BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Uraian bagian ini merupakan kajian tentang konsep yang di bahas dari berbagai sumber maupun
literatur yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.
2.1 Pengertian Kualitas layanan
Konsep kualitas layanan pada dasarnya memberikan persepsi secara konkrit mengenai kualitas
suatu layanan. Konsep kualitas layanan ini merupakan suatu revolusi secara menyeluruh, permanen dalam
mengubah cara pandang manusia dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang berkaitan
dengan proses dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi harapan, keinginan dan
kebutuhan. Hal ini sesuai dengan teori ”Quality” yang dikemukakan oleh Marcel (2003:192) bahwa
keberhasilan suatu tindakan jasa ditentukan oleh kualitas. Kualitas merupakan apresiasi tertinggi dari
tindakan pelayanan.
Stemvelt (2004:210) menyatakan bahwa konsep kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang
revolusi kualitas secara menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan yang harus dirumuskan
(formulasi) agar penerapannya (implementasi) dapat diuji kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses
yang dinamis, berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Teori ”tujuan” yang
dikembangkan oleh Samuelson (2000:84) bahwa tujuan adalah asumsi kepuasan yang disesuaikan dengan
tingkat kualitas layanan.
Konsep kualitas layanan pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang harus dipahami di
dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya tentang pemasaran dengan kualitas layanan. Hal tersebut
bukan hanya bersifat cerita atau sesuatu yang mengada-ada, tetapi harus disesuaikan dengan suatu standar
yang layak, seperti standar ISO (International Standardization Organization), sehingga dianggap sebagai
suatu kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian, memiliki keselarasan dengan spesifikasi,
kebebasan dengan segala kekurangannya, membentuk kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang
tinggi dan merupakan kebanggaan.
Yong dan Loh (2003:146) memberikan suatu pengertian bahwa konsep kualitas layanan adalah
suatu kecocokan untuk penggunaan (fitness for yours) yang bertujuan untuk menemukan suatu pemikiran
yang jelas dari proses pemikiran yang melahirkan adanya suatu pemahaman yang tidak sulit untuk
dipahami, karena tujuannya jelas dan prosesnya merupakan continue quality improvement (proses yang
berkelanjutan).
Tinjauan mengenai konsep kualitas layanan sangat ditentukan oleh berapa besar kesenjangan
(gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan
pelanggan atas pelayanan yang harus diterima. Menurut Parasuraman (2001:162) bahwa konsep kualitas
layanan yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan tersebut terdiri
dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan. Selain itu, pelayanan yang diharapkan
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sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi,
pengalaman masa lalu dan komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang
diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception) yang membentuk adanya
konsep kualitas layanan.

Gambar 2.1
Penilaian Pelanggan Terhadap Kualitas Layanan
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Sumber Parasuraman (2001:165)

