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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

  Manajemen berperan dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi, proses 

manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan utama yang disebut dengan fungsi-fungsi 

manajemen. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah fungsi perencanaan, fungsi 

pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan atau pengendalian. 

Pengertian manajemen banyak dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai 

definisi yang mempunyai ragam penekanan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena 

manajemen merupakan cabang dari ilmu sosial, sehingga batasan yang diberikan sangat 

tergantung pada sudut pandang para pembuat definisi tersebut. 

Menurut Stoner dan Freeman  (2000:10) mengatakan: 

“Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 
pemimpiman, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses 
penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya 
tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. 
 

Menurut Hasibuan (2002:2) mengatakan bahwa: 

“Manajemen adalah ilmu  dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya 
manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu”.  
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Dari definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :  

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, 
pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi 
tersebut melalui perantara orang-orang”. 
 

2.2 Pengertian Manajemen Operasional 

Istilah produksi dan operasi sering di pergunakan dalam suatu organisasi yang 

menghasilkan keluaran (output) baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam arti 

sempit, pengertian produksi hanya dimaksud sebagai kegiatan pengolahan dalam 

pabrik, hasil produknya dapat berupa barang-barang konsumsi maupun barang-

barang industri, karena adanya keterbatasan pengertian produksi dalam arti sempit 

maka dikenal istilah manajemen produksi dan operasi atau manajemen operasional 

sehingga dapat mencakup pembahasan dalam arti luas untuk kegiatan masukan 

(input) menjadi keluaran (output) yang berupa barang dan jasa. 

Operasional atau produksi merupakan salah satu keputusan yang penting 

dalam strategi perusahaan. Manajemen operasional sebagai pengelola sistem 

transformasi, yang mengubah masukan menjadi barang dan jasa. Secara umum dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan 

(input) menjadi keluaran (output). 
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Definisi Manajeman Operasional atau produksi menurut Sofyan Assauri 

(1999:12) yaitu : 

“Manajemen operasional atau produksi adalah merupakan proses pencapaian 
dan pengutilisasian sumber-sumber daya untuk memproduksi atau 
menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang berguna sebagai usaha untuk 
mencapai tujuan dan sasaran organisasi “. 
 

Sedangkan Heizer dan Render (2001:4) mendefinisikan Manajemen 

Operasional sebagai berikut : 

“ Operational management is the set of activities that creates goods and    

services by transforming inputs into outputs”.  

 Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen 

operasional adalah ilmu dan seni dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap aktivitas 

sistem operasi untuk mengkonversikan input menjadi output. 

Penekanan dalam manajemen operasional atau produksi adalah kerangka 

pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi produksi. Adapun fungsi produksi 

menurut Sofyan Assauri (1998:23) terdiri dari empat hal utama, yaitu : 

a. Proses Produksi 

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 

peralatan, sehingga sumber daya yang digunakan dapat diolah menjadi barang 

dan jasa yang akhirnya dapat dijual kepada pelangggan untuk memungkinkan 

perusahaan memperoleh hasil yang diinginkan. 
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b. Jasa-Jasa Pelayanan Produksi 

Merupakan jasa-jasa pelayanan produksi meliputi  pengetahuan dan teknologi 

yang dibutuhkan untuk digunakan dan diorganisir serta dikomunikasikan agar 

proses produksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

c. Perencanaan 

Berfungsi agar kegiatan produksi yang telah direncanakan sebelumnya dapat 

terarah bagi pencapaian tujuan produksi serta fungsi produksi dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

d. Pengendalian 

Merupakan kegiatan untuk meninjau agar kegiatan produksi yang dilakukan 

sesuai dengan apa yang direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan maka 

penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat 

tercapai. 

 

2.3 Hotel 

2.3.1 Pengertian Hotel 

 Masalah pariwisata dalam masa kini sudah menjadi tumpuan harapan 

bagi negara sebagai pemasukan devisa yang cukup besar, oleh karena itu 

parwisata perlu diberikan perhatian yang khusus oleh pemerintah. Dalam hal ini 

hotel merupakan bagian penting sebagai sarana pendukung industri pariwisata. 
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 Adapun pengertian hotel menurut surat keputusan Menparpostel No. 

