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BAB XVI 
CONTOH –CONTOH APLIKASI 

 
 

Tabel 16.1 
CONTOH APLIKASI SECARA NYATA  

 
1. UPAYA MENGATASI PERSOALAN YANG TELAH TERJADI 
 

TANGGAPAN KARYAWAN TERHADAP PERSOALAN YANG TELAH TERJADI 

  TINDAKAN YANG MEMUASKAN TINDAKAN YANG TIDAK 
MEMUASKAN 

1 Seorang Penumpang yang mabuk 

dalam sebuah penerbangan mulai 

berteriak-teriak, membuat jengkel 

para penumpang lain. Para awak 

pesawat bertanya kepada 

penumpang tersebut apakah dia 

akan menyetir mobil ketika telah 

mendarat nanti dan menawarkan 

kepadanya secangkir kopi. Si 

penumpang mabuk itu menerima 

kopi yang ditawarkan kepadanya 

dan mulai berperilaku lebih tenang 

dan bersahabat. (Karyawan)  

Seorang penumpang yang mabuk 

mulai memukul para awak pesawat 

wanita. Salah seorang awak 

memintanya untuk berhenti, tetapi 

si penumpang yang mabuk itu terus 

memukul dan kemudian memukul 

seorang penumpang lain. Seorang 

Co-pilot yang dipanggil kemudian 

meminta si penumpang mabuk itu 

untuk duduk dan tidak menganggu 

orang lain, tetapi ia menolak. Si Co-

pillot akhirnya memukul si 

penumpang sampai akhirnya mau 

duduk di kursinya. (Karyawan) 

2  Sementara sebuah keluarga yang 

terdiri dari tiga orang sedang 

menunggu makan malam yang 

dipesannya, sang ayah memukul 

anaknya. Seorang konsumen lain 

mengeluhkan keadaan kepada 

manajer yang kemudian, dalam cara 

yang bersahabat dan simpatik 

meminta untuk meninggalkan 

restorannya. Sebelum pergi,sang 

ayah memukul semua piring dan 

gelas yang ada di meja dimana tadi 

dia duduk. (Karyawan)  

3  Ada lima tamu dari sebuah hotel 
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yang sudah dua jam lewat dari 

batas check-out. Karena mereka 

tidak mau mengangkat telepon di 

kamarnya atau tidak mengijinkan 

staf hotel masuk ke dalam kamar 

sang tamu tersebut, Satpam hotel 

tersebut akhirnya mendobrak 

pintu kamar itu. Mereka 

menemukan para tamu itu 

semuanya sedang teller dan polisi 

pun dipanggil. (Karyawan) 

4  Ketika seorang laki-laki 

ditunjukkan bahwa meja makan 

yang dipesannya di sebuah 

restoran, berada di tempat yang 

tidak terlihat dia sangat marah 

dan meminta tempat duduk di 

dekat jendela. Waktu itu tamu di 

restoran tersebut sedang penuh, 

tetapi seorang pelayan wanita 

berkata kepadanya bahwa ia dapat 

mencarikan tempat duduk yang 

diinginkan tamunya itu dalam waktu 

setengah jam kemudian. Sang tamu 

menolak untuk menunggu dan 

membawa kursi yang sekarang 

didudukinya, ke tempat di meja 

dekat jendela, dia mengeluh 

disepanjang jalan yang dilaluinya 

dan meninggalkan restoran tanpa 

memberi tip sepersenpun kepada si 

pelayan. (Karyawan) 
 
2.TINDAKAN UNTUK PENYEMBUHAN 
 
TANGAPAN KARYAWAN TERHADAP KEGAGALAN SISTEM PENYAJIAN JASA 

 TINDAKAN YANG MEMUASKAN TINDAKAN YANG TIDAK 
MEMUASKAN 

1 Mereka lupa bahwa saya telah 

memesan kamar makan, sebagai 

Sebetulnya kami telah membuat 

kesepakatan dengan hotel itu. Tapi 
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gantinya manajer memberi saya 

V.P. Suite dengan harga yang sama. 

(Konsumen eksternal) 

ketika kami tiba, ternyata tidak ada 

kamar yang disediakan untuk kami – 

tidak ada penjelasan, tidak ada 

permintaan maaf, dan tidak ada 

yang membantu untuk mencarikan 

hotel lain. (Konsumen eksternal) 

2 Meskipun saya tidak mengeluhkan 

masa tunggu yang telah 

berlangsung satu setengah jam, si 

pelayan tetap meminta maaf dan 

mengatakan bahwa ia tidak akan 

mengenakan biaya apapun. 

