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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 849): 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” 

 

Sedangkan menurut Badudu dan Zain (1994: 1031): 

“Pengaruh dalam penelitian ini menyatakan (1) daya yang menyebabkan 

sesuatu terjadi, (2) sesuatu yang dapat membentuk mengubah sesuatu yang 

lain, dan (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang 

lain.” 

 

Pengertian pengaruh pada skripsi ini berarti suatu daya yang dibentuk oleh orang 

berupa sistem yang digunakan untuk mengubah sesuatu. 

 

2.2 Pengendalian Internal 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Whittington dan Pany (2001) mendefinisikan pengendalian internal 

sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen 

dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut; keandalan pelaporan 

keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum 

dan peraturan yang berlaku. Mereka menekankan bahwa pengendalian 

internal adalah suatu proses dan bukan tujuan atau dari dirinya sendiri. 

Mereka mencatat bahwa pengendalian internal menyediakan wajar tapi bukan 
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jaminan mutlak tentang pencapaian tujuan entitas. Sedangkan menurut 

Kenneman (2004) pengendalian internal merupakan mekanisme-mekanisme 

yang berada di dalam sebuah tempat baik untuk mencegah kesalahan maupun 

untuk mendeteksi kesalahan. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas 

mengenai pengendalian internal, maka penulis akan mengemukakan beberapa 

pendapat tentang pengertian pengendalian internal untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas, diantaranya: 

Pengertian pengendalian intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001: 

319.2) adalah: 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi 

operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Lebih lanjut International Organization of Supreme Audit Institutions 

(2004: 6) mendefinisikan dengan lebih rinci: 

“Internal control is an integral process that is effected by an entity’s 

management and personnel and is designed to address risks and to 

provide reasonable assurance that in pursuit of the entity’s mission, the 

folowing general objectives are being achieved: 

1) Exectuing orderly, ethical, economical, effecient and effective 

     operations; 

2) Fulfilling accpuntability obligations; 

3) Complying with applicable laws and regulations; 

4) Safeguarding resources agains loss, misuse, and damage.” 

 

Pengertian pengendalian internal berkembang lebih lanjut menurut COSO 

(2013: 3) pengendalian internal sebagai berikut: 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of 

directors, manage-ment, and other personnel, designed to provide 

reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating 

to operations, reporting, and compliance.” 
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Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal sebagai 

suatu proses yang dilakukan oleh dewan, manajemen, dan lainnya untuk 

memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan melalui 

keandalan laporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efesien, kepatuhan 

terhadap hukum dan regulasi. 

 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2002: 180): 

“ Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan 

memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: 

1. Keandalan Informasi, 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi.” 

 

Hiro Tugiman (2006) menambahkan, mengutip dari Institute of Internal 

Auditor dalam judul buku pengendalian intern, dalam tujuan pengendalian internal 

terdapat; integritas informasi, pengamanan aktiva, dan efektivitas pencapaian 

tujuan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dijelaskan lebih 

rinci di dalamnya terdapat kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, serta 

Undang-Undang yang berlaku. 

Haron et al. (2010) menjelaskan bahwa pengendalian intern dianggap 

mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, mengurangi permasalahan 

tatakelola perusahaan dan meningkatkan kinerja operasi. Pengendalian intern 

mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat dipercaya, melindungi 

harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektivitas anggota perusahaan 
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sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Diana 

Sari, 2012).  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari 

pengendalian intern adalah informasi yang dapat diandalkan dan integritas 

informasi, dan pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku dan peningkatan kegiatan operasi secara efektif dan efisien. Tujuan 

pengendalian internal tersebut merupakan hasil (output) dari suatu 

pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan 

komponen pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan 

pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian 

internal tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan komponen 

pengendalian internal. 

