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BAB XI 

MANAJEMEN KUALITAS JASA 

 
1. URGENSI KUALITAS JASA 

1.Apakah mungkin mendirikan perusahaan dengan kualitas rendah? 

Apabila dahulu, kualitas masih dapat menjadi senjata agar perusahaan dapat 
memenangkan persaingan, namun kini hampir semua perusahaan—lebih-lebih 
perusahaan jasa—dapat menghasilkan kualitas yang sama, tentu saja itu berarti 
kualitas bukan lagi menjadi satu-satunya senjata andalan bersaing. Kualitas 
kini ibarat tiket masuk ke dalam gelanggang pertandingan bila kita ingin 
survive!  
 

2. Jika perusahaan nekat didirikan dengan kualitas output rendah, apa yang harus 

dihadapi? 

Dahulu misalnya, kita belum mengenal ISO 9000, juga belum ada Undang-
undang Perlindungan Konsumen yang melindungi mereka dari rendahnya 
kualitas jasa. Namun kini para produsen jasa bisa dipenjarakan oleh 
konsumennya sendiri! Mengapa? UU No. 8/1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang sudah berlaku efektif sejak 20 April 2000 lalu, telah 
menampung segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhan konsumen 
terhadap produsen untuk melindungi haknya secara hukum. UU perlindungan 
Konsumen ini juga memuat banyak hal “baru” yang diperkenalkan, seperti 
alternatif penyelesaian selain ligitasi. Dan dalam ligitasi pun dimungkinkan 
secara sukarela ada penyelesaian di luar pengadilan (settlement out of court). 
Dengan kata lain, semangat memudahkan konsumen untuk menuntut 
pelaku usaha merupakan jiwa dari UU Perlindungan Konsumen ini. 
Perlindungan konsumen di sini adalah segala upaya yang menjamin 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
 

3.Apa yang terjadi jika konsumen menuntut perusahaan karena rendahnya kualitas 

output? 

UU perlindungan Konsumen ini juga menganut pembuktian terbalik dan inilah 
yang harus diwaspadai oleh produsen/pemberi jasa. Maksudnya, jika ada 
keluhan dari konsumen maka beban pembuktiannya ada pada produsen. 
Apabila ia tidak berhasil membuktikannya. Segala yang dituduhkan akan 
dianggap benar dan produsen wajib menanggung konsekuensinya. 
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4. Apakah konsumen jasa juga mendapat perlindungan? 

 Dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen jelas dikatakan bahwa 
konsumen yang dimaksud adalah setiap orang pemakai barang dan atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat. Hal itu berlaku baik bagi kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 
diperdagangkan. Adapun jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen. 
 

5. Konsumen dapat melaporkan produsen/pemberi jasa pada saat apa?   

Konsumen melaporkan saat produsen/pemberi jasa tidak memberikan 
informasi yang benar, jelas, jujur, diskriminatif, dan seterusnya.   
 

6. Setelah dilaporkan penyelesaian selanjutnya apa? 

Proses penyelesaiannya membutuhkan waktu. Pertama, tuntutan 
kompensasi atau ganti rugi membutuhkan waktu. Jika berhasil pelaku usaha 
diwajibkan untuk memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian. 
Pembayaran ganti rugi itu harus dilakukan dalam tempo 7 hari dan tidak 
menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana bedasarkan pembuktian lebih 
lanjut bila ada unsur kesalahan.  

 
7. Bagaimana bila tuntutan tidak ditanggapi? 

Tuntutan dapat diajukan lebih lanjut ke badan penyelesaian sengketa 
konsumen. Pilihan secara suka rela diserahkan kepada pihak yang bersengketa. 
Mungkin proses alternatif diperkenalkan karena pengalaman dengan 
pengadilan yang sangat tidak efisien, tidak murah dan tidak sederhana. Akan 
tetapi, terserah ke dua belah pihak untuk memilih.   

 
2. SIAPAKAH PELANGGAN (CUSTOMER) 

1. Pelanggan menurut Cambridge International Dictionary1 adalah “a person who 
buys goods or a service” . 

2. Menurut Webster 1928 Dictionary2  pelanggan  adalah “one of frequents any 
place of sale for the sake or purchasing  goods or wares” (pelanggan adalah 
seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk membeli suatu 
barang atau peralatan) 1atau “Customer is one who frequents or visit any palce 
for procuring what he wants” (pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali 
datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan…).   