KM 37/PW.340/MPPT – 86, tentang Peraturan Usaha dan penggolongan Hotel, 

Bab 1, pasal 1 ayat (6), mengemukakan bahwa : 

“Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian/seluruh 
bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan minuman serta 
jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial “. 
 
 Dari definisi diatas nampak jelas bahwa suatu hotel memiliki unsur-

unsur pokok, yaitu adanya bangunan, kamar, penyediaan makanan dan minuman 

serta jasa lainnya yang disediakan bagi umum, yang mana dikelola  secara 

komersial yaitu dengan memperhitungkan untung/ruginya serta yang utama 

adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukur. 

 

2.3.2 Penggolongan Hotel 

 Penggolongan hotel ditetapkan oleh Departemen Pariwisata berdasarkan 

fasilitas yang tersedia serta kondisi fasilitas tersebut. Fasilitas yang dimiliki hotel 

adalah kolam renang, tempat parkir, restoran, coffeshop, bar, Televisi di ruang 

tamu dan kamar, radio, laundry, taxi, antar jemput, hot & cooll water, money 

changer, conference hall, ruangan show, ruang sidang, biro perjalanan dan sistem 

keamanan.  

 

 

 

 

 



 13

 Berdasarkan kondisi fasilitas jasa tersebut maka hotel diberi golongan 

bintang 1,2,3,4 dan 5. Hotel bintang 1 dan 2 bentuk badan usahanya dapat berupa 

CV, PT, Firma dan koperasi. Hotel bintang 3, 4, dan bintang 5 berbentuk badan 

usaha PT, sedangkan penginapan kecil digolongkan atas melati 1, 2, dan melati 3.   

Jenis Hotel menurut Buchari Alma  (2000 : 212), adalah sebagai berikut :    

1. Residential Hotel 

Hotel yang menerima tamu untuk tinggal dalam jangka waktu yang 

cukup lama tetapi tidak untuk menetap. 

2. Transit Hotel 

Biasa juga disebut “commercial hotel” yaitu hotel yang menyediakan 

kamar dan makan pagi yang diperuntukkan bagi pengunjung yang 

sedang mengadakan perjalanan untuk keperluan bisnis dalam waktu 

relatif pendek. Hotel semacam ini biasanya terdapat di pusat kota atau 

pada kompleks perdagangan yang ramai. 

3. Resort Hotel 

Biasa juga disebut “seasonal hotel” yaitu hotel yang menyediakan 

akomodasi pada musim tertentu. Hotel ini terletak pada daerah 

peristirahatan. 
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2.3.3 Kegiatan Utama Hotel 

          Secara umum kegiatan utama hotel adalah menyewakan fasilitas dan atau 

menjual pelayanan kepada para tamunya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Menyewakan kamar (akomodasi) 

2. Menjual makanan dan minuman 

3. Menyediakan pelayanan – pelayanan penunjang lain yang bersifat komersial 

Adapun fasilitas standar yang disediakan hotel, menurut Agus Sulastyono (2001 : 

26), yaitu : 

1. Kamar mandi private ( Bath room ) 

2. Tempat tidur (jumlah & ukurannya sesuai dengan jenis) 

3. Ruang tidur 

4. Almari pakaian 

5. Telepon 

6. Radio dan Televisi 

7. Meja rias / tulis ( dressing table ) 

 

2.4 Jasa 

2.4.1 Pengertian Jasa 

Tidak ada definisi luas tentang jasa yang dipergunakan oleh para pemasar. 

Kenyataannya memang sulit diketahui tentang batas-batas yang jelas antara 

organisasi atau unit usaha yang menjadi bagian dari penyaluran produk dengan  

organisasi yang menawarkan jasa. Jasa adalah :  
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“Suatu yang tidak kentara (intangible product) yang dibeli dan dijual 

dipasarkan melalui suatu transaksi pertukaran yang saling memuaskan” 

 

Sedangkan menurut Kotler  , jasa di definisikan sebagai berikut : 

  “Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible ( tidak 
berwujud fisik ) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.  