 

2.2.3 Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Roth dan Espersen (2003) menjelaskan bahwa unsur-unsur 

pengendalian internal di dalam perusahaan terdiri dari; lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan 

komunikasi dan pengawasan. Pengendalian internal dan unsur-unsur di 

dalamnya sebagai anjuran bagi perusahaan untuk mencapai tujuan serta bagi 

kemajuan perusahaan itu sendiri. Sedangkan menurut Arens & Loebbecke 
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sebagaimana diadaptasi oleh Jusuf (2003: 261) menyatakan bahwa dalam 

pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen sebagai berikut: 

“……….Kelima kategori ini disebut sebagai komponen sistem 

pengendalian intern dan terdiri dari: (1) lingkungan pengendalian, (2) 

penetapan risiko manajemen (3) sistem informasi dan komunikasi 

akuntansi, (4) aktivitas pengendalian, (5) pemantauan.” 

 

Lebih lanjut Mulyadi (2013: 164) menjelaskan, dalam menyelenggarakan 

suatu pengendalian internal yang berhasil dan memuaskan ada beberapa unsur 

pokok yang harus dipenuhi. Unsur-unsur pengendalian intern tersebut meliputi : 

“1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas fungsi setiap organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.” 

 

Guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai unsur-unsur 

pengendalian internal, berikut ini akan dijelaskan kelima unsur pengendalian 

internal, unsur-unsur ini akan digunakan untuk mengukur pengendalian 

internal: 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment). 

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik 

dan manajemen puncak perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern 

bagi perusahaan tersebut (Arens dan Leobecke, 2000). Lingkungan 

pengendalian terdiri dari faktor-faktor antara lain: 

a. Integrity and Ethical Value (Integritas dan Nilai Etika) 
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Tindakan manajemen untuk mengurangi perilaku yang mendorong 

karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, illegal, atau tidak 

etis (Hiro Tugiman, 2002). 

b. Commitment to Competence (Komitmen terhadap Kompetensi) 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas. Manajemen mempertimbangkan 

tingkat kompetensi untuk pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan (Arens dan Leobecke, 

2000). 

c. Management’s Philosophy and Operating Style (Filosofi dan Gaya 

Operasi Manajemen) 

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter 

bagi perusahaan dan karyawan. Gaya operasi mencerminkan ide 

manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan 

(Arens dan Leobecke, 2000).  

d. Organizational Structure (Struktur Organisasi) 

Struktur Organisasi merumuskan garis tanggung jawab dan wewenang 

yang ada (Hiro Tugiman, 2002).  

e. Assigment of Authority and Responsibility (Pendelegasian Wewenang 

dan Tanggung jawab) 

Merupakan perluasan lebih lanjut dari pengembangan struktur 

organisasi. Hal ini mencakup pentingnya pengendalian dan masalah 

yang berkaitan dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana 
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operasi, deskripsi tugas karyawan dan kebijakan terkait (Arens dan 

Leobecke, 2000). 

f. Human Resorces Policies and Practices (Kebijakan dan Prosedur 

SDM) 

Aspek paling penting dalam sistem pengendalian adalah pegawai yang 

kompeten dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian 

efektif, metode penyeleksian, pengevaluasian dan pemberian imbalan 

(Arens dan Leobecke, 2000). 

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment). 

Penialaian risiko dijelaskan oleh COSO (2013: 4) yaitu : 

“Risk is defined as the possibility that an event will ocur and adversely affect 

of objectives. Risk assesment involves a dynamic and iterative process for 

identifyng and assessing risks to the achievement of objectives. Risk to the 

achievement of these objectives from across the entitu are considered relative 

to established risk tolerance. Thus, risk assesment forms the basis for 

determining how risks will be managed.” 

 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities). 

COSO (2013: 5) menjelaskan aktivitas pengendalian yaitu: 

“Control activities are the actions established through policies and 

procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to 

the achievement of objectives are carried out. Control activities are 

performedat all levels of the entity, at various stages within business process, 

and over the technology envirinment.” 