 

                                                           
1. Cambrige International Dictionaries, Customer, http://www.cup.cam.ac.uk. 10/9/1999 
2. Webster’s 1928 Dictionary. List or Words: Customer. http://www.christiantech.com. 10/9/1999 
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CUSTOMER DELIVERED VALUE 
Seorang konsumen dalam menentukan tingkat kepuasan, akan melihat 

nilai lebih (value added) produk/kinerja pelayanan yang diterima setelah 

membelinya dibandingkan dengan perusahaan lain. Jika konsumen memilih 

perusahaan “A” artinya value added yang diperoleh dari perusahaan “A” adalah 

yang terbesar.  

Pencarian nilai ini disebut customer delivered value, yang intinya 

besarnya selisih nilai yang diberikan oleh produk/jasa perusahaan dengan biaya 

yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk/jasa tersebut (customer 

cost). Dan jika hasilnya positif itu berarti profit yang diterima konsumen. Semakin 

besar positifnya/nilai tambahnya, semakin besar kemungkinan dipilih konsumen. 

Jika selisihnya negatif, konsumen semakin menjauhi perusahaan itu. 

Nilai terhadap produk/jasa oleh konsumen akan diukur dari: 

keandalan (reliability), ketahanan (durability) dan kinerja (performance) terhadap 

bentuk fisik, pelayanan karyawan dan citra produk/jasa. Sedangkan biaya yang 

dikeluarkan konsumen diukur berdasarkan jumlah uang, waktu dan energi dan 

biaya psikologis produk/jasa (Kotler, 1997). 

 
3. PENGERTIAN KUALITAS (QUALITY) 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan dari ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk/jasa 

dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan atau bersifat laten atau dengan kata lain kualitas suatu produk/jasa 

adalah sejauh mana produk/jasa memenuhi spesifikasi-spesifikasinya.  

Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung 

dari perspektif atau ciri-ciri yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan 

spesifikasi. Namun terdapat 3 orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu 

sama lain: (1) Persepsi konsumen, (2) Produk/jasa, (3) Proses. Untuk yang 

berwujud barang, ke 3 orientasi ini dapat dibedakan dengan jelas tetapi tidak untuk 

jasa. Untuk jasa, produk dan proses tidak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan 

produknya adalah proses itu sendiri. 
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Gambar 11.1 
Siklus Kepuasan Pelanggan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jika dianalis lebih jauh kualitas akan menguntungkan dalam jangka 

panjang, karena keuntungan eksternal yang diperoleh dari kepuasan pelanggan dan 

keuntungan internal yang diperoleh dari adanya perbaikan efisiensi produk 

(Sviokla). 

Seberapa besar toleransi biaya yang harus dikeluarkan dan seberapa besar 

kualitas telah dinyatakan cukup memuaskan. Menurut Joseph Juran dalam 

bukunya Quality Control Handbook, ada 2 elemen yaitu: 

1. Biaya yang dapat dihindari (Avoidable) misalnya  
- biaya akibat kegagalan produk (Product defect and failure) 
- biaya yang dikeluarkan untuk jam kerja buruh akibat 

adanya pekerjaan ulang (Rework) 
- biaya perbaikan produk (Repair) 
- biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses karena adanya 

keluhan pelanggan (Complain processing) 
2. Biaya yang tidak dapat dihindari (Unavoidable) misalnya 

- biaya inspeksi operasional produk (inspection) 
- proses pengambilan contoh (sampling) 
- proses penyortiran (sorting) 
- dan kegiatan pengawasan kualitas lainnya. 
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Gambar 11.2 
Quality Benefits Chain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selain dari segi biaya kualitas memiliki 8 dimensi pengukuran yang terdiri dari 

aspek berikut: 

1. Kinerja (Performance). Kinerja disini merujuk pada karakter produk inti 
yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek 
kiberja individu. Kinerja beberapa produk biasanya didasari oleh 
perferensi subyektif pelanggan yang pada dasarnya bersifat umum. 

2. Keragaman produk (Features). Keragaman produk dapat berupa 
produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat menambah nilai suatu 
produk. Features suatu produk biasanya diukur secara subyektif oleh 
masing-masing individu konsumen, dengan demikian perkembangan 
kualitas suatu produk menuntut karakter fleksibilitas agar dapat 
menyesuaikan diri dengan permintaan pasar. 