Parasuraman (2001:165) menyatakan bahwa konsep kualitas layanan adalah suatu pengertian
yang kompleks tentang mutu, memuaskan atau tidak memuaskan. Konsep kualitas layanan dikatakan
bermutu apabila pelayanan yang diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan (bermutu).
Dikatakan konsep kualitas layanan memenuhi harapan, apabila pelayanan yang diharapkan sama dengan
yang dirasakan (memuaskan). Demikian pula dikatakan persepsi tidak memenuhi harapan apabila
pelayanan yang diharapkan lebih besar daripada pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu). Konsep
kualitas layanan dari harapan yang diharapkan seperti dikemukakan di atas, ditentukan oleh empat faktor,
yang saling terkait dalam memberikan suatu persepsi yang jelas dari harapan pelanggan dalam
mendapatkan pelayanan. Keempat faktor tersebut adalah:
1. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication), faktor ini sangat menentukan dalam
pembentukan harapan pelanggan atas suatu jasa/pelayanan. Pemilihan untuk mengkonsumsi suatu
jasa/pelayanan yang bermutu dalam banyak kasus dipengaruhi oleh informasi dari mulut ke mulut
yang diperoleh dari pelanggan yang telah mengkonsumsi jasa tersebut sebelumnya.
2. Kebutuhan pribadi (personal need), yaitu harapan pelanggan bervariasi tergantung pada karakteristik
dan keadaan individu yang memengaruhi kebutuhan pribadinya.
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3. Pengalaman masa lalu (past experience), yaitu pengalaman pelanggan merasakan suatu pelayanan jasa
tertentu di masa lalu memengaruhi tingkat harapannya untuk memperoleh pelayanan jasa yang sama di
masa kini dan yang akan datang.
4. Komunikasi eksternal (company’s external communication) yaitu komunikasi eksternal yang
digunakan oleh organisasi jasa sebagai pemberi pelayanan melalui berbagai bentuk upaya promosi
juga memegang peranan dalam pembentukan harapan pelanggan.
Berdasarkan pengertian di atas terdapat tiga tingkat konsep kualitas layanan yaitu:
1. Bermutu (quality surprise), bila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi pelayanan yang
diharapkan pelanggan.
2. Memuaskan (satisfactory quality), bila kenyataan pelayanan yang diterima sama dengan pelayanan
yang diharapkan pelanggan.
3. Tidak bermutu (unacceptable quality), bila ternyata kenyataan pelayanan yang diterima lebih rendah
dari yang diharapkan pelanggan.
Uraian tersebut di atas, menjadi suatu penilaian di dalam menentukan berbagai macam model
pengukuran kualitas layanan. Peter (2003:99) menyatakan bahwa untuk mengukur konsep kualitas
layanan maka dilihat dari enam tinjauan yang menjadi suatu penilaian dalam mengetahui konsep kualitas
layanan yang diadopsi dari temuan-temuan hasil penelitian antara lain sebagai berikut:
1. Gronroos Perceived Service Quality Model yang dibuat oleh Gronroos. Pendekatan yang dilakukan
adalah dengan mengukur harapan akan kualitas layanan (expected quality) dengan pengalaman
kualitas layanan yang diterima (experienced quality) dan antara kualitas teknis (technical quality)
dengan kualitas fungsi (functional quality). Titik fokus dalam perbandingan itu menggunakan citra
organisasi jasa (corporate image) pemberi jasa. Citra organisasi jasa menurut Gronroos (2000:55)
sangat memengaruhi harapan dan pengalaman pelanggan, sehingga dari keduanya akan melahirkan
konsep kualitas layanan secara total.
2. Heskett’s Service Profit Chain Model. Model ini dikembangkan oleh Heskett‟s (2000:120) dengan
membuat rantai nilai profit. Dalam rantai nilai tersebut dijelaskan bahwa kualitas layanan internal
(internal quality service) lahir dari karyawan yang puas (employee satisfaction). Karyawan yang puas
akan memberi dampak pada ketahanan karyawan (employee retention) dan produktivitas karyawan
(employee productivity), yang pada gilirannya akan melahirkan kualitas layanan eksternal yang baik.
Kualitas layanan eksternal yang baik akan melahirkan kepuasan pelanggan (customer satisfaction),
loyalitas pelanggan (customer loyalty), dan pada akhirnya meningkatkan penjualan dan profitabilitas.
3. Normann’s Service Management System. Model ini dikembangkan oleh Normann‟s (2002:45) yang
menyatakan bahwa sesungguhnya jasa itu ditentukan oleh partisipasi dari pelanggan, dan evaluasi
terhadap kualitas layanan tergantung pada interaksi dengan pelanggan. Sistem manajemen pelayanan
bertitik tolak pada budaya dan filosofi yang ada dalam suatu organisasi jasa.
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4. European Foundation for Quality Management Model (EFQM Model). Model ini dikembangkan oleh
Yayasan Eropa untuk Management Mutu dan telah diterima secara internasional. Model ini ditemukan
setelah lembaga tersebut melakukan survei terhadap organisasi jasa yang sukses di Eropa. Organisasi
dan hasil (organization and results) merupakan titik tolak model ini, di mana kualitas layanan
ditentukan oleh faktor kepemimpinan (leadership) dalam mengelola sumberdaya manusia, strategi dan
kebijakan, dan sumberdaya lain yang dimiliki organisasi. Proses secara baik terhadap faktor-faktor
tersebut akan melahirkan kepuasan kepada karyawan, kepuasan kepada pelanggan dan dampak sosial
yang berarti, dan ketiganya merupakan hasil bisnis yang sebenarnya.
5. Service Performance Model (SERPERF Model). Model ini dikembangkan oleh Cronin dan Taylor
yang mengukur tingkat kualitas layanan berdasarkan apa yang diharapkan oleh pelanggan
(expectation) dibandingkan dengan ukuran kinerja (performance) yang diberikan oleh organisasi jasa
dan derajat kepentingan (importance) yang dikehendaki oleh pelanggan (Tjiptono, 1999:99).
6. Service Quality Model (SERVQUAL Model). Model ini dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml
dan Berry. Pengukuran dalam model ini menggunakan skala perbandingan multidimensional antara
harapan (expectation) dengan persepsi tentang kinerja (performance).
Uraian tersebut di atas memberikan suatu pemahaman yang kuat bahwa di dalam menumbuhkan
adanya konsep kualitas layanan kepada pelanggan, maka pihak organisasi layanan jasa shuttle service
harus menumbuhkan dan memberikan kekuatan terhadap pentingnya kualitas layanan yang diberikan.
Sesungguhnya kualitas layanan merupakan kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil
yang diterima oleh pelanggan dalam rangka memenuhi tingkat kepuasannya.
Menurut Gaspersz (2003:4) pengertian dasar dari kualitas menunjukkan bahwa kata kualitas
memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih
strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu
jasa seperti performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use),
estetika (esthetics) dan sebagainya, seperti kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil.
Di samping pengertian kualitas seperti telah disebutkan di atas, kualitas juga diartikan sebagai segala
sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus-menerus,
sehingga dikenal istilah “Q-MATCH” (Quality = Meets Agreed Terms and Changes). Dalam definisi
tentang kualitas, baik yang konvensional maupun yang strategjk, dikatakan bahwa pada dasarnya kualitas
mengacu kepada pengertian pokok berikut:
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan jasa, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan
atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas
penggunaan jasa itu.
2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
Berdasarkan pengertian dasar tentang kualitas di atas, tampak bahwa kualitas selalu berfokus
pada pelayanan pelanggan (customer service focused quality). Dengan demikian jasa-jasa didesain
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sedemikian rupa serta pelayanan diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Karena kualitas
mengacu kepada segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu jasa yang dihasilkan baru
dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dimanfaatkan dengan baik, serta
dihasilkan dengan cara yang baik dan benar.
Tinjauan Parasuraman (2001:152) menyatakan bahwa di dalam memperoleh kualitas layanan jasa
yang optimal, banyak ditentukan oleh kemampuan di dalam memadukan unsur-unsur yang saling
berkaitan di dalam menunjukkan adanya suatu layanan yang terpadu dan utuh. Suatu kualitas layanan jasa
akan komparatif dengan unsur-unsur yang mendukungnya, yaitu:
1. Adanya jasa jasa yang sesuai dengan bentuk pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggan,
2. Penyampaian informasi yang kompleks, terformalkan dan terfokus di dalam penyampaiannya, sehingga
terjadi bentuk-bentuk interaksi antara pihak yang memberikan pelayanan jasa dan yang menerima jasa,
3. Memberikan penyampaian bentuk-bentuk kualitas layanan jasa sesuai dengan lingkungan jasa yang
dimiliki oleh suatu organisasi jasa.
Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk
memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus
dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola
konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang
berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan
dengan pendekatan service quality yang telah dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zenthaml
(dalam Lupiyoadi, 2006:181). Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan
kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima dengan layanan
sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius
oleh perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Menurut Wyckof kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas
tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang
diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui
harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih
rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk (Tjiptono, 2005:121).
Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas layanan adalah suatu
daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari
kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1997). Hal ini berarti bahwa kualitas
yang baik bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan.
Kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti pelayanan, yaitu si pemberi
pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai
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menampakkan tuntutan terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang
bermutu tetapi mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan (Roesanto, 2000). Oleh karena itu
dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, organisasi harus berorientasi pada kepentingan
pelanggan dan sangat memperhatikan unsur-unsur kualitasnya.