 

Arens dan Leobecke (2000: 274) menjelaskan kegiatan aktivitas pengendalian 

terdiri dari : 

“a) Review pencapaian kinerja utama instansi pemerintah oleh jajaran 

pemimpin intansi pemerintah yang bersangkutan 

b) Pembinaan SDM untuk mencapaihasil yang di harapkan 

c) Pemrosesan informasi 

d) Penetapan dan pemantauan indikator dan ukuran kinerja 
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e) Pemisahan tugas dan tanggung jawab penting dianatara pegawai yang 

berbeda untuk mengurangi kesalahan, pemborosan atau kecurangan 

f) Pelaksanaan transaksi dan kejadian berdasarkan otorisasi dan 

dilaksanakan oleh pengawas yang layak 

g) Pengendalian fisik aset rawan untuk menjaga dan mengamankan aset 

yang rawan 

h) Pembatasan akses dan pertanggung jawaban atas sumber daya dan 

pertanggung jawaban atas penyimpangan ditetapkan 

i) Pengendalian intern dan semua transaksi dan kejadian penting lainnya 

didokumentasikan dengan jelas.” 

 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 

Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang untuk mengelola dan 

menyebarkan informasi operasi seperti mengelola informasi internal dan 

eksternal yang relevan untuk disajikan kepada manajemen secara tepat waktu 

(Hiro Tugiman, 2002). Indikator-indikator dalam informasi dan komunikasi 

dijelaskan oleh Jusuf (2003: 127) terdiri dari: 

“i. Eksistensi, yang menunjukan apakah angka-angka yang dimasukan 

dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukan. 

ii. Kelengkapan, merupakan angka-angka transaksi yang seharusnya 

dimasukan dan diikutsertakan secara lengkap serta mempertimbangkan 

materialitas dan biaya. 

iii. Akurasi, yakni mengacu kepada jumlah yang dimasukkan dengan 

jumlah yang benar. 

iv. Klasifikasi, bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah 

diklasifikasi dengan tepat. 

v. Tepat waktu, dimana pencatatan transaksi dicatat pada tanggal yang 

tepat. 

vi. Posting pengikhtisaran, dimana transaksi yang tercatat secara tepat 

dimasukkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.” 

 

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities). 

Menurut Hiro Tugiman (2002: 36) kegiatan monitoring yaitu :  

 

“Aktivitas monitoring atau pemantauan berhubungan dengan penetapan 

secara periodik atas efektivitas dari desain dan implementasi dari 

pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen. Untuk menentukan 

apakah telah bekerja sebagaimana yang dimaksud dan dimodifikasi sesuai 

dengan kondisi-kondisi yang ada.”  
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Berbeda dengan penjelasan monitoring oleh Hiro Tugiman (2002)  

menjelaskan : 

“monitoring merupakan kegiatan evaluasi, evaluasi bertujuan untuk melihat 

tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap 

manajemen dan output pelaksanaanya serta permasalahan yang dihadapi, 

untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan 

selanjutnya”. 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa, unsur-unsur pengendalian internal 

terdiri dari berbagai macam unsur dan berbagai prinsip yang mendukungnya. 

Unsur-unsur pengendalian internal ini terdiri dari; lingkungan pengendalian, 

penetapan/penilaian risiko manajemen, aktivitas pengendalian, sistem 

informasi dan komunikasi, aktivitas pemantauan. Lingkungan pengendalian 

didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang 

memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh 

organisasi. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif 

untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. 

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui 

kebijakan-kebijakan dan prosedur- prosedur yang membantu memastikan 

bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian 

tujuan dilakukan. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi 

yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun 

eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-

komponen lain dari pengendalian internal. Aktivitas pemantauan merupakan 

kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya 

berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk 
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untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian 

internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan 

berfungsi. 

COSO (2013: 5) menggambarkan hubungan di antara kelima tujuan 

dan unsur-unsur pengendalian internal di atas dalam bentuk kubus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Relationship of Objectives and Components of 

Internal Control 

Sumber: COSO (2013: 5) 

 

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa ada suatu hubungan langsung antara 

tujuan-tujuan yang hendak dicapai entitas dengan unsur-unsur pengendalian 

internal yang mewakili apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

itu, serta struktur organisasi entitas pada setiap tingkatan (divisi, unit operasi, 

fungsi, dan lainnya). Ketiga kategori tujuan pengendalian tersebut (operasi, 

pelaporan, dan ketaatan) diwakili oleh kolom, kemudian kelima komponen 

pengendalian internal diwakili oleh baris, sedangkan struktur organisasi 

entitas direpresentasikan oleh ketiga dimensinya. 