3. Keandalan (Reliability). Dimensi keandalan berkaitan dengan timbulnya 
kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi 
(malfunction) pada suatu periode. Keandalan suatu produk sangat penting 
mengingat besarnya biaya penggantian dan pemeliharaan yang harus 
digantikan bila produk tidak reliable. 

4. Kesesuaian (Comformance). Kesesuaian suatu barang adalah kesesuaian 
produk dengan standar dalam industrinya. Kesesuaian produk dalam 
industri jasa diukur dari tingkat akurasi dan waktu penyelesaian, 
termasuk perhitungan kesalahan yang terjadi, keterlambatan yang tidak 
dapat diantisipasi, dan beberapa kesalahan lain. 

“Internal” Benefits 
- Efficiency 
-  Continues 

Improvement 

Quality 
Focus 

“External” Benefits 
- Product/Service 
Quality 
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Perseption 

Lower cost 
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Profitability 
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5. Daya Tahan/Ketahanan (Durability). Ukuran ketahanan suatu produk 
meliputi segi teknis dan ekonomis. Secara teknis, ketahanan suatu produk 
didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang diperoleh oleh seseorang 
sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan 
diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk dilihat melalui jumlah 
kegunaan yang diperoleh sebelum terjadi kerusakan dan keputusan untuk 
mengganti produk. 

6. Kemampuan Pelayanan (Serviceability). Kemampuan pelayanan bisa 
juga disebut dengan kecepatan, kompetensi, kegunaan, dan kemudahan 
produk untuk diperbaiki. Dimensi ini menunjukkan bahwa konsumen  
tidak hanya memperhatikan adanya penurunan kualitas produk tetapi juga 
penjadwalan pelayanan, kenyamanan komunikasi dengan staff, frekuensi 
pelayanan perbaikan akan kerusakan produk dan layanan lainnya. 
Kemampuan pelayanan suatu produk memiliki perbedaan standar bagi 
tiap orang dan kualitasnya secara subyektif oleh konsumen.  

7. Estetika (Aesthetics). Merupakan dimensi pengukuran yang paling 
subyektif. Estetika suatu produk dilihat melalui bagaimana suatu produk 
terdengar oleh konsumen, bagaimana tampak luar suatu produk, rasanya, 
dan baunya. Jadi, estetika merupakan penilaian dan refleksi yang 
dirasakan oleh konsumen. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality). Konsumen tidak 
selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-atribut produk 
dan jasa. Namun demikian, biasanya konsumen memiliki informasi 
tentang produk secara tidak langsung, misalnya melalui merek, nama, 
dan negara produsen. 

4. MEMAHAMI KUALITAS JASA (SERVICE QUALITY) 
Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang populer dijadikan acuan 

dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1996) dalam serangkaian 

penelitian mereka terhadap 6 sektor jasa: Peralatan rumah tangga, Reparasi, Kartu 

Kredit, Asuransi, Sambungan Telepon Jarak Jauh, Perbankan Ritel, dan Pialang 

Sekuritas. 

SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu 

persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (Perceived Service) 

dengan layanan yang sesungguhnya yang diharapkan/diinginkan (Expected 

Service). 

Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan 

bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan 
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dikatakan tidak bermutu. Dan apabila kenyataan sama dengan harapan maka 

layanan tersebut memuaskan. Dengan demikian service quality dapat didefinisikan 

sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang mereka terima/peroleh.  

Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan seperti 

apakah seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harapan para 

pelanggan ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 

pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi perusahaan lainnya). 

DIMENSI KUALITAS PELAYAN SERVQUAL 
 Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL oleh Parasuraman (1998) 

yang melibatkan 800 pelanggan (yang terbagi dalam 4 perusahaan) berusia 25 

tahun ke atas disimpulkan terdapat 5 dimensi SERVQUAL sebagai berikut: 

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 
menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 
sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 
jasa. ini meliputi fasilitas fisik (Gedung, Gudang, dan lainnya), teknologi 
(peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan 
pegawainya.  

2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai 
dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa 
kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi tinggi. 

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 
memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, 
dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 
tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas 
pelayanan. 