2.1.1 Unsur-unsur Kualitas Layanan
Setiap organisasi modern dan maju senantiasa mengedepankan bentuk-bentuk aktualisasi kualitas
layanan.Kualitas layanan yang dimaksud adalah memberikan bentuk pelayanan yang optimal dalam
memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan dan kepuasan dari masyarakat yang meminta pelayanan dan
yang meminta dipenuhi pelayanannya. Parasuraman (2001:26) mengemukakan konsep kualitas layanan
yang berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur yang biasa dikenal dengan istilah kualitas
layanan “RATER” (responsiveness, assurance, tangible, empathy dan reliability). Konsep kualitas
layanan RATER intinya adalah membentuk sikap dan perilaku dari pengembang pelayanan untuk
memberikan bentuk pelayanan yang kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian sesuai dengan kualitas
layanan yang diterima.
Inti dari konsep kualitas layanan adalah menunjukkan segala bentuk aktualisasi kegiatan
pelayanan yang memuaskan orang-orang yang menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap
(responsiveness), menumbuhkan adanya jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik (tangible)yang
dapat dilihatnya, menurut empati (empathy) dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan
kehandalannya (reliability) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan secara konsekuen untuk
memuaskan yang menerima pelayanan. Berdasarkan inti dari konsep kualitas layanan “RATER”
kebanyakan organisasi kerja yang menjadikan konsep ini sebagai acuan dalam menerapkan aktualisasi
layanan dalam organisasi kerjanya, dalam memecahkan berbagai bentuk kesenjangan (gap) atas berbagai
pelayanan yang diberikan oleh pegawai dalam memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat.Aktualisasi
konsep “RATER” juga diterapkan dalam penerapan kualitas layanan pegawai baik pegawai pemerintah
maupun non pemerintah dalam meningkatkan prestasi kerjanya.
Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai bentuk-bentuk aplikasi kualitas layanan dengan
menerapkan konsep “RATER” yang dikemukakan oleh Parasuraman (2001:32) sebagai berikut :
1. Daya tanggap (Responsiveness)
Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang
sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan
daya tanggap dari pegawai untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian,
ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya.Hal ini memerlukan
adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk agar menyikapi
segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga
bentuk pelayanan mendapat respon positif (Parasuraman, 2001:52).
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Tuntutan pelayanan yang menyikapi berbagai keluhan dari bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan
menjadi suatu respek positif dari daya tanggap pemberi pelayanan dan yang menerima pelayanan.
Seyogyanya pihak yang memberikan pelayanan apabila menemukan orang yang dilayani kurang
mengerti atas berbagai syarat prosedur atau mekanisme, maka perlu diberikan suatu pengertian dan
pemahaman yang jelas secara bijaksana, berwibawa dan memberikan berbagai alternatif kemudahan
untuk mengikuti syarat pelayanan yang benar, sehingga kesan dari orang yang mendapat pelayanan
memahami atau tanggap terhadap keinginan orang yang dilayani.
Pada prinsipnya, inti dari bentuk pelayanan yang diterapkan dalam suatu instansi atau aktivitas
pelayanan kerja yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat ketanggapan atas permasalahan
pelayanan yang diberikan. Kurangnya ketanggapan tersebut dari orang yang menerima pelayanan,
karena bentuk pelayanan tersebut baru dihadapi pertama kali, sehingga memerlukan banyak informasi
mengenai syarat dan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan lancar, sehingga pihak pegawai atau
pemberi pelayanan seyogyanya menuntun orang yang dilayani sesuai dengan penjelasan-penjelasan
yang mendetail, singkat dan jelas yang tidak menimbulkan berbagai pertanyaan atau hal-hal yang
menimbulkan keluh kesah dari orang yang mendapat pelayanan. Apabila hal ini dilakukan dengan
baik, berarti pegawai tersebut memiliki kemampuan daya tanggap terhadap pelayanan yang diberikan
yang menjadi penyebab terjadinya pelayanan yang optimal sesuai dengan tingkat kecepatan,
kemudahan dan kelancaran dari suatu pelayanan yang ditangani oleh pegawai (Parasuraman, 2001:63).
Suatu organisasi sangat menyadari pentingnya kualitas layanan daya tanggap atas pelayanan yang
diberikan.Setiap orang yang mendapat pelayanan sangat membutuhkan penjelasan atas pelayanan yang
diberikan agar pelayanan tersebut jelas dan dimengerti.Untuk mewujudkan dan merealisasikan hal
tersebut, maka kualitas layanan daya tanggap mempunyai peranan penting atas pemenuhan berbagai
penjelasan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelayanan daya tanggap diberikan
dengan baik atas penjelasan yang bijaksana, penjelasan yang mendetail, penjelasan yang membina,
penjelasan yang mengarahkan dan yang bersifat membujuk, apabila hal tersebut secara jelas
dimengerti oleh individu yang mendapat pelayanan, maka secara langsung pelayanan daya tanggap
dianggap berhasil, dan ini menjadi suatu bentuk keberhasilan prestasi kerja. Margaretha (2003:163)
kualitas layanan daya tanggap adalah suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan, agar
orang yang diberi pelayanan tanggap dan menanggapi pelayanan yang diterima, sehingga diperlukan
adanya unsur kualitas layanan daya tanggap sebagai berikut :
a. Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai dengan bentuk-bentuk pelayanan yang dihadapinya.
Penjelasan bijaksana tersebut mengantar individu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan
menyetujui segala bentuk pelayanan yang diterima.
b. Memberikan penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang substantif dengan persoalan
pelayanan

yang

dihadapi,

yang

bersifat

dipertanggungjawabkan.
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c. Memberikan pembinaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih kurang atau belum
sesuai dengan syarat-syarat atau prosedur pelayanan yang ditunjukkan.
d. Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk menyiapkan, melaksanakan
dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang harus dipenuhi.
e. Membujuk orang yang dilayani apabila menghadapi suatu permasalahan yang dianggap
bertentangan, berlawanan atau tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Uraian-uraian di atas menjadi suatu interpretasi yang banyak dikembangkan dalam suatu organisasi
kerja yang memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan daya tanggap atas berbagai pelayanan
yang ditunjukkan.Inti dari pelayanan daya tanggap dalam suatu organisasi berupa pemberian berbagai
penjelasan dengan bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk. Apabila hal ini dapat
diimplementasikan dengan baik, dengan sendirinya kualitas layanan daya tanggap akan menjadi
cermin prestasi kerja pegawai yang ditunjukkan dalam pelayanannya.
2. Jaminan (Assurance)
Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan. Bentuk
kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang memberikan
pelayanan, sehingga orang yang menerima pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk
urusan pelayanan yang dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan,
kemudahan, kelancaran dan kualitas layanan yang diberikan (Parasuraman, 2001:69).
Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat ditentukan oleh performance atau kinerja
pelayanan, sehingga diyakini bahwa pegawai tersebut mampu memberikan pelayanan yang handal,
mandiri dan profesional yang berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima.Selain dari
performance tersebut, jaminan dari suatu pelayanan juga ditentukan dari adanya komitmen organisasi
yang kuat, yang menganjurkan agar setiap pegawai memberikan pelayanan secara serius dan sungguhsungguh untuk memuaskan orang yang dilayani. Bentuk jaminan yang lain yaitu jaminan terhadap
pegawai yang memiliki perilaku kepribadian (personality behavior) yang baik dalam memberikan
pelayanan, tentu akan berbeda pegawai yang memiliki watak atau karakter yang kurang baik dan yang
kurang baik dalam memberikan pelayanan (Margaretha, 2003:201).
Inti dari bentuk pelayanan yang meyakinkan pada dasarnya bertumpu kepada kepuasan pelayanan
yang ditunjukkan oleh setiap pegawai, komitmen organisasi yang menunjukkan pemberian pelayanan
yang baik, dan perilaku dari pegawai dalam memberikan pelayanan, sehingga dampak yang
ditimbulkan dari segala aktivitas pelayanan tersebut diyakini oleh orang-orang yang menerima
pelayanan, akan dilayani dengan baik sesuai dengan bentuk-bentuk pelayanan yang dapat diyakini
sesuai dengan kepastian pelayanan.
Melihat kenyataan kebanyakan organisasi modern dewasa ini diperhadapkan oleh adanya berbagai
bentuk penjaminan yang dapat meyakinkan atas berbagai bentuk pelayanan yang dapat diberikan oleh
suatu organisasi sesuai dengan prestasi kerja yang ditunjukkannya.Suatu organisasi sangat
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membutuhkan

