli 
gigi RS Semen Gresik akhirnya melakukan 

sebuah langkah terobosan untuk mengembalikan 

jumlah angka kunjungan ulang padapoli gigi RS 

Semen Gresik dengan menyusun sebuah strategi 

pemasaran sekaligus dengan meningkatkan 

kualitas pelayanan dan citra merek. Langkah 
tersebut diharap dapat meningkatkan kembali 

jumlah kunjungan ulang pasien pada poli gigi 

rumah Sakit Semen Gresik pada masa Covid-19 

saat ini. 
 

LANDASAN TEORI 

 

1. Manajemen Pemasaran 

Suparyanto & Rosad (2015:1) Manajemen 

pemasaran ialah proses analisa, perencanaan, 
pengaturan, serta pengelolaan proyek, termasuk 

konsepsi, penetapan harga, promosi, serta 

distribusi produk, layanan, serta ide, dengan 

tujuan membangun serta memelihara komunikasi 
yang menguntungkan pasar sasaran guna 

menggapai tujuan perusahaan. 

Menurut Kotler serta Keller (2011:6) Di 
Manajemen Pemasaran edisi ke-13, didefinisikan 

yakni seni serta ilmu memilih pasar sasaran serta 

mencapai, mempertahankan, mengembangkan 

pelanggan lewat menyampaikan, serta melakukan 
komunikasi nilai pelanggan secara umum.  

 

2. Pembelian Ulang 
Kotler serta Keller (2015:141), Minat beli 

ulang yakni perilaku konsumen setelah pembelian. 

Adanya kepuasan ataupun ketidakpuasan konsumen 
pada produk setelah pembelian baka memberikan 

pengaruh pada perilaku selanjutnya apabila 

konsumen puas berarti kemungkinan pembelian 

ulang produk tersebut tinggi. 
Menurut Hasan (2018:131) Minat beli ulang 

yakni minat beli yang disandarkan pada pengalaman 

membeli di masa lalu. Minat pembelian kembali 
dapat diidentifikasi dengan indikator dibawah : 

a. “Minat transaksional 

b. Minat referensial 
c. Minat preferensial 

d. Minat eksploratif” 

Peneliti menggunakan  teori pembelian ulang karena 

memiliki persamaan dengan kunjungan ulang, 
karena objek yang diteliti merupakan bidang jasa. 

 

3. Strategi Pemasaran 
Tjiptono (2017:228) “strategi pemasaran 

merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau 

program pemasaran terhadap permintaan produk 
atau lini produknya di pasar sasaran tertentu”. 

Dalam strategi pemasaran terdapat indikator yang 

diambil dari bauran pemasaran jasa yang 
dikemukakan oleh Tjiptono (2014:42) dengan 

rumusan berikut: 

a. “Product 
b. Price 

c. Promotion 

d. Place 

e. People 



f. Process 

g. Physical Evidence 
h. Customer Service” 

 

4. Citra Merek 

Kotler serta Keller (2016:330) citra merek 
mencerminkan sifat ekstrinsik dari produk ataupun 

jasa, metode merek berupayamencukupi kebutuhan 

psikologis ataupun sosial kebutuhan pelanggan. 
Kesan merek (citra merek) dikelompokkan 

jadi empat bagian menurut Rangkuti (2009: 20) 

yakni : 
a. Citra pemakai 

b. Kesan professional 

c. Kesan modern 

d. Populer 
 

5. Kualitas Pelayanan 

Tjiptono (2016:59) mengatakan “Kualitas 
pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan”. 
Kotler di Fandy Tjiptono (2016:284) 

mengatakanterdapat lima faktor penentu kualitas 

layanan, serta lima faktor dominan yakni : 
a. Berwujud 

b. Empati 

c. Cepat tanggap 
d. Keandalan 

e. Kepastian 

 

MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS 
Gambar 1. Kerangka Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

 
 

 

 

 

1. Hubungan antar Strategi Pemasaran dengan 

Kunjungan Ulang 
Sebelum kunjungan ulang terjadi terdapat 

strategi pemasaran yang menjadi salah satu penentu 

akankah benar-benar terjadi sebuah kunjungan 

ulang. Strategi pemasaran akan dikaitkan pada 
efektif atau tidak secara perspektif. 