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan santunan, 
dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 
pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari komponen: komunikasi 
(Communication), kredibilitas (Credibility), keamanan (Security), kompetensi 
(Competence), dan sopan santun (Courtesy). 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian dan tulus dan bersifat individual atau 
pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 
keinginan konsumen. dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu 
pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 
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pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman 
bagi pelanggan. 

SKALA PENGUKURAN DAN DIMENSI SERVQUAL 
 Aplikasi skala pengukuran dalam SERVQUAL adalah multiple-item 

scale. Skala ini merupakan hasil penelitian dari Parasuraman dan memiliki 

validitas dan reliabilitas yang baik. Instrumen dalam skala tersebut didesain untuk 

berbagai macam bentuk pelayanan, yang dinilai kualitasnya atas dasar 5 dimensi 

kualitas pelayanan.  Yaitu dengan merata-ratakan perbedaan nilai yang dihasilkan 

dari masing-masing bagian yang membentuk ke-5 dimensi. Sedangkan untuk 

menentukan nilai kepentingan relatif 5 dimensi terhadap persepsi pelanggan  

dilakukan regresi. Variabel penilaian dapat berupa skala sebagai berikut: 

 
Excellent/sangat bagus  4 
Good/bagus   3 
Fair/cukup   2 
 Poor/jelek      1 

 
Parasuraman, dan kawan-kawan dalam hal ini menggunakan skala 1-7 

(untuk memberikan respons terhadap suatu pernyataan atas satu aspek kualitas 

jasa), yakni sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman dan kawan-kawan 

disimpulkan dari ke-5 dimensi tersebut terdapat kepentingan relatif yang berbeda-

beda. Reliability secara konsisten merupakan dimensi paling kritis, kemudian 

tingkat ke-2 assurance, ke-3 oleh tangibles (terutama oleh perusahaan perbankan), 

ke-4 oleh responsiveness, dan kadar kepentingan yang paling rendah adalah 

empathy. 

KEPUASAN 
 Mutu pelayanan dan produk dapat dibuat indeks dengan kekuatan 

jawaban menuju ke setiap butir kepuasan. Salah satu format pengukurannya 

adalah dengan skala Likert yang dirancang untuk memungkinkan pelanggan 

menjawab dalam berbagai tindakan pada setiap butir yang menguraikan 

pelayanan/produk. Skala Likert dikembangkan dengan prosedur penskalaan 

dimana skala mewakili suatu kontinum bipopular. Pada  ujung sebelah kiri dengan 
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angka rendah menggambarkan suatu jawaban negatif, sedangkan ujung kanan 

(dengan angka besar) menggambarkan yang positif.  

  Kategori yang dipergunakan skala Likert berupa analisis tingkat 

kepentingan dan kinerja dengan 5 kategori sebagai berikut (Supranto, 1997): 

 

Sangat penting/sangat puas  5 
Penting/puas    4 
Netral     3 
Tidak penting/tidak puas   2 
Sangat tidak penting/sangat tidak puas 1 

 
 
 Tiap butir-butir pilihan mewakili kepuasan dari pelayanan perusahaan, 

pelanggan tinggal memilihnya. Dari jawabannya akan dikumpulkan, diolah secara 

statistik yaitu berupa data ringkasan antara lain rata-rata (average) dan standar 

deviasi untuk setiap butir kepuasan sehingga bisa diperbandingkan untuk diambil 

kesimpulannya. Ringkasan nilai tersebut dapat memberikan ukuran mutu 

pelayanan yang lebih umum dan sangat berguna untuk manajer.  

5. ANALISIS KESENJANGAN KUALITAS PELAYANAN 
(SERVQUAL) 

Dimensi kualitas pelayanan yang telah disebutkan diatas, harus diramu 

dengan baik. Bila tidak akan dapat menimbulkan kesenjangan antara perusahaan 

dan pelanggan karena perbedaan persepsi mereka tentang wujud pelayanan. 5 

kesenjangan (Gap) yang menyebabkan perbedaan persepsi tentang kualitas 

pelayanan adalah sebagai berikut: 

1. Gap persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian 
pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai 
harapan pengguna jasa. kesenjangan ini terjadi karena kurangnya orientasi 
penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan 
penelitian, kurangnya interaksi antara pihak manajemen dan pelanggan, 
komunikasi dari bawah ke atas yang kurang memadai serta terlalu 
banyaknya tingkatan manajemen. 