 
2.4.2 Karakteristik jasa 

Ada empat karakteristik-karaktristik pokok pada jasa yang membedakannya 

dengan barang. Keempat karakteristik tersebut adalah : 

1. Intangibility 

Artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum 

dibeli. Konsep intangible ini sendiri memiliki pengertian ( Berry  dalam 

enis dan Cox, 1998), yaitu sesuatu yang tidak dapat di sentuh dan sesuatu 

yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara 

rohaniah.  

2. Inseparability 

Pada umumnya barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu 

dikonsumsi, sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran 

jasa, keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa tersebut. 

3. Variability 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan Nonstandardized output, 

artinya banyak variasi bentuk ,kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, 
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kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli 

dengan variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta 

pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa. 

Dalam hal ini penyedia jasa dapat menggunakan tiga pendekatan dalam 

pengendalian kualitas : 

a. Melakukan Investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang 

baik. 

b. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa (service 

performance process ). 

c. Memantau kepuasan pelanggan memulai sistem saran dan keluhan, 

survai pelanggan, dan comparison shopping, sehingga pelayanan 

yang kurang baik dapat dideteksi dan dikoreksi. 

4. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Jasa yang tidak digunakan saat itu juga akan berlalu atau hilang begitu saja 

karena tidak dapat disimpan untuk dipergunakan diwaktu yang lain. Hal 

ini tidak menjadi masalah bila permintaannya tetap karena mudah untuk 

menyiapkan pelayanan untuk permintaan tersebut sebelumnya.  

Bila permintan berfluktuasi ,berbagai masalah muncul berkaitan dengan 

kapasitas menganggur  dan pelanggan tidak terlayani dengan resiko 

mereka kecewa. 
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2.4.3 Klasifikasi jasa 

Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, jasa diklasifikasi 

berdasarkan lima kriteria, yaitu : 

1. Berdasarkan Sifat Tindakan Jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu,   

dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible action dan 

intangible actions), sedangkan sumbu horisontalnya adalah penerima jasa 

(manusia dan benda). 

2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua   sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa 

dan pelanggannya (hubungan keanggotaan dan tak ada hubungn formal), 

sedangkan sumbu horisontalnya adalah sifat penyampaian jasa (penyampaian 

secara berkesinambungan dan penyampaian diskret). 

3. Berdasarkan tingkat customization dan judgment dalam   

Penyampaian jasa 

Jasa dikelompokan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, dimana 

sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat customization karakteristik jasa (tinggi 

dan rendah), sedangkan sumbu horisontalnya adalah tingkat Judgment yang 

diterapkan oleh contact personnel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan industri 

(tinggi dan rendah). 
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4. Berdasarkan Sifat Permintaan dan Penawaran Jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiiri atas dua sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 

menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 

sedangkan sumbu horisontalnya adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang 

waktu (tinggi dan rendah). 

5. Berdasarkan Metode Penyampaian Jasa 

   Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi ntara pelanggan dan 

perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa melakukan transaksi 

melalui surat atau media elektronik), sedangkan sumbu horisontalnya adalah 

ketersediaan outlet jasa (single site dan multiple sites).  

 

2.4.4  Kualitas jasa 

2.4.4.1 Pengertian Kualitas 

Penilaian terhadap kualitas itu berbeda-beda bagi setiap orang hal ini dapat 

disebabkan karena kualitas itu sendiri sifatnya tidak mutlak tetapi bersifat 

relatif. Kualitas itu tergantung pada selera konsumen. Oleh karena itu 

perusahaan perlu menetapkan desain spesifikasi atau standar berdasarkan 

kebijaksanaan perusahaan dan sesuai dengan persepsi konsumen. 
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Definisi kualitas menurut Goetsh dan Davis (1994) yang dikutif oleh 

Fandy Tjiptono (2002:51), yaitu : 

“kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan pelanggan”. 
 

    Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan pelanggan, kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti 

ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau 

meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan , pada 

gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan. 

Selain itu perusahaan juga dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui 

pemenuhan kualitas yang bersifat customer-driven . hal ini akan memberikan 

keunggulan harga dan costumer value. Costumer value merupakan kombinasi 

dari manfaat dan pengorbanan yang terjadi apabila pelanggan menggunakan 

suatu barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan tertentu ( Bounds,et 

al.,1994) dalam buku manajemen jasa, fandy tjiptono ; 2004). Bila kualitas 

yang dihasikan superior dengan pangsa pasar yang dimiliki besar, maka 

profitabilitasnya terjamin. Jadi, kualitas dan profitabilitas berkaitan erat. 
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Secara ringkas manfaat dari kualitas yang superior antara lain berupa : 

1. Loyalitas pelanggan yang lebih besar. 

2. Pangsa pasar yang lebih besar. 

3. Harga saham yang lebih tingggi. 

4. Harga jual yang lebih tinggi 

5. Produktifitas yang lebih besar. 

 Semua manfaat yang ada diatas pada gilirannya mengarah pada 

peningkatan daya saing yang berkelanjutan dalam organisasi yang 

mengupayakan pemenuhan kualitas yang bersifat customer-driven. Dalam 

jangka panjang perusahaan demikian akan tetap survive dan menghasilkan 

laba.   

 

2.4.4.2 Pengertian Kualitas jasa  

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk  mengimbangi 

harapan pelanggan. 

Kualitas jasa menurut Wyckof (dalam Lovelock,1998),  yaitu : 

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

Dengan  kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, 

yaitu expected service dan perceived service ( Parasuraman,et al, 1985 ). 

Apabila jasa yang diterima atau dirasakan ( perceived service ) sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kulitas yang ideal. 
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Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisiten. 

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan  ( Kotler,  1994 ). Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang 

baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Pelangganlah 

yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa. Pesepsi pelanggan terhadap kualitas jasa 

merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa  seringkali tidak 

konsisten, sehingga pelanggan menggunakan isyarat instrinsik dan ekstrinsik 

jasa sebagai acuan. 

 

2.4.4.3 Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa 

Banyak usaha telah dirumuskan para pakar manajemen kualitas untuk 

mendefinisikan kualitas jasa atau pelayanan, agar dapat didesain, dikendalikan, 

dan dikelola sebagaimana halnya dengan kualitas barang. Secara konseptual 

manajemen kualitas dapat diterapkan baik pada barang maupun jasa, karena yang 

ditekankan dalam penerapan manajemen kualitas adalah perbaikan sistem 

kualitas, bukan sekedar perbaikan  kualitas barang dan/atau jasa. Dengan 

demikian, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan manajeman kualitas 
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adalah pengembangan sistem kualitas yang terdiri dari perencanaan sistem 

kualitas,  pengendalian sistem kualitas, dan perbaikan sistem kualitas. 

Beberapa dimensi atau atribut yang perlu diperhatikan dalam perbaikan 

kualitas jasa adalah :   

1. Ketepatan waktu pelayanan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan disini berkaitan dengan waktu tunggu 

dan waktu proses 

2. Akurasi Pelayanan. 

Yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas kesalahan-

kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

Terutama bagi mereka yang berinteraksi dengan pelanggan eksternal, 

citra pelayanan dari industri jasa sangat ditentukan oleh orang-orang dari 

perusahaan yang berada pada garis depan dalam melayani langsung 

pelanggan eksternal. 

4. Tanggung jawab 

Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan dari 

pelanggan eksternal. 

5. Kelengkapan 

Menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung, 

serta pelayanan komplementer lainnya. 
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6. Kemudahan Mendapatkan Pelayanan 

Berkaitan dengan banyaknya petugas yang melayani seperti kasir, staff 

administrasi, dll. Banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer untuk 

memproses data, dll. 