Hasil penelitian Linda Agustina Kurniasari 

(2019) yang meneliti pengaruh strategi pemasaran 
pada minat kunjungan ulang pasien rawat inap di RS 

Paru Manguharjo Madiun tahun 2019 menunjukkan 

bahwa strategi pemasaran berpengaruh pada 
kunjungan ulang. 

 

2. Hubungan antar Citra Merek dengan 

Kunjungan Ulang 
Citra merek memiliki sebuah peranan yang 

penting pada saat sebelum berkunjung maupun 

setelah berkunjung. Pada saat sebelum berkunjung 
citra merek dapat menentukan keputusan konsumen 

untuk berkunjung kembali ataupun tidak dengan 

melalui pendekatan emosional dengan memberikan 

kesan pertemuan kepada konsumen dengan baik. 
Citra merek yang baik di produk ataupun jasa bakal 

jadi penentu niat mengunjungi ulang perusahaan. 

Hasil penelitian Sofia Maulida, Farida 
Jasfar, Mhd Zilal Hamzah (2020) yang meneliti 

tentang analisis efek citra merek terhadap kunjungan 

ulang menunjukkan bahwa citra merek mempunyai 
pengaruh pada kunjungan ulang. 

 

3. Hubungan antar Kualitas Pelayanan dengan 

Kunjungan Ulang 
Kualitas pelayanan yakni faktor penting 

yang memiliki pengaruh pada kunjungan ulang pada 

saat setelah konsumen berkunjung. Pada saat 
konsumen berkunjung kualitas pelayanan dapat 

menentukan keputusan konsumen untuk berkunjung 

kembali ataupun tidak dengan melalui peningkatan 
keandalan, respon dan empati kepada konsumen. 

Hasil penelitian Harun Al Rasyid dan Agus 

Tri Indah K (2019) yang meneliti analisis kualitas 

layanan pada minat kunjungan ulang 
memperlihatkan kualitas layanan memberikan 

pengaruh positif serta signifikan pada 

minatKunjungan ulang. 
Berdasarkan Gambar 1 kerangka model 

penelitian tersebut, bisa dirumuskan hipotesis yakni: 

H1: Diduga Strategi pemasaran, citra merek, serta 

kualitas pelayanan memberikan pengaruh simultan 
pada kunjungan ulang pasien poli gigi RS Semen 

Gresik. 

H2: Diduga Strategi pemasaran berpengaruh 
signifikan terhadap kunjungan ulang pasien poli gigi 

RS Semen Gresik. 

H3: Diduga Citra merk berpengaruh signifikan 
terhadap kunjungan ulang pasien poli gigi RS 

Semen Gresik. 

H4: Diduga Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kunjungan ulang pasien poli gigi 

 

Kualitas 

Pelayanan (X3) 

 

 
CitraMerek (X2) 

 

Strategi 

Pemasaran (X1) 

 

Kunjungan 
Ulang (Y) 

H2 

H3 

H4 

 

H1 



RS Semen Gresik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini di poli gigi Rumah 
Sakit Semen Gresik. Penelitian ini dilaksanakan 3 

bulan mulai 15 September 2021 hingga 15 

Desember 2021. 
 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini yakni penelitian 
kuantitatif. Adapun tujuan jenis penelitian ini guna 

menggambarkan serta melakukan uji hipotesis 

yang dibuat oleh peneliti. Sedangkan sumber data 

didalam penelitian ini berasal dari data primer 
serta sekunder. Dimana data sekunder didapat dari 

angket yang dibagi ke responden yaitu pasien poli 

gigi Rumah Sakit Semen Gresik. Sedangkan untuk 
data sekunder didapat dari beragamsumber, mulai 

dari data kunjugan pasien, karyawan, profil Rumah 

Sakit Semen Gresik, buku, jurnal online, artikel, 

berita, serta penelitian sebelumnya yang menjadi 
pelengkap data. 