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa, pengendalian internal di 
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dalam suatu perusahaan terdiri dari lima unsur. Unsur-unsur pengendalian 

internal ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, misalnya 

penilaian risiko tidak hanya mempengaruhi aktivitas pengendalian, tetapi juga 

dapat menunjukkan suatu kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali 

kebutuhan informasi dan komunikasi atau kegiatan pemantauan. Jadi 

pengendalian internal bukanlah suatu proses yang berurutan, di mana suatu 

unsur hanya mempengaruhi satu unsur berikutnya, akan tetapi merupakan 

suatu proses interaksi antar tujuan-tujuan di mana hampir semua unsur dapat 

dan akan saling mempengaruhi antara unsur-unsur lainnya. 

 

2.2.4 Karakteristik Pengendalian Internal 

Karakteristik pengendalian internal yang baik menurut Hiro Tugiman 

(2000) meliputi tepat waktu, cukup hemat, dapat dipertanggungjawabkan, dapat 

ditempatkan, fleksibel, mampu mengidentifikasi penyebab, sesuai atau pantas. 

Mulyadi (2002) menambahkan karakteristik pengendalian internal meliputi 

adanya pemisahan pertanggungjawaban fungsi secara tepat, sistem otoritasi dan 

prosedur pencatatan yang tepat, praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi, kualitas pengamat yang cocok dengan tanggungjawabnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengendalian 

internal memiliki berbagai macam karakteristik. Berbagai karakterstik ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai baik buruknya 

penegendalian internal dilihat dari terpenuhi atau tidaknya karakteristik 

pengendalian internal. 



17 
 

 

2.2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian Internal dirancang bertujuan untuk meminimalkan risiko 

terjadinya kesalahan dan penyelewengan dari sistem organisasi, namun 

pengendalian internal sendiri memiliki keterbatasan, menurut Dunn (1999: 173) 

keterbatasan pengendalian internal adalah sebagai berikut: 

“Control can break down because of human error, poor training or under 

qualified staff”. 

 

Susanto (2004) menambahkan, ada beberapa keterbatasan dari 

pengendalian internal, yaitu; Kolusi (Collusion), di mana kolusi terjadi ketika 

dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pecurian (korupsi) 

ditempat mereka bekerja; Penyimpangan manajemen, yakni karena manajer 

suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, 

proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif 

pada tingkat atas; Manfaat dan biaya, berhubungan dengan konsep jaminan 

yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya 

pengendalian intern tidak melebihi manfaat yang dihasilkan. Pengendalian 

yang masuk akal adalah pengendalian yang memberi manfaat lebih tinggi dari 

biaya yang dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut. 

Doyle, Ge, dan McVay (2005) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

kelemahan pengendalian intern yang signifikan ditemukan pada perusahaan yang 

mempunyai karakteristik berskala kecil, kurang profitable, terlalu kompleks, 

tumbuh dengan cepat, atau perusahaan yang dalam restrukturisasi. Keterbatasan 
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lain menurut Amudo et al. (2009) bahwa kelemahan dalam pengendalian internal 

terkait dengan peningkatan tingkat manajemen laba. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan 

bahwa dalam penerapan pengendalian internal terdapat kemungkinan kekeliruan 

dan penyimpangan potensial yang akan timbul, misalnya kecerobohan atau salah 

mengartikan instruksi. Pengendalian internal juga memiliki beberapa keterbatasan, 

misalnya penerapan yang tidak tepat dari pengendalian mengakibatkan 

berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreativitas setiap orang. Oleh karena 

itu,pengendalian internal terutama bukanlah untuk mencari kesalahan yang 

ada, melainkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan 

kesalahan sehingga dapat diketahui dan di atasi dengan cepat. 