2. Gap spesifikasi kualitas. Yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen 
mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. 
Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak memadainya komitmen 
manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai ketidak layakan, 
tidak memadainya standarisasi tugas, dan tidak adanya penyusunan tujuan. 
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Gambar 11.3 
Analisis Lima Kesenjangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Gap penyampaian pelayanan. Yaitu kesenjangan antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyampaian jasa (service delivery). Kesenjangan ini 
terutama disebabkan oleh faktor-faktor: 

a. Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana pegawai dapat melakukan 
tugas sesuai dengan harapan manajer tetapi memuaskan 
pelanggan. 

b. Konflik peran, yaitu sejauh mana pegawai meyakini bahwa 
mereka tidak memuaskan semua pihak. 

c. Kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus dikerjakannya. 
d. Kesesuaian teknologi yang digunakan dengan pegawai. 
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e. Sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadainya sistem 
penilaian dan sistem imbalan. 

f. Perceived Control, yaitu sejauh mana pegawai merasakan 
kebebasan atau fleksibilitas untuk melakukan cara pelayanan. 

g. Team Work, yaitu sejauh mana pegawai dan manajemen 
merumuskan tujuan bersama di dalam memuaskan pelanggan 
secara bersama-sama dan terpadu. 

4. Gap komunikasi pemasaran. Yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa 
dan komunikasi internal. Ekspektasi pelanggan mengenai kualitas 
pelayanan dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh perusahaan 
mengenai komunikasi pemasaran. Kesenjangan ini terjadi karena: 

a. Tidak memadainya komunikasi horisontal. 
b. Adanya kecenderungan untuk memberikan janji berlebihan. 

Dalam hal ini komunikasi eksternal telah mendistorsi harapan 
nasabah. 

5. Gap dalam pelayanan yang dirasakan. Yaitu perbedaan persepsi antara 
jasa yang diraskan dan diharapkan oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti 
sama, maka perusahaan akan memperoleh citra dan dampak positif. 
Namun bila yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka 
kesenjangan ini jelas menimbulkan masalah bagi perusahaan. 

KESENJANGAN 1: PERBEDAAN ANTAR EKSPEKTASI KONSUMEN 
DAN PERSEPSI MANAJER ATAS EKSPEKTASI KONSUMEN. 
 Para eksekutif  jasa tidak selalu dapat mengetahui feature apa yang 
dipersepsikan sebagai jasa yang berkualitas oleh konsumen. Hal ini terjadi karena 
sedikit acuan yang jelas dan terdeskripsikan dengan baik. Kesenjangan persepsi ini 
lebih dominan pada perusahaan jasa dibanding barang. 

Tabel 11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kesenjangan Dalam Kualitas jasa 1 

 
Theoritical constructs    Spesific variable 
Orientasi dari riset pemasaran  Jumlah dari riset pemasaran. 

Penggunaan dari riset pemasaran. 
Sampai dimana riset pemasaran terfokus 
pada kualitas. 
Jumlah interaksi langsung antara manajer 
dan konsumen. 
 

Komunikasi ke atas Banyak komunikasi antara karyawan dan 
manajer. 
Banyaknya input yang diterima dari 
contact personnel. 
Kualitas  komunikasi antara eksekutif dan 
contact personnel. 
 

Tingkatan manajer Jumlah tingkatan antara contactt 
personnel. 
Konsumen dan manajer 
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Orientasi Riset Pemasaran 
 Ketertinggalan jasa dibanding barang membutuhkan riset pemasaran dan 
aspek lain dalam orientasinya pada konsumen. Riset pemasaran adalah alat utama 
untuk mengetahui ekspektasi dan persepsi konsumen, maka besarnya kesenjangan 
sangat bergantung pada jumlah riset pemasaran yang dilakukan. Variabel lain 
yang turut menentukan antara lain adalah penggunaan data dari hasil riset tersebut 
serta sampai dimana isu kualitas ditekankan, serta jumlah interaksi langsung 
antara para manajer dengan konsumen. 
 