adanya

kepercayaan

memberikan

pelayanan

kepada

orang-orang

yang

dilayaninya.Untuk memperoleh suatu pelayanan yang meyakinkan, maka setiap pegawai berupaya
untuk menunjukkan kualitas layanan yang meyakinkan sesuai dengan bentuk-bentuk pelayanan yang
memuaskan yang diberikan, bentuk-bentuk pelayanan yang sesuai dengan komitmen organisasi yang
ditunjukkan dan memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan.
Margaretha (2003:215) suatu organisasi kerja sangat memerlukan adanya kepercayaan yang diyakini
sesuai dengan kenyataan bahwa organisasi tersebut mampu memberikan kualitas layanan yang dapat
dijamin sesuai dengan :
a. Mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan yaitu setiap pegawai akan memberikan pelayanan
yang cepat, tepat, mudah, lancar dan berkualitas, dan hal tersebut menjadi bentuk konkrit yang
memuaskan orang yang mendapat pelayanan.
b. Mampu menunjukkan komitmen kerja yang tinggi sesuai dengan bentuk-bentuk integritas kerja,
etos kerja dan budaya kerja yang sesuai dengan aplikasi dari visi, misi suatu organisasi dalam
memberikan pelayanan.
c. Mampu memberikan kepastian atas pelayanan sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan, agar orang
yang mendapat pelayanan yakin sesuai dengan perilaku yang dilihatnya.
Uraian ini menjadi suatu penilaian bagi suatu organisasi dalam menunjukkan kualitas layanan kepada
setiap orang yang diberi pelayanan sesuai dengan bentuk-bentuk kepuasan pelayanan yang dapat
diberikan, memberikan pelayanan yang sesuai dengan komitmen kerja yang ditunjukkan dengan
perilaku yang menarik, meyakinkan dan dapat dipercaya, sehingga segala bentuk kualitas layanan
yang ditunjukkan dapat dipercaya dan menjadi aktualisasi pencerminan prestasi kerja yang dapat
dicapai atas pelayanan kerja.
3. Bukti Fisik (Tangible)
Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi nyata secara fisik dapat terlihat
atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan
membantu pelayanan yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas
pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang
diberikan (Parasuraman, 2001:32).
Bentuk-bentuk pelayanan fisik yang ditunjukkan sebagai kualitas layanan dalam rangka meningkatkan
prestasi kerja, merupakan salah satu pertimbangan dalam manajemen organisasi.Arisutha (2005:49)
menyatakan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh individu sumberdaya manusia, menjadi penilaian
dalam mengaplikasikan aktivitas kerjanya yang dapat dinilai dari bentuk pelayanan fisik yang
ditunjukkan.Biasanya bentuk pelayanan fisik tersebut berupa kemampuan menggunakan dan
memanfaatkan segala fasilitas alat dan perlengkapan di dalam memberikan pelayanan, sesuai dengan
kemampuan penguasaan teknologi yang ditunjukkan secara fisik dan bentuk tampilan dari pemberi
pelayanan sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan.Dalam banyak organisasi, kualitas layanan fisik
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terkadang menjadi hal penting dan utama, karena orang yang mendapat pelayanan dapat menilai dan
merasakan kondisi fisik yang dilihat secara langsung dari pemberi pelayanan baik menggunakan,
mengoperasikan dan menyikapi kondisi fisik suatu pelayanan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi modern dan maju, pertimbangan dari para
pengembang pelayanan, senantiasa mengutamakan bentuk kualitas kondisi fisik yang dapat
memberikan apresiasi terhadap orang yang memberi pelayanan. Martul (2004:49) menyatakan bahwa
kualitas layanan berupa kondisi fisik merupakan bentuk kualitas layanan nyata yang memberikan
adanya apresiasi dan membentuk imej positif bagi setiap individu yang dilayaninya dan menjadi suatu
penilaian dalam menentukan kemampuan dari pengembang pelayanan tersebut memanfaatkan segala
kemampuannya untuk dilihat secara fisik, baik dalam menggunakan alat dan perlengkapan pelayanan,
kemampuan menginovasi dan mengadopsi teknologi, dan menunjukkan suatu performance tampilan
yang cakap, berwibawa dan memiliki integritas yang tinggi sebagai suatu wujud dari prestasi kerja
yang ditunjukkan kepada orang yang mendapat pelayanan.
Selanjutnya, tinjauan Margaretha (2003:65) yang melihat dinamika dunia kerja dewasa ini yang
mengedepankan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat maka, identifikasi kualitas layanan fisik
mempunyai