 

3. Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian iniyakniseluruh pasien 

poli gigi Rumah Sakit Semen Gresik. Populasi 

pada pasien poli gigi Rumah Sakit Semen Gresik 
jumlahnya tidak dapat diketahui dan tergolong 

dalam populasi tak terhingga. Sedangkan sampel 

penelitian ini ialah “non probability sampling 

dengan jenis sampling insidental”. 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai 
yakni menggunakan angket yang dibagi langsung 

ke responden yakni pasien poli gigi Rumah Sakit 

Semen Gresik. Adapun tujuannya guna 
mendapatkan informasi sesuai tujuan penelitian. 

Guna penyusunan angket penelitian ini memakai 

skala Likert (score 1 sampai 5), dibawah ini 

penjabarannya : 
“1 = Sangat Tidak Setuju (STS); 

2 = Tidak Setuju (TS); 

3 = Ragu-ragu (R); 
4 = Setuju (S); 

5 = Sangat Setuju (ST)” 

 

5. Definisi Variabel 
Sugiyono (2016:38) Variabel penelitian 

yakni semuahalberbentuk apapun yang diputuskan 

peneliti untuk dipelajari guna mendapatkan 
informasi lalu menarik kesimpulan.  

 

5.1. Variabel Bebas (X) 
Variabel bebas yakni variabel yang 

memberikan pengaruh munculnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2016:39). Di penelitian ini variabel 

bebas yang diteliti ialah Strategi Pemasaran, Citra 

Merek, serta Kualitas Pelayanan. 

 

5.2. Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat ialah variabel yang 

mendapat pengaruh variabel bebas (Sugiyono, 

2016:39). Di penelitian ini variabel dependen yang 
diteliti ialah kunjungan ulang. 

 

6. Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis 

Data 

 

6.1  Uji Asumsi Klasik 
 

6.1.1 Uji Normalitas 

Tujuan dari dilakukannya uji normalitas 

pada penelitian ini adalah guna mencari tahu 
apakah di model regresi, variabel residual punya 

distribusi normal ataupun tidak. Jenis uji 

normalitasyang dipakai ialah uji kolmogorov-
smirnov. Adapun ketentuannya sebagai berikut : 

Data mempunyai distribusi normal apabila 

signifikansi > 0,05 serta data tak mempunyai 

distribusi normal, apabila signifikansi < 0,05. 
 

6.1.2 Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi di penelitian ini 
adalah guna melakukan uji apakah model regresi 

mempunyai korelasi confounding error di periode 

t serta confounding error di periode t-1. Dalam 
penelitian ini, uji autokorelasi memakairun test 

dengan ketentuan berikut : 

Jika residual acak (tidak sistematis) maka nilai 

signifikansi diatas 5% sehingga bisa dinyatakan 
antar residual tak mempunyai hubungan korelasi 

ataupun bias dinyatakan tak mempunyai gejala 

autokorelasi. 
 

6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskadasitas di penelitian 
ini “guna melakukan uji apakah pada sebuah 

model regresi ketidaksamaan variasi dari residual 

sebuah pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Apabila variasi residual pengamatan ke 
pengamatan lain tetap, sehingga memiliki istilah 

homokedastisitas serta apabila terdapat perbedaan 

maka dapat dinamakan heteroskadasitas”. Jenis uji 
heteroskadasitas yang digunakan adalah uji 

scatterplot 

. 

6.1.4 Uji  Multikolinileritas 
Tujuan uji multikolinearitas penelitian ini 

yakni guna melakukan uji apakah ada korelasi 

variabel bebas di model regresi. Untuk 
mendeteksinya, lihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) serta Tolerance. dimana nilai toleransi untuk 

model regresi non multikolinier kurang dari 0,10 
ataupun sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. 