7. Variasi model Pelayanan 

Berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam 

pelayanan. 

8. Pelayanan pribadi  

            Berkaitan dengan  fleksibilitas, penanganan permintaan khusus,dll. 

9. Kenyamanan dalam memperoleh Pelayanan 

Berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, kemudahan 

menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersedian informasi, petunjuk-

petunjuk dan bentuk-bentuk lain. 

10.  Atribut pendukung lainnya 

 Seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC, dll. 

 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen kualitas jasa modern 

memfokuskan perhatian pada strategi pelayanan 7P, seperti ditunjukkan dalam tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 2.1 

Keputusan Manajemen kualitas Berkaitan dengan Strategi pelayanan 7P 

No Strategi pelayanan 7P Isu–isu Manajemen Kualitas 

1 

 

 

 

Product (produk) 
 
 
 
 
 
 
 

• Ide-ide pengembangan produk 
• Variasi dan model produk 
• Spesifikasi kualitas produk 
• Logo produk, merek dagang, dan persepsi publik 
• Pelayanan pendukung dan komplementer 
• Derajat pelayanan (full-service and/or self-service) 

2 

 

 

Price (harga) 
 
 
 
 
 

• Analisis kompetitif 
• Strategi penentapan harga,tingkat dan perubahan 

harga 
• Diskon,pemberian kupon berhadiah,kebijaksanaan 

penjualan. 
• Metode atau cara pembayaran. 

3 

 

 

 

Place (tempat)  
• Strategi dan rencana saluran distribusi 
• Manajemen dan alokasi penempatan produk 
• Kebijaksanaan dan standar tingkat pelayanan 
• Kenyamanan dan lokasi fasilitas 

 
 

4 

 

Promotion (promosi) • Penjulan langsung dan bersifat pribadi 
• Manajemen dan posisi produk 
• Tema posisi pasar 
• Strategi periklanan 
• Penjualan langsung dan bersifat pribadi 

 
5 

 

Physical Evidence • Tata letak 
fasilitas,tema,dekorasi,penerangan,kebersihan,dll. 

• Penampilan dan kesehatan karyawan 
• Kenyamann peralatan,reliabilitas, dll. 
• Kecocokan kapasitas eksterior seperti tempat 

parkir, dll.  
6 Process Design • Prosedur operasi terperinci,manual,dan job 

description. 
• Prosedur untuk resolusi masalah pelanggan 
• Prosedur pelatihan sebagai bagian dari pekerjaan 
• Penetapan stndar performansi untuk 

fasilitas,proses,peralatan,dan pekerjan yang 
menciptakan pelayanan. 

 
7 Participants  • Pelatihan tentang ketrampilan interaksi dan 

resolusi masalah pelanggan 
• sistem dan prosedur balas jasa karyawan 
• Personal selling 
• Prosedur partisipasi kelompok pelayan 
• Dan didukung 6P lainnya diatas 
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Menurut Garvin  ( dalam Lovelock, 1994, Ross, 1993), ada lima macam perspektif 

kualitas, meliputi : 

1. Transcendental approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, dimana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. 

2. Product-based approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau  

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. 

3. User based approach 

Pendekatan ini didasarkan bahwa kualitas tergantung pada orang yang 

memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang 

merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

4. Manufacturing-based approach 

Perspektif ini bersifat Supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik  perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai kesesuaian dengan persyaratan (conformance to requirements). 

5. Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai “affordable excellence”.  
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2.5 Pengendalian Kualitas Jasa 

2.5.1 Pengertian Pengendalian 

         Kendali menurut A.V Feingenhaum (1992 : 9) dapat didefinisikan sebagai 

         berikut :  

 “Suatu proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang   
untuk    kegiatan manajemen sambil tetap menggunakan cara-cara untuk 
menjamin hasil yang memuaskan”.   
 

Pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. 

Tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan 

perbaikan  (corrective) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan supaya tujuan 

yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian pengendalian 

bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan, jadi, kontrol dilakukan sejak proses 

dimulai sampai dengan pengukuran hasil yang dicapai. 
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2.5.2 Pengertian Pengendalian kualitas 

Menurut Juran yang diterjemahkan oleh Edi Nogroho dalam buku 

“kepemimpinan Mutu” (1995:165), kita mendefinisikan pengendalian mutu 

sebagai proses manajeman yang didalamnya kita : 

1. Mengevaluasi kinerja nyata 

2. Membandingkan kinerja nyata dengan tujuan 

3. Mengambil tindakan terhadap pekerjaan 

Sedangkan menurut Gaspersz (2000 : 6) definisi dari pengendalian 

Kualitas, yaitu : 

“ Teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan kualitas”. 

 

Dari definisi –definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

kualitas merupakan aktivitas teknik dari manajemen, melalui mana kita mengukur 

karakteristik kualitas dari output ( barang dan jasa ), kemudian membandingkan 

hasil pengukuran itu dengan spesifikasi output yang diinginkan pelanggan. 

 Manajemen industri jasa ditantang untuk mengembangkan sistem manajemen 

kualitas, agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sampai 100%. 

Definisi manajemen kualitas pelayanan menurut Collier  (1994) yang 

dikutip oleh Gaspersz (2001 : 240) yaitu : 

“ Suatu study tentang bagaimana bagian pemasaran dan operasional secara 
bersama melalui teknologi dan orang-orang mampu merencanakan, 
menciptakan, dan menyerahkan suatu paket yang bermanfaat bagi pelanggan 
dan kaitannya dengan pelayanan mereka”. 
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Terdapat kesulitan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan 

dibandingkan kualitas barang. Tingkat kesulian dalam mengevaluasi kualitas dari 

barang dan jasa, dimulai dari derajat paling gampang sampai paling sulit dari 

beberapa jenis barang dan jasa, ditunjukan dalam tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 tingkat kesulitan pelanggan 

Dalam mengevaluasi kualitas barang dan jasa 

Derajat kesulitan 
evaluasi kualitas 

Jenis barang dan jasa 

Skala paling mudah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala paling sulit 

• Pakaian 
• Perhiasan 
• Furniture 
• Rumah 
• Mobil 
• Makanan restoran 
• Pariwisata 
• Salon rambut 
• Penjagaan anak 
• Reparasi televisi 
• Reparasi mobil 
• Diagnostic medik 

 
 

2.5.3 Tujuan  Pengendalian Kualitas 

  Dari pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pengendalian kualitas adalah : 

1. Produk atau jasa yag dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan  

2. Menemukan dan mengoreksi pola variasi yang tidak stabil sedini mungkin sehingga 

kualitas yang kurang baik dapat dicegah. 
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3. Menentukan  biaya produksi. 

4. Pelaksanaan proses produksi /pelayanan dapat sesuai dengan direncanakan. 

Menurut Sofjan Assauri (1999 : 274), tujuan melaksanakan pengendalian kualitas 

adalah : 

1. Agar pelayanan atau barang hasil produksi dapat mencapai kualitas yang telah 

ditetapkan. 

2.  Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat ditekan menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dan proses menjadi rendah. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi menjadi murah. 

 

2.5.4 Langkah – langkah  Pengendalian Kualitas 

 Dalam menentukan langkah yang diambil dalam pengendalian kualitas, penulis 

berpedoman pada langkah – langkah yang disusun oleh Rusli Syarif ,Tatang Sulaeman, 

dan Lien  Karlina  (2001 : 66) yaitu sebagai berikut : 

1. Quality Consciousness ( kadaan akan Kualitas ) 

   Perusahaan memiliki kesadaran akan kualitas produk atau pelayanan yang dihasilkan. 

2. Quality Responsibility ( tanggung jawab kualitas ) 

     Perusahaan sebagai produsen memilki rasa tanggung jawab akan kualitas produk   

yang  dihasilkan. 