peranan

penting

dalam

memperlihatkan

kondisi-kondisi

fisik

pelayanan

tersebut.Identifikasi kualitas layanan fisik (tangible) dapat tercermin dari aplikasi lingkungan kerja
berupa:
a. Kemampuan menunjukkan prestasi kerja pelayanan dalam menggunakan alat dan perlengkapan
kerja secara efisien dan efektif.
b. Kemampuan menunjukkan penguasaan teknologi dalam berbagai akses data dan inventarisasi
otomasi kerja sesuai dengan dinamika dan perkembangan dunia kerja yang dihadapinya.
c. Kemampuan menunjukkan integritas diri sesuai dengan penampilan yang menunjukkan kecakapan,
kewibawaan dan dedikasi kerja.
Uraian ini secara umum memberikan suatu indikator yang jelas bahwa kualitas layanan sangat
ditentukan menurut kondisi fisik pelayanan, yang inti pelayanannya yaitu kemampuan dalam
menggunakan alat dan perlengkapan kerja yang dapat dilihat secara fisik, mampu menunjukkan
kemampuan secara fisik dalam berbagai penguasaan teknologi kerja dan menunjukkan penampilan
yang sesuai dengan kecakapan, kewibawaan dan dedikasi kerja.
4. Empati (Empathy)
Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman dan pengertian dalam
kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan
akan berjalan dengan lancar dan berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan
pelayanan memiliki adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki
komitmen yang sama terhadap pelayanan (Parasuraman, 2001:40).
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Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan
keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan untuk mengembangkan dan
melakukan aktivitas pelayanan sesuai dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing
pihak tersebut.Pihak yang memberi pelayanan harus memiliki empati memahami masalah dari pihak
yang ingin dilayani. Pihak yang dilayani seyogyanya memahami keterbatasan dan kemampuan orang
yang melayani, sehingga keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki
perasaan yang sama. Artinya setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada orang yang dilayani
diperlukan adanya empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi orang yang membutuhkan
pelayanan. Pihak yang menginginkan pelayanan membutuhkan adanya rasa kepedulian atas segala
bentuk pengurusan pelayanan, dengan merasakan dan memahami kebutuhan tuntutan pelayanan yang
cepat, mengerti berbagai bentuk perubahan pelayanan yang menyebabkan adanya keluh kesah dari
bentuk pelayanan yang harus dihindari, sehingga pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan aktivitas
yang diinginkan oleh pemberi pelayanan dan yang membutuhkan pelayanan.
Berarti empati dalam suatu organisasi kerja menjadi sangat penting dalam memberikan suatu kualitas
layanan sesuai prestasi kerja yang ditunjukkan oleh seorang pegawai.Empati tersebut mempunyai inti
yaitu mampu memahami orang yang dilayani dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik,
pengertian dan adanya keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi orang yang dilayani.
Margaretha (2003:78) bahwa suatu bentuk kualitas layanan dari empati orang-orang pemberi
pelayanan terhadap yang mendapatkan pelayanan harus diwujudkan dalam lima hal yaitu:
a. Mampu memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan, sehingga yang
dilayani merasa menjadi orang yang penting.
b. Mampu memberikan keseriusan atas aktivitas kerja pelayanan yang diberikan, sehingga yang
dilayani mempunyai kesan bahwa pemberi pelayanan menyikapi pelayanan yang diinginkan.
c. Mampu menunjukan rasa simpatik atas pelayanan yang diberikan, sehingga yang dilayani merasa
memiliki wibawa atas pelayanan yang dilakukan.
d. Mampu menunjukkan pengertian yang mendalam atas berbagai hal yang diungkapkan, sehingga
yang dilayani menjadi lega dalam menghadapi bentuk- bentuk pelayanan yang dirasakan.
e. Mampu menunjukkan keterlibatannya dalam memberikan pelayanan atas berbagai hal yang
dilakukan, sehingga yang dilayani menjadi tertolong menghadapi berbagai bentuk kesulitan
pelayanan.
Bentuk-bentuk pelayanan ini menjadi suatu yang banyak dikembangkan oleh para pengembang
organisasi, khususnya bagi pengembang pelayanan modern, yang bertujuan memberikan kualitas
layanan yang sesuai dengan dimensi empati atas berbagai bentuk-bentuk permasalahan pelayanan
yang dihadapi oleh yang membutuhkan pelayanan, sehingga dengan dimensi empati ini, seorang
pegawai menunjukkan kualitas layanan sesuai dengan prestasi kerja yang ditunjukkan.
5. Kehandalan (Reliability)
24

Setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal, artinya dalam memberikan pelayanan,
setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian,
penguasaan dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan
menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan atas
pelayanan yang diterima oleh masyarakat (Parasuraman, 2001:48).
Tuntutan kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan lancar
menjadi syarat penilaian bagi orang yang dilayani dalam memperlihatkan aktualisasi kerja pegawai
dalam memahami lingkup dan uraian kerja yang menjadi perhatian dan fokus dari setiap pegawai
dalam memberikan pelayanannya.
Inti pelayanan kehandalan adalah setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, mengetahui
mengenai seluk belum prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau
penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan
memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum dimengerti oleh
masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut yaitu pegawai memahami,
menguasai, handal, mandiri dan profesional atas uraian kerja yang ditekuninya (Parasuraman,
2001:101).
Kaitan dimensi pelayanan reliability (kehandalan) merupakan suatu yang sangat penting dalam
dinamika kerja suatu organisasi.Kehandalan merupakan bentuk ciri khas atau karakteristik dari
pegawai yang memiliki prestasi kerja tinggi.Kehandalan dalam pemberian pelayanan dapat terlihat
dari kehandalan memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki, kehandalan
dalam terampil menguasai bidang kerja yang diterapkan, kehandalan dalam penguasaan bidang kerja
sesuai pengalaman kerja yang ditunjukkan dan kehandalan menggunakan teknologi kerja.Sunyoto
(2004:16) kehandalan dari suatu individu organisasi dalam memberikan pelayanan sangat diperlukan
untuk menghadapi gerak dinamika kerja yang terus bergulir menuntut kualitas layanan yang tinggi
sesuai kehandalan individu pegawai. Kehandalan dari seorang pegawai yang berprestasi, dapat dilihat
dari :
a. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat pengetahuan terhadap uraian
kerjanya.
b. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang terampil sesuai dengan tingkat keterampilan kerja
yang dimilikinya dalam menjalankan aktivitas pelayanan yang efisien dan efektif.
c. Kehandalan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan pengalaman kerja yang dimilikinya,
sehingga penguasaan tentang uraian kerja dapat dilakukan secara cepat, tepat, mudah dan
berkualitas sesuai pengalamannya.
d. Kehandalan dalam mengaplikasikan penguasaan teknologi untuk memperoleh pelayanan yang
akurat dan memuaskan sesuai hasil output penggunaan teknologi yang ditunjukkan.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kualitas layanan dan kehandalan dalam
suatu organisasi dapat menunjukkan kehandalan pemberian pelayanan sesuai dengan keberadaan serta
bentuk-bentuk karakteristik yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Seorang pegawai dapat handal apabila
tingkat pengetahuannya digunakan dengan baik dalam memberikan pelayanan yang handal, kemampuan
keterampilan yang dimilikinya diterapkan sesuai dengan penguasaan bakat yang terampil, pengalaman
kerja mendukung setiap pegawai untuk melaksanakan aktivitas kerjanya secara handal.

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Jasa yang Buruk
Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk. Menurut
Tjiptono (2006) faktor – faktor tersebut meliputi:
1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan
Salah satu karakteristik jasa yang penting adalah inseparability, artinya jasa diproduksi dan
dikonsumsi pada saat bersamaan. Dengan kata lain dalam memberikan jasa dibutuhkan
kehadiran dan partisipasi pelanggan. Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan
interaksi produsen dan pelanggan jasa. Beberapa kemungkinan yang mungkin ada pada
karyawan pemberi jasa dan dapat berpengaruh terhadap persepsi pelanggan pada kualitas jasa
misalnya:
a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan,
b. Cara berpakaiannya tidak sesuai,
c. Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan,
d. Bau badannya mengganggu,
e. Selalu cemberut atau pasang tampang ‟angker‟
2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi
Keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan
masalah pada kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi. Hal-hal yang bisa mempengaruhinya
adalah upah rendah (umumnya karyawan yang melayani pelanggan memiliki tingkat pendidikan
dan upah yang paling rendah dalam suatu perusahaan), pelatihan yang kurang memadai, atau bahkan
tidak sesuai, tingkat turnover karyawan yang tinggi, dan lain-lain.
3. Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) kurang memadai
Karyawan front-line merupakan ujung tombak dari sistem pemberian jasa. Supaya mereka dapat
memberikan jasa yang efektif, maka mereka perlu mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi
utama manajemen (operasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia). Dukungan
tersebut bisa berupa peralatan (perkakas, material, pakaian seragam), pelatihan keterampilan
maupun informasi (misalnya prosedur operasi).
4. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi
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Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat esensial dalam
kontak dengan pelanggan. Bila terjadi gap/kesenjangan dalam komunikasi, maka akan timbul
penilaian atau persepsi negatif terhadap kualitas jasa. Ada beberapa jenis kesenjangan
komunikasi yang bisa terjadi, yaitu:
a. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak dapat memenuhinya,
b. Perusahaan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada pelanggan, misalnya yang
berkaitan