Upward Communication 
 Pemahaman para eksekutif terhadap para konsumen bergantung sekali 
pada jumlah dan tipe komunikasi yang didapat dari kontak personal dan orang-
orang dari luar perusahaan (pengecer/agen). Upward Communication biasanya 
memberikan komunikasi pada para manajer di lini atas mengenai kinerja seluruh 
perusahaan. Aspek penting dari Upward Communication adalah efektifitas dan 
kualitas pada medium dimana komunikasi terjadi. Contohnya komunikasi tatap 
muka lebih efektif dibanding komunikasi tertulis karena menggunakan verbal dan 
visual secara bersamaan. Ada 3 variabel yang mempengaruhi efektifitas dari 
Upward Communication yaitu: 

1. Banyaknya arus komunikasi dari karyawan ke manajer. 
2. Banyaknya input yang diterima dari kontak personal. 
3. Kualitas komunikasi antar eksekutif dan kontak personal. 

Tingkatan Manajemen 
 Tingkatan manajemen menghambat kontak personal karena mereka 
membuat penghalang antara pengirim dan penerima pesan. Karena itu semakin 
banyak tingkatan manajemen, semakin besar pula kesenjangan. 
KESENJANGAN 2: KESENJANGAN PERSEPSI MANAJEMEN-
SPESIFIKASI KUALITAS JASA 

Para manajer dari perusahaan jasa seringkali mengalami hambatan dalam 
memenuhi atau melampaui apa yang diharapkan konsumen. Beberapa factor 
seperti: keterbatasan sumber daya, orientasi keuntungan jangka pendek, kondisi 
pasar serta management indifferent dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara 
persepsi manajer akan ekspektansi konsumen dengan spesifikasi jasa yang telah 
dibuat manajer. 
Komitmen Manajer untuk Kualitas Jasa 

Salah satu penjelasan terjadinya kesenjangan (2) adalah ketiadaan 
komitmen total dari para manajer untuk kualitas jasa. Penekanan pada sasaran lain 
seperti pengurangan biaya dan keuntungan jangka pendek mempunyai hasil yang 
lebih mudah untuk diukur dan mungkin mengurangi penekanan pada kualitas jasa.  
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Tabel 11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel spesifik yang berhubungan dengan komitmen manajemen pada 
kualitas jasa termasuk di dalamnya adalah: proporsi sumber daya yang 
mempunyai komitmen pada kualitas jasa, keberadaan program kualitas internal 
serta jangkauan sampai dimana manajer percaya bahwa peningkatan kualitas jasa 
akan dikenali dan dihargai dalam suatu organisasi. 
Penetapan Tujuan 

Riset menunjukkan bahwa penetapan tujuan bukan hanya meningkatkan 
kinerja individu dan organisasi, tetapi juga meningkatkan kontrol keseluruhan 
organisasi. Karena jasa adalah kinerja, tujuan dari penyampaian jasa biasanya 
diukur dalam kinerja manusia atau mesin. Pengembangan dari tujuan jasa 
meliputi: mendefinisikan kualitas jasa agar apa yang ingin dicapai manajemen 
dapat dimengerti dan terlaksana sehingga, mengurangi kesenjangan ke dua. 
Standarisasi Tugas 
 Persepsi manajer pada kualitas jasa agar efeketif  harus distandarisasi 
atau dibuat rutin. Standarisasi dibagi menjadi 3 bentuk: 

1. Subtitusi dari hard technology untuk kontak personal. 
2. Peningkatan dari metode kerja (soft technology). 
3. Kombinasi dari dua metode tersebut di atas. 

Semakin manajer dapat menstandarisasi tugas, semakin kecil kesenjangan 
kedua. 

 
 

Manajemen Kualitas Jasa Dalam Kesenjangan (2) 
 

Theoritical construct    Spesific variable 
 
Komitmen manajemen untuk kualitas jasa Komitmen sumber daya untuk 

kualitas. 
Adanya program kualitas 
internal. 
Persepsi manajer akan 
pengakuan terhadap komitmen 
akan kualitas. 

 
Penetapan tujuan Adanya proses formal untuk 

menentukan kualitas dan tujuan 
jasa. 

 
Standarisasi tugas Penggunaan teknologi 

menstandarisasi jasa. 
 
Persepsi dari fisibilitas Kemampuan/sistem untuk 

memenuhi spesifikasi. 
 Jangkauan sampai dimana 

manajer percaya ekspektasi 
konsumen dapat dipenuhi. 
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Persepsi dan Fisibilitas 
Kesenjangan 2 dipengaruhi oleh batas sampai dimana manajer percaya 

akan kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan konsumen. Variabel yang 
sesuai dengan persepsi ini adalah kemampuan organisasi dan sistem untuk 
memenuhi spesifikasi dan tingkat dimana para manajer percaya bahwa harapan 
konsumen dapat dicapai. 