3. Quality Standard ( Standar kualitas ) 

    Perusahaan mulai menetapkan standar kualitas yang baku sebagai dasar patokan dalam   

    Produksi dan pelayanan 
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4. Operation standard ( standar operasi ) 

 Perusahaan menetapkan standar operasi yang harus dilalui dalam melakukan proses 

produksi agar standar kualitas yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

5. Process Control ( Pengendalian proses ) 

    Pengendalian proses produksi dilakukan untuk menjaga agar proses produksi berjalan  

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

6. Cost Control ( Pengendalian biaya ) 

 Perusahaan harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi 

secara matang. 

7. Sampling ( Pengambilan sampel ) 

 Pengambilan sampel dari seluruh populasi hasil produksi dilakukan sebagai dasar 

pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan pengendalian kualitas yang dilakukan 

perusahaan. 

8. Market Research ( Riset Pasar ) 

Perusahaan mengumpulkan informasi dari konsumen dipasar mengenai kualitas yang 

dihasilkan perusahaan  sebagai bahan evaluasi. 

 

 Langkah – Langkah Pelaksanaan Pengendalian dapat digambarkan sebagai siklus, 

yang terkenal dengan siklus deming (PDCA), yang terdiri dari empat langkah, yaitu : 

1. Plan, yaitu tahap perencanaan 

     Pada tahap ini dirumuskan secara jelas hal – hal sebagai berikut : 

     a. Sasaran yang ingin dicapai 

     b. Mengapa sasaran tersebut ingin dicapai 
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     c. Apa yang akan dilakukan, oleh siapa, kapan, dan dimana dilakukan sehingga   

rencana tersebut dapat dicapai. 

2. Do, yaitu tahap pelaksanaan 

     Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan. 

3. Check, yaitu tahap pemeriksaan 

  Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah hasil – hasil yang akan dicapai sama 

dengan hasil yang telah dirumuskan. 

4. Action, yaitu tahap Perbaikan 

a. Apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan sasarannya dilakukan 

analisa untuk membentuk suatu cara penanggulangan untuk dijadikan 

rencana pada tahap perencanaan kembali. 

b. Apabila hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana, maka dilakukan 

standarisasi, baik hasil atau cara pencapaiannya, sehingga hasil yang 

telah dicapai dipertahankan terus atau ditingkatkan, selanjutnya masuk 

kembali ke tahap plan (  perencanaan ). 

c. Keempat langkah tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling terkait 

dimana masing – masing langkah tidak dapat berdiri sendiri.      

  

2.5.5  Pengendalian Kualitas Pelayanan  

         Banyak usaha telah dirumuskan para pakar manajemen kualitas untuk 

mendefinisikan kualitas jasa, agar dapat di desain, di kendalikan, dan dikelola 

sebagaimana halnya dengan kualitas barang. 
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Secara konseptual manajemen kualitas dapat diterapkan baik pada barang maupun pada 

jasa, karena  yang ditekankan dalam penerapan manajemen kualitas adalah perbaikan 

sistem kualitas, bukan sekedar perbaikan kualitas barang atau jasa.  

Dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam pengembangan manajemen kualitas 

adalah perencanaan sistem kualitas. 

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi 

perusahan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu memenuhi enam 

prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa 

yang sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat 

untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung 

oleh pemasok, karyawan dan pelanggan. 

 Menurut Wolkins dalam scheung dan Christopher (1993) dikutip oleh Tjiptono  

(2002:75-76), enam prinsip pokok tersebut meliputi : 

1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisistif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen 

puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil 

terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan 

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan operasional, 

harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu 

mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas 
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sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan 

eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. 

3. Perencanaan  

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen 

untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme 

yang menjamin adanya perhatiaan yang konstan dan terus menerus untuk 

mencapai tujuan kualitas. 

5. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan , 

pelanggan, dan stakeholder perusahaan laiinnya, seperti pemasok, pemegang 

saham, pemerintah, masyrakat umum, dan lain-lain. 

6. Penghargaan dan Pengakuan (Total Human Reward) 

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi 

strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan, 

dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, 

moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi, 

yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan 

bagi pelanggan yang di layani. 