dengan

perubahan

aturan/prosedur, perubahan susunan barang di rak pajangan

supermarket, dan lain-lain,
c. Pesan komunikasi perusahaan tidak dipahami pelanggan,
d. Perusahaan tidak memperhatikan atau segera menanggapi keluhan/saran pelanggan.
5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama
Pelanggan adalah manusia yang bersifat unik, karena mereka memiliki perasaan dan emosi.
Dalam hal

interaksi

dengan

pemberi

jasa,

tidak

semua pelanggan

bersedia

menerima

pelayanan/jasa yang seragam (standardized service).
6. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan
Di satu sisi, memperkenalkan jasa baru atau memperkaya jasa lama dapat meningkatkan peluang
pemasaran dan menghindari terjadinya pelayanan yang buruk. Akan tetapi bila telampau banyak
menawarkan jasa baru dan tambahan terhadap jasa yang telah ada, maka hasil yang diperoleh tidak
selalu optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul masalah-masalah seputar standar
kualitas jasa.
7. Visi bisnis jangka pendek
Visi jangka pendek (seperti orientasi pada pencapaian target penjualan dan laba tahunan,
penghematan biaya, peningkatan produktivitas tahunan, dan lain-lain) bisa merusak kualitas jasa
yang sedang dibentuk untuk jangka panjang.

2.1.3 Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa
Meningkatkan kualitas jasa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan atau menekan saklar
lampu. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Upaya tersebut juga berdampak luas, yaitu
terhadap budaya organisasi secara keseluruhan.
Menurut Tjiptono (2006) ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas jasa,
yaitu:
1. Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Jasa
Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggannya.
Untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan utama kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan.
Oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi
determinan jasa

yang

paling

penting

bagi
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pasar

sasaran.

Langkah

berikutnya

adalah

memperkirakan

penilaian

yang

diberikan

pasar sasaran

terhadap

perusahaan dan pesaing

berdasarkan determinan-determinan tersebut.
2. Mengelola Harapan Pelanggan
Semakin banyak janji yang diberikan perusahaan, maka semakin besar pula harapan pelanggan
(bahkan bisa menjurus menjadi tidak realistis) yang pada gilirannya akan menambah peluang
tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu ada suatu hal yang
dapat dijadikan pedoman, yaitu: “Jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi berikan
lebih dari yang dijanjikan.”
3. Mengelola Bukti (evidence) Kualitas Jasa
Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan
sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana
halnya barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangibles yang berkaitan
dengan jasa sebagai bukti kualitas.
4. Mendidik Pelanggan Tentang Jasa
Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang sangat positif dalam
rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang lebih „terdidik‟ akan dapat mengambil
keputusan secara lebih baik.
5. Mengembangkan Budaya Kualitas
Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif
bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus- menerus. Budaya kualitas terdiri
dari filosifi, keyakinan, sikap,norma, nilai tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan
kualitas. Agar dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada
seluruh anggota organisasi.
6. Menciptakan Automating Quality
Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya
manusia yang dimiliki. Meskipun demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi,
perusahaan

perlu

melakukan penelitian

secara

seksama

untuk

menentukan

bagian

yang

membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan otomatisasi.
7. Menindak lanjuti Jasa
Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang perlu ditingkatkan.
Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk
mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan
dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi, baik menyangkut
kebutuhan maupun keluhan mereka.
8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa
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Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu system yang menggunakan berbagai macam
pendekatan riset secara sistematis

untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan

informasi

dan

kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup
segala aspek yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal,
serta informasi mengenai perusahaan dan pelanggan.

2.2 Konsep Kepuasan Pelanggan

Mencari dan memberikan kepuasan serta kesenangan adalah suatu yang selalu dilakukan
oleh berbagai pihak, seperti pelanggan, perusahaan, pemerintah, industry, lembaga sosial dan
keagamaan, dan sebagainya. Kita semua selalu berusaha untuk memperoleh kepuasan. Kata
satisfaction atau kepuasan berasal dari bahasa latin yaitu satis dan facere, yang artinya cukup dan
untuk membuat. Sedangkan kata lain yang mirip adalah satitation dapat diartikan sebagai kondisi
lebih dari cukup. Dengan demikian arti dari kepuasan adalah melakukan pemenuhan tujuan
sampai pada titik yang cukup atau lebih dari cukup. Pengertian tersebut menunjukkan adanya
titik referensi dimana kecukupan tersebut berada. (Ignatius Heruwasto, 2014)
Sejak munculnya konsep pemasaran (marketing consept) sekitar tahun 1950an, kalangan
dalam ranah pemasaran menempatkan konsep kepuasan pelanggan sebagai konsep penting guna
memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Hingga saat ini konsep ini tidak surut dalam
penggunaannya di perusahaan untuk berbagai keperluan, mulai dari tujuan perusahaan, tolak
ukur kinerja hingga jargon penjualan.
Demikian pentingnya konsep ini, beberapa penulis memasukkannya ke dalam definisi
manajemen pemasaran. Kotler et al (1996) mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah proses
perencanaan dan pelaksanaan konsep penetapan harga, promosi, distribusi barang, pelayanan dan
ide untuk menghasilkan pertukaran dengan target grup sebagai pemenuhan kepuasan pelanggan
dan tujuan-tujuan organisasi.
2.2.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan
Hasil dari suatu jasa yang ditawarkan perusahaan adalah penilaian pelanggan. Penilaian
yang berasal dari pelanggan ini adalah akibat yang dirasakannya. Maka dalam mencari sampai
sejauh mana pelanggan merasa puas atas pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan, tidak terlepas dari
sesuatu yang diharapkan pelanggan

dengan

kenyataan

yang

diterimanya

setelah

melakukan

pembelian, pelanggan akan merasakan kepuasan atau ketidakpuasan.
Menurut Tse dan Wilton yang dikutip oleh Tjiptono (2006) menyatakan kepuasan pelanggan
adalah sebagai berikut :
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“kepuasan

atau ketidak

puasan

pelanggan

adalah

respon

pelanggan terhadap

evaluasi

ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja
lain) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya “
Pengertian kepuasan menurut Kotler dan Keler (2007) adalah sebagai berikut:
“Kepuasan

adalah

membandingkan

perasaan

kinerja

(hasil)

senang

atau

produk

kecewa

seseorang

yang muncul

setelah

yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang

diharapkan”.
Menurut Engel et al yang dikutip oleh Tjiptono (2006), menyatakan kepuasan pelanggan adalah
sebagai berikut:
“Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurangkurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan
ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.”
Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut komponen kepuasan
pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). Umumnya harapan pelanggan merupakan
perkiraan

atau

keyakinan

pelanggan tentang

apa

yang

diterimanya

bila

membeli

atau

mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi
pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli.
Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan dalam gambar
berikut :