 
KESENJANGAN 3:KESENJANGAN SPESIFIKASI KUALITAS JASA-
PENYAMPAIAN JASA (SERVICE QUALITY SPECIFICATION-SERVICE 
DELIVERY GAP) 

Gap ketiga adalah perbedaan antara spesifikasi untuk jasa dan jasa aktual 
yang diberikan. Ini muncul ketika para karyawan tidak dapat atau tidak mau 
memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan pihak manajemen. Penyebab utama 
terjadi gap antara lain:  

1. Team Work. Dalam tim yang efektif, setiap orang berfungsi sebagai tim 
dan bersama-sama mencapai tujuan dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada tiap anggota tim untuk berpartisipasi dalam mencapai 
kesuksesan tim. Masalah akan muncul ketika tim tidak efektif, sehingga 
jasa yang seharusnya diberikan tidak maksimal. 

2. Employee-Job Fit (Kesesuaian karyawan dengan tugas). Permasalahan 
dalam kualitas jasa sering muncul karena yang bersangkutan tidak 
memiliki/tidak diposisikan dengan tepat sesuai keahliannya, sehingga 
tidak efektif dalam melakukan pelayanan. 

3. Technology-Job Fit (Kesesuaian pekerjaan dengan teknologi). Kualitas 
pelayanan juga ditunjang kemampuan karyawan memanfaatkan 
peralatan/teknologi. Ketika karyawan tidak dapat memanfaatkannya 
maka gap itu akan terjadi. 

4. Perceived Control. Kemampuan individu/karyawan dalam bekerja pada 
situasi yang menekan sangat menetukan tinggi-rendahnya kualitas yang 
diberikan. Ini berkaitan dengan manajemen stress oleh individu tersebut. 
Ketika ia berhasil mengelola stress menjadi fungsional, maka kualitas 
pelayanan yang diberikan akan lebih baik. 

5. Supervisory Control System. Kinerja dari karyawan ditentukan oleh 
output yang dihasilkan oleh karyawan. Namun, karena produk pelayanan 
jasa tidak bisa diambil secara kuantitatif, maka untuk melakukan 
supervisory control system, lebih difokuskan bagaimana karyawan 
memperlakukan pelanggan daripada output yang dihasilkan. 

6. Role Conflict. Ketika pihak manajemen ingin memindah peran dari 
seseorang karyawan, maka nantinya akan terjadi konflik terhadap peran 
yang diberikan. Sebab dalam role conflict ini, karyawan diberikan peran 
yang berbeda dari biasanya sehingga terkadang pekerjaannya tidak 
efektif. 

7. Role Ambiguity. Ketika karyawan tidak memiliki informasi yang 
menyeluruh terhadap apa yang diinginkan manajemen untuk 
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dilakukan/diharapkan manajemen, maka pekerjaan yang dilakukan 
karyawan akan sangat sulit dievaluasi, dan karyawan tersebut juga 
kesulitan menilai keberhasilan kerjanya.  

 
KESENJANGAN 4: PERBEDAAN ANTARA PENYAMPAIAN JASA DAN 
KOMUNIKASI EKSTERNAL (DIFFERENCE BETWEEN SERVICE 
DELIVERY AND EXTERNAL COMMUNICATIONS) 

Iklan dan alat komunikasi lain di media di luar perusahaan, akan 
berpengaruh terhadap harapan dari konsumen. Ada dua hal penting yang menjadi 
perbedaan tersebut, yaitu: 

1. Horizontal Communication. Yaitu informasi yang mengalir antar satu 
departemen dengan departemen lain dalam perusahaan. Tujuan utama 
dari aliran informasi ini adalah untuk mengkoordinasikan kerjasama antar 
departemen. Namun kalau aliran informasi ini buruk dengan banyak 
noise/gangguan, maka gap akan terjadi. 

2. Prospensity to overpromise. Terkadang perusahaan melebih-lebihkan diri 
dalam menghadapi lawannya. Namun kadang realitanya tidak terjadi 
sehingga hanya obral janji yang terlalu muluk yang tidak sesuai 
kenyataan yang dimiliki perusahaan. Ketika hal ini terjadi, maka 
kesenjangan itupun akan muncul. 

(Lupiyoadi, 2001:141-156). 
 