Selanjutnya Hiro Tugiman (2002: 8-9) menjelaskan pengendalian juga 

sering gagal dalam pelaksanaan atau penerapannya karena: 

“1.  Sering tidak dihiraukan 

2.  Jenuh atau bosan 

3.  Pengendalian terlalu kompleks 

4.  Komunikasi yang buruk 

5.  Terlalu banyak diubah/dimodifikasi 

6.  Ditolak secara frontal.” 

 

Berdasarkan poin-poin di atas jelas bahwa pengendalian internal dapat 

gagal dalam pelaksanaanya. Faktor penyebab gagalnya pengendalian internal 

disebabkan oleh sistem yang dijalankan dan atau orang yang menjalankannya, 

misalnya pengendalian yang terlalu kompleks atau pengendalian yang sering tidak 

dihiraukan. 

 

2.3 Kualitas Pelayanan Jasa 
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2.3.1 Pengertian Kualitas 

Banyak pendapat mengenai definisi kualitas, karena kualitas memiliki 

ukuran relatif atas suatu barang atau jasa yang dinilai dari atribut, desain, dan 

kesesuaian bagi para pembelinya. Definisi mengenai kualitas mungkin 

berbeda, namun secara khusus meliputi hal dalam menentukan apakah barang 

atau jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan 

(Edgar dan Galia, 2009). Pelanggan menilai kualitas berdasarkan persepsi 

mereka dari hasil teknis yang diberikan yang merupakan proses dimana hasil 

disampaikan. Guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai 

kualitas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pendapat tentang 

pengertian kualitas untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. 

Goetsch dan Davis (2003) menjelaskan bahwa kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan menurut Dessler 

(2004) kualitas adalah totalitas tampilan dan karakteristik sebuah produk atau 

pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan 

yang dicari. Lai dan Cheng (2005) menambahkan kualitas adalah kinerja utama 

bisnis dan sopir strategis. Lebih lanjut menurut ISO 9001 yang dikutip dari 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006: 175) menjelaskan yang dimaksud kualitas adalah: 

“Perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana 

keluaran dapat memenuhi persyaratan dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan.” 

 

Perkembangan pengertian kualitas berkembang lebih lanjut menurut 

American Society for Quality Control Kotler (2007: 50): 
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“Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari 

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa definisi 

kualitas bersumber dari dua sisi, produsen dan konsumen. Produsen menentukan 

persyaratan atau spesifikasi kualitas, sedangkan konsumen menentukan kebutuhan 

dan keinginan. Kualitas yang dihasilkan oleh produsen dituntut untuk memenuhi 

atau melebihi harapan konsumen terhadap apa yang konsumen inginkan. 

 

2.3.2 Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan personal (Personal Service) 

sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa 

yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Berikut ini adalah beberapa 

di antaranya: 

Salomon et al. (2003: 7), menjelaskan bahwa definisi jasa adalah: 

“Jasa adalah produk yang tidak dapat dilihat yang kita beli dan gunakan 

tetapi tidak pernah memiliki.” 

 

Sedangkan Menurut Rangkuti (2004: 90) pengertian jasa adalah: 

“Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari 

satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan 

penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.” 

 

Lebih lanjut Kotler (2007: 42) menjelaskan bahwa jasa adalah: 

“Setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada 

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau mungkin juga 

tidak terkait dengan produk fisik.” 
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Pengertian jasa berkembang lebih lanjut menurut Zeithamal dan Bitner yang 

dialih bahasa oleh Alma (2007: 243) menjelaskan pengertian jasa adalah: 

“Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk, 

dikonsumsi secara bersamaan dengan waktu produksi dan  memberikan 

nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak 

berwujud.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jasa bukan 

merupakan barang melainkan suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata. Jasa 

dapat dihasilkan dengan menggunakan benda tidak berwujud. Pada umumnya jasa 

dihasilkan oleh pemberi jasa untuk memenuhi kebutuhan penerima jasa.  

 

2.3.3 Pengertian Kualitas Pelayanan Jasa 

Woodside, Frey, dan Daly (1989) berpendapat bahwa kualitas pelayanan 

didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh konsumen dalam proses 

keseluruhan layanan yang disediakan dan persepsi kinerja pelayanan yang 

akhirnya mencapai kepuasan pelanggan. Sedangkan kualitas pelayanan (Service 

Quality) yang dikatakan oleh Parasuraman dikutip oleh Lupiyoadi (2001) dapat 

didefinisikan yaitu Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

konsumen atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh.  