Gambar 2.2 Konsep Kepuasan Pelanggan
Tujuan
Perusahaan

Kebutuhan dan
Keinginan
Pelanggan

PRODUK

Harapan
Pelanggan
Terhadap Produk

Nilai Produk
Bagi Pelanggan
Tingkat
Kepuasaan

Sumber : Tjiptono (2006)
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2.2.2 Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan
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Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan
memantau kepuasan pelanggannya (juga pelanggan perusahaan pesaiang). Kotler dan Keller dalam
bukunya

Manajemen

Pemasaran

(2007) menyebutkan beberapa cara untuk mengukur kepuasan

pelanggan, yaitu:
1. Sistem keluhan dan saran (suggestion and recomended)
Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan seluasluasnya bagi para pelaggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media
yang dapat digunakan berupa kotak saran yang diletakan di tempat-tempat strategis (yang
mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu komentar (yang bisa diisi
langsung atau dikirim via pos kepada perusahaan), menyediakan saluran telepon khusus
(customer hot lines), dan lain-lain.
2. Survei Periodik (periodic surveys)
Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode
survai, baik melalaui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survai perusahaan akan
memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga sekaligus
memberi tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.
3. Pembeli Misterius (mystery shoppers)
Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk
berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan atau pesaing.
Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan
produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk
tersebut.
4. Analisa Pelanggan yang Hilang (costumer loss rate)
Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah
berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperolehnya
informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan
untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas
pelanggan.
2.2.3 Faktor-faktor Timbulnya Ketidakpuasan Pelanggan
Harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, di antaranya pengalaman
berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat, serta informasi dan janji-janji perusahaan dan para
pesaing (Kotler dan Armstrong yang dikutip oleh Tjiptono, 2006). Faktor-faktor tersebutlah yang
menyebabkan harapan seseorang biasa-biasa saja atau sangat kompleks. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 2.3 Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan

Pelanggan Keliru
Mengkomunikasikan
Jasa Yang diinginkan

Pelanggan
Keliru
Menafsirkan
Signal (Harga
Positioning, dll)

Kinerja
Karyawan
Perusahaan
Yang Buruk

Harapan
Tidak
Terpenuhi

Miskomunikasi
Rekomendasi
dari Mulut ke
Mulut

Miskomunikasi
Penyediaan
Dana oleh
Pesaing
Sumber : Tjiptono (2006)

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan berpengaruh pada
pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukan pelanggan setelah terjadi proses pembelian. Apabila
pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukan besarnya kemungkinan untuk membeli kembali
produk yang sama. Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap
produk kepada orang lain. Tidak demikian dengan seorang pelanggan yang tidak puas. Pelanggan
yang tidak puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk, atau secara eksterim bahkan dapat
mengajukan gugatan terhadap perusahaan.
Tentu

banyak

sebab-sebab

timbulnya

ketidakpuasan

tersebut,

menurut Alma (2004)

munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu antara lain:
1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan
2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan
3. Prilaku personil kurang memuaskan
4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang
5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang dan harga tidak sesuai
6. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan.

2.2.4 Strategi Pemenuhan Kepuasan Pelanggan
Ada beberapa strategi untuk memenuhi kepuasan pelanggan, menurut Tjiptono (2006) strategi
kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:
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1. Relationship Marketing Strategy
Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berkelanjutan, tidak
berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan
pelanggan secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business).
2. Strategy Superior Customer Service
Strategi ini berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada para pesaing. Hal ini
membutuhkan

dana

yang

besar.

Untuk

mewujudkannya dibutuhkan

dana

yang

besar,

kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih.
3. Strategy Unconditional Guarantees
Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada
gilirannya

akan

menjadi

sumber

dinamisme penyempurnaan

kualitas

jasa

dan

kinerja

perusahaan. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencari tingkat
kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya.
4. Strategi Penanganan Keluhan Yang Efisien
Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak
puas menjadi pelanggan yang puas (atau bahkan pelanggan ‟abadi‟).

2.3 Konsep Loyalitas Pelanggan
Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan
ini timbil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Usaha yang
dilakukan untuk menciptakan kepuasaan pelanggan lebih cenderung mempengaruhi sikap pelanggan.
Sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya.

Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran
modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan perusahaan akan mendapatkan
keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu tertentu.
Menurut Ali Hasan (2008:83) Loyalitas pelanggan dedefinisikan sebagai orang yang membeli,
khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang terus
menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan
memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.
Menurut Gremler dan Brown (dalam Ali Hasan, 2008:83) bahwa loyalitas pelanggan adalah
pelanggan yang tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan
sikap yang positif terhadap perusahaan jasa, misalnya dengan merekomendasikan orang lain untuk
membeli.
Griffin (dalam Diah Dharmayanti, 2006 :38) berpendapat bahwa pelanggan yang loyal adalah
pelanggan yang sangat puas dengan produk atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk
memperkenalkannya kepada siapapun yang dikenal.
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Engel, Blackwell, Miniard (dalam Ali Hasan, 2008 : 84) mengemukakan bahwa loyalitas
pelanggan merupakan kebiasaan perilaku pengulangan pembelian, keterkaitan dan keterlibatan yang
tinggi pada pilihannya, dan bercirikan dengan pencarian informasi eksternal dan evaluasi alternative.
Dick dan Basu (dalam Ali Hasan, 2008:84) menyatakan definisi loyalitas lebih bersifat
operasional yang menyebutkan bahwa loyalitas sebagai sebuah konsep yang menekankan pada tuntutan
pembelian, proporsi pembelian, atau probabilitas pembelian.
Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan merupakan sebuah
sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan
yang menyertakan aspek perasaan didalamnya, khususnya yang membeli secara teratur dan berulangulang dengan konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi
juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang menawarkan produk/ jasa
tersebut.
Indikator dari loyalitas pelanggan menurut Kotler & Keller (2006 ; 57) adalah
1. Repeat Purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk);
2. Retention (Ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan);
3. Referalls (mereferensikan secara total esistensi perusahaan).
Selanjutnya Griffin (2003 ; 223) mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh
perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain :
1.

Mengurangi biaya pemasaran (karena biay\a untuk menarik pelangan baru lebih mahal).

2.

Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan, dan lain lain).

3.

Mengurangi biaya turn over pelanggan (karena pergantian pelanggan yang lebih sedikit).

4.

Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan.

5.

Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka
yang merasa puas.

6.

Mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya pergantian, dll).
Dapat dikatakan terciptanya loyalitas pelanggan, menjadi langkah awal untuk menjamin

keberlangsungan usaha. Karena itu, setiap perusahaan tidak akan berhenti memberikan pelayanan terbaik
bagi para pelanggannya. Dengan memberikan kepuasan pada pelanggan, menjadi jaminan agar pelanggan
tidak beralih pada jasa yang disediakan penyedia jasa lainnya.

