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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kualitas Jasa 

Kualitas jasa merupakan isu strategik bagi setiap organisasi pemasaran, 

terlepas dari bentuk produk yang dihasilkan. Kualitas menurut ISO 9000 adalah 

“derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi 

persyaratan atau keinginan”.
1
 

Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi 

sampai jasa sebagai suatu produk. 

Lewis & Booms (2011:180) merupakan pakar yang pertama kali 

mendefinisikan kualitas jasa “sebagai ukuran, seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan”.
2
 

Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Dengan demikian, ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa: jasa yang diharapkan dan jasa yang 

dirasakan/dipersepsikan. 

Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas jasa bersangkutan akan dipersepsikan baik atau positif. Jika jasa 

yang diterima melebihi yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 

kualitas ideal. Sebaliknya apabila jasa yang diterima lebih jelek dibandingkan 

yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan negative atau buruk. Oleh 

sebab itu baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

 

 

                                                             
1
 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba Empat, 2013)  h.212 

2
 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction Edisi 3 (Jogjakarta: 

Andi, 2011) h.180 
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2.1.1 Dimensi Kualitas Jasa 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (2011:198)
3
 menyederhanakan dimensi 

kualitas jasa menjadi lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat 

kepentingan relatifnya sebagai berikut: 

a. Reliabilitas, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan 

menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

b. Daya tanggap, berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta 

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa 

secara cepat. 

c. Jaminan, yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman 

bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa karyawan selalu 

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

d. Empati, berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal 

kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.  

e. Bukti fisik, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan 

material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

 

2.1.2 Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Jasa 

Setiap perusahaan harus benar-benar memahami sejumlah faktor potensial 

yang bisa menyebabkan buruknya kualitas jasa, di antaranya: 

a. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik unik pada jasa adalah jasa diproduksi dan dikonsumsi 

pada saat bersamaan. Hal ini kerapkali membutuhkan kehadiran dan 

partisipasi pelanggan dalam proses penyampaian jasa. Konsekuensinya, 

                                                             
3
 Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction Edisi 3 (Jogjakarta: 

Andi, 2011) h.198 
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berbagai macam persoalan sehubungan dengan interaksi antara penyedia jasa 

dan konsumen bisa saja terjadi. 

b. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian jasa dapat pula 

menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas jasa yang 

dihasilkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain: upah 

rendah (umumnya karyawan yang melayani atau berinteraksi langsung 

dengan pelanggan memiliki tingkat pendidikan dan upah yang paling rendah 

dalam sebuah perusahaan), pelatihan yang kurang memadai bahkan tidak 

sesuai dengan kebutuhan organisasi, tingkat perputaran karyawan terlalu 

tinggi, dan lain-lain. 

c. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai 

Karyawan front-line merupakan ujung tombak sistem penyampaian jasa. Agar 

dapat memberikan jasa secara efektif, mereka membutuhkan dukungan dari 

fungsi-fungsi utama manajemen (operasi, pemasaran, keuangan dan SDM). 

d. Gap komunikasi 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor esensial 

dalam menjalin kontak dan relasi dengan pelanggan. Jika terjadi gap 

komunikasi, maka bisa timbul penilaian atau persepsi negatif terhadap 

kualitas jasa. 

e. Memperlakukan semua konsumen dengan cara yang sama 

Pelanggan merupakan individu yang unik dengan preferensi, perasaan dan 

emosi masing-masing. Dalam hal interaksi dengan penyedia jasa, tidak semua 

pelanggan bersedia menerima jasa yang seragam (standardized services). 

f. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan 

Di satu sisi, mengintroduksi jasa baru atau menyempurnakan jasa lama dapat 

meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari terjadi layanan 

yang buruk. Di sisi lain, bila terlampau banyak jasa baru dan tambahan 

terhadap jasa yang sudah ada, hasil yang didapatkan belum tentu optimal, 

bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul masalah-masalah seperti seputar 

standar kualitas jasa. 
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g. Visi bisnis jangka pendek 

Visi jangka pendek (misalnya, orientasi pada pencapaian target penjualan dan 

laba tahunan, penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan 

produktivitas tahunan, dan lain-lain) bisa merusak kualitas jasa yang sedang 

dibentuk untuk jangka panjang. 