 

 

 



6.2 Uji Hipotesis 

 

6.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tujuan analisis regresi linier berganda 

dalam penelitian ini guna mencari tahu arah 

hubungan antara variabel bebas (X1, X2, X3) pada 
variabel terikat (Y) dengan data berskala interval 

atau rasio. Sehingga dapat mengetahui pengaruh 

beban strategi pemasaran, beban citra merek, 
beban kualitas pelayanan, dan kunjungan ulang 

pasien poli gigi RS Semen Gresik. Adapun model 

persamaan yang dipakai yakni: 
 

Y = a+ b1X1+b2X2+b3X3+e 

 

6.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tujuan uji koefisien determinasi (Uji R2) 

di penelitian ini yakniguna menghitung seberapa 

jauh variabel bebas bisa menerangkan variasi dari 
variabel terikat, parsial ataupun simultan. 

 

6.2.3 Uji F 

Tujuan dilakukannya uji-F di penelitian ini 
adalah guna melihat pengaruh umum variabel 

bebas pada variabel terikat. Pengujian signifikansi 

simultan bisa dilaksanakan dengan mengamati 
nilai signifikansi F di taraf yang dipakai (pada 

penelitian ini digunakan taraf 5%). Analisis 

tersebut disandarkanke perbandingan nilai 
signifikansi 0,05, yang mana terdapat kondisi 

berikut : 

- “Jika signifikansi F kurang dari 0,05 sehingga 

H0 ditolak, yang memiliki arti bahwa model 
persamaan dari penelitian ini tergolong layak”. 

- “Jika signifikansi F lebih dari 0,05, sehingga 

H0 diterima, yang memiliki arti bahwa model 
persamaan dari penelitian ini tergolong tidak 

layak”. 

 

6.2.4 Ujit 

Tujuan uji t guna melakukan uji pengaruh 

tiap variabel independen di penelitian ini pada 

porsi variabel dependen (secara individual). Jika 
kriteria berikut digunakan : 

- H0 : β1, β2, β3 = 0 ; artinya Strategi 

Pemasaran, Citra Merek, Kualitas Pelayanan 
tidak berpengaruh terhadap Kunjungan Ulang 

pasien Poli Gigi RS Semen Gresik. 

- H1 : β1, β2, β3 ≠ 0 ; artinya Strategi 

Pemasaran, Citra Merek, Kualitas Pelayanan 
berpengaruh terhadap Kunjungan Ulang pasien 

Poli Gigi RS Semen Gresik. 

Dengan menetukan tingkat signifikansi sebesar 5% 
- Bila signifikan lebih dari 0,05 sehingga Ho 

diterima serta H1 ditolak, berarti variabel bebas 

tak memberikan pengaruh signifikan pada 
variabel terikat. 

- Bila signifikan kurang dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak serta H1 diterima, berarti variabel bebas 

memberikan pengaruh signifikan pada variabel 

terikat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

 

1.1. Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 
 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

Hasil dari uji normalitas memakai metode 
one-sample kolmogrov-smirnov testpada tabel 1 

memperlihatkan semua hubungan variabel 

independen serta variabel dependen mempunyai 
distribusi yang normal dengan nilai Asymp. 

Sig.lebih dari 0,05. Dengan begitu, asumsi 

normalitas di model regresi telah terpenuhi. 

 

1.2. Uji Autokorelasi 

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi 

 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Asymp. 

SIG 

(>0,05) 

Keterangan 

Strategi 

Pemasaran (X1) 

Kunjungan 

Ulang 

 

 

 

0,693 

 

 

 

Tidak Terdapat 

Autokorelasi 
Citra Merek 

(X2) 

Kunjungan 

Ulang 

Kualitas 

Pelayanan (X3) 

Kunjungan 

Ulang 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

Hasil dari uji autokorelasi memakai 

metoderun testpada tabel 2 memperlihatkan 
persamaan (variabel dependen kunjungan ulang) 

mempunyai nilai asymp. sig. 0,693 yang merupakan 

nilai > 0,05 sehingga tak adanya autokorelasi di 
analisis linier penelitian ini. 