2.4 Teori Yang Digunakan
Kepuasan adalah fungsi dari perceived performance dan expectation
S = Satisfaction
E = Expectation
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P = Product Perceived Performance
Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan,
yaitu semua nilai yang dimiliki sekarang dan nilai yang akan dimiliki perusahaan di masa depan.
Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan,
pelanggan.

Pelanggan merupakan

satu-satunya

mempertahankan,

dan

menumbuhkan

alasan perusahaan untuk tetap beroperasi,

mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun
(kotler & kevin lane keller).

2.4.1 Kajian Peneliti Terdahulu
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariaflorencio (2009) tentang pengaruh kualitas
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, besarnya pengaruh kualitas pelayanan

sebesar 94,67%

terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan sisanya sebesar 5,33% dipengaruhi oleh variable lain. Dari
penelitian uji hipotesis diperoleh nilai t tabel = 1,672, dengan nilai t hitung 33,14, ini berarti
kualitas pelayanan Coffe Break‟s Cafe Bandung berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan.
Berdasarkan analisis uji hipotesis dengan menggunakan distribusi t , diperoleh hasil t hitung > t
tabel= 6,09 > 1,6788. Hasil penelitian Elica (2008) ini mebuktikan pengaruh kepuasan pelanggan
terhadap kepuasan pelanggan sebesar 44%, ini berarti bahwa kualitas pelayanan PT. Eska Wisnutara
Tours & Travel mempunyai pengaruh sebesaar 44% terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan 56%
lainnya dipengaruhi oleh variable lainnya yang tidak di teliti dalam penelitian tersebut.
Afriani (2009) mempunyai hipotesis “ semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh
restoran Gurih & Bogor dalam memenuhi keinginan pelanggan, maka semakin tinggi pula tingkat
kepuasan yang dirasakan “, hipotesis itupun membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi rank spearman
diperoleh nilai Rs sebesar 0,870, Rs berada diantara 0,800-1,000. Sedangkan hasil perhitungan
koefisien determinasi sebesar 75,69%. Hal ini merupakan kontribusi/pengaruh variabel kualitas
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan
Mukti (2006) membandingkan antara nilai rata-rata harapan pelanggan pelanggan dengan
nilai rata-rata kinerja yang dirasakan pelanggan, secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan
bahwa nilai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Restaurant The
View adalah sebesar 93,688%, yang berarti bahwa pelanggan sudah merasa sangat puas terhdap
kualitas pelayanan yang diberikan oleh Restaurant The View. Walaupun masih ada kesenjangan
sebesar 6,312% tetapi perbedaan kesenjangannya sedikit sekali, dan dapat dilihat nilai rata-rata harapan
pelanggan hampir mendekati dengan nilai rata-rata kinerja yang dirasakan.
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Melalui perhitungan koefisien
pengaruh

kepuasan

determinasi

yang dilakukan oleh

Deva (2008) mengenai

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Neo Calista cafe, diperoleh

persentase besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 18,40 % dan
sisanya

81,60 %

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diukur pada

penelitian ini, seperti promosi, word of mouth, harga, dan sebagainya.

2.5 Kerangka Pemikiran
Untuk dapat

meningkatkan

penjualannya,

maka

perusahaan harus

benar-benar dapat

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan memperbaiki kekurangankekurangan

dengan

menjalankan

program pelayanan

yang

berkualitas

terhadap

pelanggan.

Perusahaan selalu tanggap terhadap keluhan dan kritik dari para pelanggannya, dengan adanya
kritikan dan masukan tersebut dijadikan sebagai acuan agar perusahaan dapat lebih baik dan
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
Pelanggan menjadi semakin kritis terhadap berbagai bentuk jasa pelayanan yang diberikan
oleh suatu perusahaan. Mereka mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat
sesuai dengan yang mereka harapkan.

Pelayanan merupakan faktor yang sangat penting, hal ini

disebabkan karena mereka menyadari bahwa kepuasan merupakan aspek vital untuk bertahan dalam
keberadaannya sebagai suatu organisasi jasa dan memenangkan persaingan. Meskipun

demikian,

tidaklah mudah untuk mewujudkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan
harapan mereka dipengaruhi oleh pengalaman pembelian sebelumnya.
Karena melalui pemberian pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa nyaman
sehingga pada akhirnya akan menciptakan image yang positif

terhadap pelayanan jasa BARAYA

Travel itu sendiri.
Baik atau tidaknya pelayanan BARAYA travel tergantung pada tingkat respon yang diberikan oleh
para pengguna jasa BARAYA Travel itu sendiri, respon yang tinggi menunjukkan kalau kualitas
pelayanan menciptakan kepuasan dan sebaliknya.
Pengertian kepuasan menurut Kotler dan Keler (2007) adalah sebagai berikut:
“Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan
kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan”.

Adapun pengertian kualitas jasa menurut Wyckof yang dikutip Tjiptono (2006) :
”kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat
keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.”
Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai
hubungan yang erat dengan kualitas pelayanaan. Kualitas pelayanan yang tinggi menghasilkan
kepuasan pelanggan yang tinggi. Pelanggan akan merasa puas apabila nilai hantaran dari kualitas
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pelayanan yang diberikan baik, kepuasan pelanggan akan turun apabila kualitas pelayanan
yang diberikan kurang atau tidak memuaskan. Untuk dapat memenangkan persaingan melalui
pencapaian kepuasan pelanggan, maka perusahaan perlu mengukur tingkat kepuasan pelanggan,
tingkat kepuasan pelanggan dapat diukur dengan harapan pelanggan, sehingga perusahaan dapat
mengetahui unsur-unsur pelayanan, mana yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan
kualitasnya dikaitkan dengan tingkat kepentingan bagi pelanggan dan prestasi perusahaan selama
ini.

Gambar 2.4 Paradigma Kerangka Pemikiran
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2.6 Pengembangan Hipotesis
Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral
dalam wacana bisnis dan manajemen, pelanggan umumnya mengharapkan produk berupa barang atau
jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan pelayanan yang baik atau memuaskan.Jika
jasa atau barang yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, maka akan terdapat
kepuasan dan sebaliknya akan timbul rasa kecewa. Bila kenikmatan yang diperoleh pelanggan melebihi
harapannya, maka pelanggan betul-betul puas, mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan
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mengadakan pembelian ulang serta memberi rekomendasi produk kepada rekan-rekannya. Harapan
itu biasanya bertumpu pada sebuah citra dari produk atau jasa pada sebuah perusahaan, bila suatu
perusahaan bisa mempertahankan citranya serta memberikan harapan yang dibutuhkan pelanggan
dalam rangka menjaga kepuasan pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut
mendekati keuntungan yang setinggi-tingginya.Kajian ini menguji hipotesis “apakah kualitas pelayanan
mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan berimplikasi terhadap loyalitas pelanggan
”
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