 

2.1.3 Strategi Penyempurnaan Kualitas Jasa 

Meningkatkan kualitas jasa tidaklah semudah membalikan telapak tangan 

atau saklar lampu. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat, 

karena upaya penyempurnaan kualitas jasa berdampak signifikan terhadap budaya 

organisasi secara keseluruhan. Di antara berbagai faktor yang perlu mendapatkan 

perhatian utama adalah: 

a. Mengidentifikasi detrminan utama kualitas jasa 

Setiap penyedia jasa wajib berupaya menyampaikan jasa berkualitas terbaik 

kepada para pelanggan sasarannya. Upaya ini membutuhkan proses 

mengidentifikasi determinan atau faktor penentu utama kualitas jasa 

berdasarkan sudut pandang pelanggan. 

b. Mengelola ekspektasi pelanggan 

Tidak jarang sebuah perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 

komunikasinya kepada pelanggan dengan tujuan memikat sebanyak mungkin 

konsumen. Hal seperti ini dapat menjadi “bumerang” bagi perusahaan. 

Semakin banyak janji yang diberikan, semakin besar pula ekspektasi 

pelanggan. 

c. Mengelola bukti kualitas jasa 

Manajemen bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

konsumen selama dan sesudah jasa disampaikan. Oleh karena jasa merupakan 

kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang fisik, maka 

pelanggan cenderung memperhatikan dan mempersepsikan fakta-fakta 

tangibles  yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. 
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d. Mendidik pelanggan tentang jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami sebuah jasa merupakan upaya positif 

untuk mewujudkan proses penyampaian dan pengkonsumsian jasa secara 

efektif dan efisien. 

e. Menumbuhkembangkan budaya kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi proses penciptaan dan penyempurnaan 

kualitas secara terus-menerus. 

f. Menciptakan automating quality 

Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Akan 

tetapi, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, penyedia jasa 

wajib mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang membutuhkan sentuhan 

manusia dan elemen-elemen yang memerlukan otomatisasi. 

g. Menindaklanjuti jasa 

Penindaklanjutan jasa diperlukan dalam rangka menyempurnakan atau 

memperbaiki aspek-aspek jasa yang kurang memuaskan dan mempertahankan 

aspek-aspek yang sudah baik 

h. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan sistem yang mengintegrasikan 

berbagai ancangan riset secara sistematis dalam rangka mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan 

keputusan. 

 

2.2 Asuransi 

2.2.1 Definisi Asuransi 

Asuransi dalam Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha 

perasuransian adalah: 

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung 

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, 

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
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kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung 

jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang 

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu 

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan”.
4 

Pengertian Asuransi Menurut C Arthur Williams Jr. dan Richard M. 

Heins, Asuransi adalah “alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau 

perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau 

yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim”.
5
 

 

2.2.2 Prinsip Dasar Asuransi
6
 

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

a. Insurable interest 

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, 

antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. 

b. Utmost good faith 

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta 

yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik 

diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur 

menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari 

asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan 

benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan. 

c. Proximate cause 

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang 

menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan 

secara aktif dari sumber yang baru dan independen. 

 

                                                             
4
 id.wikipedia.org/wiki/Asuransi 

5
 http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-asuransi-menurut-para-ahli.html 

6 id.wikipedia.org/wiki/Asuransi 
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d. Indemnity 

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial 

dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia 

miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan 

dipertegas dalam pasal 278). 

e. Subrogation 

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim 

dibayar. 

f. Contribution 

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama 

menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung 

untuk ikut memberikan indemnity.
 