 

1.3 Uji Heteroskadasitas 
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskadasitas 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

 



Hasil dari uji heteroskadasitas dengan 

menggunakan metode scatterplot pada gambar 2 
menunjukkan titik menyebar diatas serta dibawah 

ataupun di angka 0,  titik-titik tak mengumpulkan 

hanya diatas ataupun dibawah, serta penyebaran 

titik-titik data tak berpola. Inibisa diketahui tak ada 
gejala heteroskedastisitas di model regresi, maka 

model regresi tergolong layak. 

 

1.4 Uji Multikolinieritas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

TOL 

(>0,10) 

VIF 

(<10) 

Keterangan 

Strategi 

Pemasaran 

(X1) 

Kunjungan 

Ulang 

0,647 1,546 Tidak Terjadi 

Multikolinea-

ritas 

Citra Merek 

(X2) 

Kunjungan 

Ulang 

0,316 3,169 Tidak Terjadi 

Multikolinea-

ritas 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3) 

Kunjungan 

Ulang 

0,298 3,360 Tidak Terjadi 

Multikolinea-

ritas 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

 Hasil dari uji multikolinieritas di tabel 3 
memperlihatkanseluruh variabel punya nilai 

tolerance> 0,10 serta nilai VIF < 10 sehingga bisa 

ditarik kesimpulan tak ada terjadinya 

multikolonearitas. 
 

2. PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

2.1. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

UNSTANDARDIZED 

COEFFICIENTS 

B Std. Error 

Strategi 

Pemasaran (X1) 

Kunjungan 

Ulang 

-0,055 0,026 

Citra Merek (X2) Kunjungan 

Ulang 

0,623 0,095 

Kualitas 

Pelayanan (X3) 

Kunjungan 

Ulang 

0,241 0,078 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

Dari tabel 3 persamaan regresi untuk 
variabel dependen Kunjungan Ulang dalam 

penelitian ini yakni : 

 

𝒀 = 𝟒,𝟏𝟕𝟏− 𝟎,𝟎𝟓𝟓𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟔𝟐𝟑𝑿𝟐+ 𝟎,𝟐𝟒𝟏𝑿𝟑 
 

Dari persamaan tersebut bisa dijabarkan berikut : 

- Konstanta (a) = 4,171, ini memperlihatkan 
Kunjungan Ulang constant, yang mana jika 

variabel Strategi Pemasaran (X1), Citra Merek 

(X2) serta Kualitas Pelayanan (X3) = 0, maka 
Kunjungan Ulang di Rumah Sakit Semen 

Gresik tetap sebesar 4,171. 

- Koefisien b1 Strategi Pemasaran (X1) = -

0,055, ini memperlihatkan variabel Strategi 
Pemasaran memberikan pengaruh secara 

negatif pada Kunjungan Ulang, yang artinya 

apabila variabel Strategi Pemasaran 

ditingkatkan satu satuan maka Kunjungan Ulang 

akan menurun sejumlah -0,055. 
- Koefisien b2 Citra Merek (X2) = 0,623, ini 

memperlihatkan variabel Citra Merek 

memberikan pengaruh positif pada Kunjungan 

Ulang, artinya apabila variabel Citra Merek 
ditingkatkan satu satuan sehingga Kunjungan 

Ulang bakal bertambah sejumlah 0,623. 

- Koefisien b3 Kualitas Pelayanan (X3) = 0,241, 
ini memperlihatkan variabel Kualitas Pelayanan 

memberikan pengaruh positif pada Kunjungan 

Ulang, artinya apabila variabel Kualitas layanan 
ditingkatkan sejumlah satu satuan maka 

Kunjungan Ulang bakal bertambah sejumlah 

0,241. 