Kualitas pelayanan dirasakan sangat penting untuk sebuah perusahaan jasa 

apalagi dalam era persaingan saat ini, penyedia jasa yang memberikan kualitas 

pelayanan jasa yang dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen akan 

membuat konsumen menggunakan penyedia jasa itu lagi (Dewi, 2014). Menurut 

Fandy Tjiptono (2004: 59) berdasarkan Wyckop,  menjelaskan bahwa: 

“Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 
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pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa, yaitu excepted service dan perceived service.” 

 

Pengertian kualitas pelayanan jasa berkembang lebih lanjut menurut 

Zulian Yamit (2004: 22) adalah sebagai berikut: 

“Kualitas pelayanan jasa adalah lebih menekankan pada kata pelanggan, 

pelayanan, kualitas dan level atau tingkat. Pelayanan terbaik pada 

pelanggan (excellent) dan tingkat kualitas pelayanan merupakan cara 

terbaik yang konsisten untuk dapat mempertemukan harapan konsumen 

(standar pelayanan eksternal dan biaya) dan sistem kinerja cara pelayanan 

(standar pelayanan internal, biaya dan keuntungan).” 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa kualitas jasa 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut. Pelayanan  terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat 

dicapai secara konsisten dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan 

perhatian khusus pada standar kerja pelayanan baik standar internal maupun 

standar pelayanan eksternal. Pada kualitas pelayanan jasa dua faktor utama yang 

mempengaruhinya, yaitu excepted service dan perceived service. 

 

2.3.4 Karakteristik Kualitas Pelayanan Jasa 

Payne (2001) mengemukakan bahwa kualitas jasa terdiri dari 4 (empat) 

karakteristik, yaitu; tidak berwujud, heteregonitas, tidak dapat dipisahkan, tidak 

tahan lama. Sedangkan karakteristik kualitas pelayanan jasa menurut Zulian 

Yamit (2004: 21) terdiri dari 5 (lima) karakteristik, yaitu: 

“1. Tidak dapat diraba (intangibility). 

2. Tidak dapat disimpan (inability to inventory). 

3. Produksi dan konsumsi secara bersama. 

4. Memasukinya lebih murah. 

5. Sangat dipengaruhi faktor dari luar.” 
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Karakteristik kualitas pelayanan jasa dapat diuraikan sebagai berikut; 1) 

tidak dapat diraba maksudnya jasa merupakan sesuatu yang seringkali tidak dapat 

disentuh atau tidak dapat diraba; 2) tidak dapat disimpan misalnya ketika kita 

menginginkan jasa tukang rambut, maka apabila pemotongan rambut telah 

dilakukan tidak dapat sebagiannya dilakukan untuk besok; 3) produksi dan 

konsumsi secara bersama maksudnya jasa merupakan sesuatu yang dilakukan 

secara bersama dengan produksi, misalnya tempat praktek dokter, restoran dan 

lain-lain; 4) memasukinya lebih murah, maksudnya ketika mendirikan usaha di 

bidang jasa membutuhkan investasi yang lebih sedikit, karna dalam mendirikan 

usaha jasa bukan barang yang diutamakan untuk dijual tetapi pelayanan yang 

diutamakan; 5) faktor luar yang mempengaruhi jasa misalnya teknologi, peraturan 

pemerintah dan kenaikan harga energi. 

Fitzsimmons, James A dan Fitzsimmons, Mona j (2006), menambahkan 

karakteristik kualitas pelayanan meliputi; partisipasi pelanggan dalam proses 

pelayanan, kejadian pada waktu yang bersamaan, pelayanan yang langsung 

digunakan dan habis. Karakteristik kualitas pelayanan berkembang lebih lanjut 

menurut Lovelock et al. (2007: 17) sebagai berikut: 

“1. Umumnya produk pelayanan tidak dapat disimpan, sehingga pelanggan 

mungkin mencari pilihan lain atau menunggu. 