 

2.2.3 Jenis-jenis Asuransi
7
 

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis asuransi, yaitu: 

a. Asuransi Kesehatan 

Asuransi kesehatan ini berfungsi untuk menanggung biaya pengobatan ketika 

pemegang asuransi sakit, pada umumnya biaya yang telah di cover oleh 

asuransi jenis ini adalah biaya rawat inap, biaya obat, biaya konsultasi dan 

biaya rawat jalan. Namun biaya yang ditanggung sesuai dengan perjanjian 

awal yang telah ditetapkan. 

b. Asuransi Pendidikan 

Asuransi Pendidikan adalah sistem investasi yang bisa dimulai sejak dini 

untuk mempersiapkan pendidikan buah hati, apalagi jika dihitung dari 

sekarang maka kita bisa memprediksi biaya pendidikan si kecil ke depannya 

yang semakin mahal. 

c. Asuransi Kecelakaan Kerja 

Asuransi ini lazim di kalangan pekerja atau karyawan suatu perusahaan 

terutama karyawan yang bekerja di daerah yang berbahaya. Biasanya premi 

                                                             
7 http://asuransikesehatanmu.com/macam-macam-asuransi/ 



13 
 

 

dibayarkan oleh perusahaan atas nama karyawan yang telah di daftarkan. 

Namun jika anda menginginkan mendaftarkan diri secara individu itu juga 

diperbolehkan. 

d. Asuransi Properti dan kendaraan 

Asuransi properti dan kendaraan adalah jenis asuransi yang melindungi 

properti kita berupa rumah dan kendaraan (roda dua maupun empat) dari 

kerusakan atau kemungkinan hilang. Asuransi jenis ini bukan hal baru lagi 

untuk kalangan menengah ke atas, karena memang segment pasar untuk 

asuransi ini diperuntukkan golongan menengah ke atas. 

e. Asuransi Jiwa 

Asuransi jiwa ini menjamin kita dan sekeluarga secara finansial dari 

kemungkinan terburuk seperti kematian dan kecelakaan. Asuransi jiwa sendiri 

terbagi dalam Asuransi jiwa term life dan asuransi jiwa whole life. Asuransi 

jiwa term life adalah asuransi jiwa yang memiliki jangka waktu tertentu, 

misalkan 5 tahun atau 10 tahun, untuk asuransi jiwa term life uang setoran 

premi akan hangus di akhir periode. Sedangkan asuransi jiwa whole life 

biasanya nilai preminya lebih mahal dari pada term life, namun nilai tunai 

yang dibayarkan pada kita jika sang tertanggung tidak meninggal selama 

memiliki masa kontrak juga cukup besar. 

 

2.2.4 Tujuan Asuransi
8
 

Adapun tujuan adanya asuransi adalah: 

a. Rasa aman dan perlindungan  

Dengan mengikuti asuransi akan memberikan suatu rasa aman terhadap 

kejadian- kejadian yang tidak diharapkan dan bisa mengakibatkan kerugian.  

b. Asuransi dapat dijadikan sebagai tabungan dan sumber pendapatan 

Asuransi merupakan salah satu bentuk tabungan dan sumber pendapatan 

selain deposito, simpanan dan lainnya.  

 

                                                             
8 http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2077026-manfaat-asuransi/ 
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c. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit 

Bila kita ingin memperoleh kredit bank, polis asuransi dapat dijadikan 

jaminan untuk memperoleh kredit tersebut.  

d. Pendistribusian dan manfaat 

Jika tidak ada asuransi maka kerugian yang diakibatkan oleh suatu persitiwa 

tertentu hanya akan ditanggung oleh yang mengalami peristiwa tersebut. 

Akan tetapi, dengan adanya asuransi biaya kerugian tersebut dapat dialihkan 

kepada penanggung yang tentu saja sangat bermanfaat bagi penanggung.
 