-  

2.2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Strategi 

Pemasaran 

 

Kunjungan 

Ulang 

 

 

0,843a 

 

 

0,710 

 

 

0,701 Citra Merek 

Kualitas 

Pelayanan 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 
Dari tabel 4  bisa diketahui Adjusted R 

Square pada persamaan variabel Kunjungan Ulang 

sejumlah 0,701, hal ini artinya 71%  variasi 
Kunjungan Ulang bisa dijabarkan variasi tiga 

variabel independen yakni Strategi Pemasaran, Citra 

Merek, serta Kualitas Pelayanan. Dan sisanya 29% 

mendapat pengaruh variabel yang tak diteliti. 
 

2.3. Uji F 

Tabel 5 Hasil Uji Statistik F 
 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

F 

Hitung 

F 

Tabel 

Sig(<0,05) 

Strategi 

Pemasaran 

 

Kunjungan 

Ulang 

 

 

78,332 

 

 

2,70 

 

 

0,000 Citra Merek 

Kualitas 

Pelayanan 

 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 
Tabel 5 menunjukkan hasil uji F hitung dari 

persamaan sebesar 78,332 sedangkan nilai F table 

sejumlah 2,70 sehingga F hitung> F tabel serta 
signifikansi 0,000< 0,05. Ini memperlihatkan 

variabel Strategi Pemasaran, Citra Merek, serta 

Kualitas Pelayanan secara simultan mempengaruhi 

Kunjungan Ulang. 
 

 

 
 

 

 
 

 



2.4. Uji t 

Tabel 6 Hasil Uji Statistik t 
 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

T Signifikansi 

Strategi 

Pemasaran (X1) 

Kunjungan 

Ulang 

-2,112 ,037 

Citra Merek 

(X2) 

Kunjungan 

Ulang 

6,584 ,000 

Kualitas 

Pelayanan (X3) 

Kunjungan 

Ulang 

3,098 ,003 

 
Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

Hasil Uji t di tabel 6 memperlihatkan: 

- Variabel Stategi Pemasaran (X1) memiliki t 

hitung sejumlah -2,112 > t tabel sejumlah 
1,98472 serta signifikansi 0,037 < 0,05. Ini 

memperlihatkan H1 diterima, sehingga bisa 

diambil kesimpulan Strategi Pemasaran 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kunjungan Ulang. 

- Citra Merek (X2) memiliki t hitung sebesar 
6,584> t tabel sejumlah 1,98472 serta 

signifikansi 0,000 < 0,05. Ini memperlihatkan 

H2 diterima, sehingga bisa diambil kesimpulan 

Citra Merek memberikan pengaruh positif serta 
signifikan pada Kunjungan Ulang. 

- Kualitas Pelayanan (X3) memiliki t hitung 

sebesar 3,098> t tabel sejumlah 1,98472 serta 
signifikansi 0,003 < 0,05. Ini memperlihatkan 

H3 diterima, maka bisa diambil kesimpulan 

Citra Merek memberikan pengaruh positif 

signifikan pada Kunjungan Ulang. 
 

PENUTUP 

 

Simpulan 
Dari  uraian penelitian do poli gigi RS 

Semen Gresik bisa diambil kesimpulan yakni : 
1) Strategi pemasaran, citra merek, kualitas 

pelayanan memberikan pengaruh positif serta 

signifikan pada kunjungan  

2) Strategi pemasaran memberikan pengaruh 
negatif serta signifikan pada kunjungan ulang 

pasien poli gigi RS Semen Gresik. 

3) Citra merek memberikan pengaruh positif 
serta signifikan pada kunjungan ulang pasien 

poli gigi RS Semen Gresik. 

4) Kualitas pelayanan memberikan pengaruh 

positif serta signifikan pada kunjungan ulang 
di poli gigi RS Semen Gresik. 
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