2. Pelayanan merupakan elemen yang tidak nampak dan biasanya 

mendominasi penciptaan nilai. 

3. Pelayanan seringkali sulit untuk digambarkan dan dipahami, sehingga 

pelanggan memperoleh risiko dan ketidakpastian yang lebih besar. 

4. Orang mungkin menjadi bagian dari pengalaman pelayanan. 

5. Input dan output operasional cenderung berubah-ubah secara luas, 

sehingga sulit untuk menjaga konsistensi, keandalan, dan kualitas 

pelayanan atau mempertahankan biaya rendah melalui produktivitas yang 

lebih tinggi. 
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6. Waktu sering dianggap senagai faktor yang paling penting. 

7. Tempat distribusi melalui saluran non fisik.” 

 

Penjelasan di atas menunjukkan, bahwa karakteristik kualitas pelayanan 

jasa itu diantaranya tidak berwujud, tidak dapat diraba, tidak dapat disimpan, tidak 

bisa dipisahkan, tidak tahan lama, diproduksi dan dikonsumsi secara bersama, 

serta masuknya lebih murah. Jasa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor dari luar 

seperti peraturan pemerintah dan teknologi namun untuk kebanyakan usaha jasa, 

hambatan usaha untuk memasukinya lebih rendah. 

 

2.3.5 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan sebuah konsep multidimensi 

(Parasuraman et al. dalam Bloemer et al. 1998). Vincent (1997) mengidentifikasi 

10 dimensi untuk melihat kualitas pelayanan, yaitu; ketepatan waktu pelayanan, 

akurasi layanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, 

tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapat layanan, variasi model 

layanan, layanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh layanan, dan atribut 

pendukung lainnya seperti; lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, AC, dan lain-

lain. Sedangkan dimensi kualitas pelayanan yang diidentifikasi melalui 

penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) yang 

dikenal sebagai SERVQUAL terdiri dari lima dimensi, yaitu bukti  fisik 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), empati (empathy), kelima dimensi ini akan digunakan untuk 

mengukur kualitas pelayanan jasa.   

Mittal, Gera, dan Batra (2015) menjelaskan bahwa penting bagi sebuah 

http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/indexinglinkhandler/sng/au/Mittal,+Sanjiv/$N?accountid=25704
http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/indexinglinkhandler/sng/au/Gera,+Rajat/$N?accountid=25704
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perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola dimensi kualitas layanan yang 

akan mengakibatkan keunggulan kompetitif dengan pelanggan mereka. Dimensi 

kualitas pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Bukti  fisik (tangibles) 

Bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

digunakan, representasi fisik dari jasa misalnya unit computer yang 

digunakan (Tjiptono, 2006). 

2) Keandalan (reliability) 

Kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan yang dapat 

diandalkan dan akurat (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, 1988). 

3) Daya tanggap (responsiveness) 

Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas 

(Lupiyoadi, 2001). 

4) Jaminan (assurance) 

Jaminan merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan 

(Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, 1988). 

5) Empati (empathy) 

Empati merupakan kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. 

Misalnya karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai 

pelanggan (Buchari Alma, 2007). 
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 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pelayanan 

merupakan sebuah konsep multidimensi. Dimensi dalam kualitas pelayanan 

terdiri dari lima dimensi yaitu bukti  fisik (tangibles), keandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy). Bagi 

sebuah perusahaan untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan 

konsumennya maka perusahaan perlu memerhatikan dimensi kualitas layanan. 

 

2.3.6 Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa 

Camarero (2007) menjelaskan bahwa menyediakan layanan berkualitas 

tinggi dianggap sebagai penting untuk meningkatkan hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan, terutama dalam lingkungan bisnis yang 

kompetitif. Kualitas jasa dalam upaya meningkatkannya tidaklah mudah, 

banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Menurut Tjiptono (2008: 99) ada 

beberapa cara yang harus dilakukan untuk mewujudkan layanan yang prima, 

yaitu: 

“1.  Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Jasa 

2. Mengelola Ekspektasi Pelanggan 

3. Mengelola Bukti Kualitas Jasa 

4. Mendidik Kosumen Tentang Jasa 

5. Menumbuhkembangkan Budaya Kualitas 

6. Menciptakan  Automating Quality 

7. Menindaklanjuti Jasa 

8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa.” 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penting bagi 

perusahaan menyediakan layanan berkualitas guna untuk meningkatkan hubungan 

dengan pelanggannya. Layanan yang berkualitas dalam upaya mewujudkannya 

terdapat 8 (delapan) cara yang dapat dipertimbangkan. Cara-cara tersebut terdiri 
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dari; mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa, mengelola ekspetasi 

pelanggan, mengelola bukti kualitas jasa, mendidik konsumen tentang jasa, 

menumbuhkembangkan budaya kualitas, menciptakan automating quality, 

menindaklanjuti jasa, dan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. 

Perusahaan dapat mempertimbangkan cara-cara tersebut guna mewujudkan 

layanan yang prima. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Hubungan Pengendalian Internal dengan Kualitas Pelayanan Jasa 

Perusahaan pada prinsipnya ketika menjual produk-produknya baik barang 

atau jasa akan dihadapkan dengan strategi maupun teknik penjualan yang bagus, 

sehingga jasa yang ditawarkannya dapat terjual dengan baik. Adapun salah satu 

teknik penjualan yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana dan seberapa 

tinggi kualitas pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan konsumen/pelanggan. 

Kualitas pelayanan pada sebuah perusahaan yang diharapkan konsumen pada 

perusahaan dinilai sangat penting (Vicky, 2012). 

Kunci mencapai tujuan perusahaan jasa adalah dengan memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara memberikan 

kualitas pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Kualitas 

pelayanan (jasa) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ada 2 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan (jasa), yaitu : expected 

service dan perceived service. Apabila pelayanan (jasa) yang diterima atau 
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dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan (expected service), 

maka kualitas pelayanan (jasa) dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

pelayanan (jasa) yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan 

yang di terima lebih rendah daripada yang di harapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. Maka, baik tidaknya kualitas pelayanan (jasa) tergantung 

pada penyedia pelayanan (jasa) dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten (Zeithaml dan Bitner, 2002). 

Pelayanan jasa yang merupakan salah satu produk dan tujuan utama bagi 

unit pelayanan seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota 

Bandung haruslah dikelola dengan baik, dan haruslah ada pengendalian guna 

untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan kepada 

pelanggannya (Fandy Tjiptono, 2004). Pengendalian internal hadir dengan tujuan 

dibuat untuk memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efesien dengan hasil berupa informasi yang dapat di 

andalkan. Menurut Lasmanita Rajagukguk (2004) pengendalian internal 

dilaksanakan pada sebuah perusahaan bertujuan untuk memberikan kualitas 

pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. 

Pegendalian internal yang baik akan membantu Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung untuk meningkatakan kulitas 

pelayanan yang merupakan salah satu tujuan dari Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dijelaskan Committee of 
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Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 2000 yang dikutip oleh Mulyadi 

(2002: 181) pengendalian internal adalah: 

“Suatu proses yang dijalankan oleh top manajemen sampai staf 

operasional, yang dirancang untuk memberikan jaminan akan tercapainya 

tujuan organisasi.” 

 

Berdasarkan penelitian Lasmanita (2004) pengendalian internal dalam 

perusahaan diperlukan guna untuk menunjang pelayanan pada perusahaan. Tujuan 

penerapan pengendalian internal ini untuk memberikan kualitas pelayanan yang 

maksimal dimana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan 

konsumen. Pengendalian internal yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

pengendalian yang seharusnya dilakukan, maka akan memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Penelitian Haris (2013) menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat 

antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelayanan. 

Menurut penelitian Rezky (2015) menunjukkan terdapat pengaruh positif 

pengendalian internal terhadap efektivitas pelayanan. Dapat dikatakan bahwa 

semakin baik pengendalian internal yang dilakukan oleh sebuah instansi maka 

akan semakin meningkatkan Kualitas pelayanan jasa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merancang model kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas 

Pelayanan Jasa.  
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