(Konsumen eksternal) 

Saya telah menunggu selama 

seminggu pemrosesan kartu 

identifikasi kesehatan saya dan 

hingga kini belum juga datang … dan 

akhirnya saya mendatangi klinik itu. 

Mereka meminta saya menunggu 

sementara mereka mengecek. 

Setelah sepuluh menit menunggu, 

mereka meminta maaf “kartu 

tersebut sudah dikirim via pos”. 

Alasan mengapa saya begitu kecewa 

adalah bahwa tidak ada seorangpun 

yang tahu. Mereka selalu membuat 

saya kebingungan … (Konsumen 

eksternal) 

3 Menu udang pesanan saya hanya 

dimasak setengah matang. Si 

pelayan meminta maaf, dan tidak 

memungut bayaran untuk semua 

makan malam yang saya pesan 

(Konsumen eksternal) 

Rupa dari salah satu kopor saya 

telah menjadi begitu tidak karuan, 

seolah-olah telah dijatuhkan dari 

ketinggian 30.000 kaki. Ketika saya 

mencoba mengajukan klaim untuk 

kerusakan koper tersebut, si 

karyawan bilang bahwa saya 

berbohong dan mencoba 

memerasnya. (Konsumen eksternal) 

4 Saya telah mengontak bagian yang 

bertanggung jawab untuk 

membetulkan suatu persoalan yang 

terdapat dalam suatu laporan 

bulanan yang telah dipersiapkan 

untuk rapat rutin bulanan. Si 

karyawan yang saya hubungi itu 

menghentikan semua pekerjaannya 

dan mulai mengerjakan laporan 

Seorang petugas kredit lupa 

membubuhkan tanda tangan pada 

surat permohonan kartu VISA yang 

saya ajukan. Saya menghubungi 

petugas kredit yang mengirimkan 

surat permohonan tersebut. Dia 

menyatakan bahwa surat 

permohonan itu belum pernah 

diminta dan ditolak untuk dipenuhi. 
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yang saya maksud. Saya sangat 

terkesan sebab karyawan tersebut 

sangat memperhatikan kepentingan 

saya, meskipun perbaikan laporan 

itu bukanlah tanggungjawabnya 

secara langsung. (Konsumen 

eksternal) 

Dia bersikap sangat kasar dan 

menolak untuk membantu saya 

(memperoleh kartu VISA yang saya 

butuhkan itu). (Konsumen eksternal) 

5 Seorang laki-laki meninggalkan 

sepatunya diluar pintu kamar untuk 

disemir. Ketika dia akan 

mengambilnya lagi, sepatunya telah 

lenyap, dan tidak bisa ditemukan 

lagi. Salah seorang staf hotel 

mengambil alih tanggungung jawab 

dan dalam waktu sekitar satu jam 

seorang suruhan dari Nordstrom 

(salah satu toko sangat terkenal di 

Amerika) tiba dengan enam pasang 

sepatu, dan si tamu diminta untuk 

memilih salah satunya. (Karyawan) 

Para penumpang sudah berada di 

dalam pesawat selama satu jam, 

tetapi pesawat belum juga terbang, 

tertunda karena alasan cuaca. Salah 

seorang awak pesawat, setelah tahu 

betul keadaan penumpang. Mulai 

bersikap tidak ramah terhadap para 

penumpang. Dia menggunakan nada 

suara yang tidak menyenangkan dan 

memperlihatkan perilaku yang 

menyebalkan. Dengan perilakunya 

itu, si awak pesawat telah makin 

memicu perasaan frustasi para 

penumpang. (Karyawan) 
 
3. UPAYA MEMBERI PELAYANAN YANG FLEKSIBEL 
 

TANGGAPAN KARYAWAN TERHADAP KEBUTUHAN, PREFERENSI, DAN 

PERMINTAAN KONSUMEN 

 TINDAKAN YANG MEMUASKAN TINDAKAN YANG MENGECEWAKAN  

1 Si pramugari membantu saya agar 

tidak panik dan merawat anak saya 

yang sedang mabuk udara. 

(Konsumen eksternal)  

Di suatu hari yang panas seorang 

pelayan menolak mencarikan tempat 

duduk lain, karena tempat yang saya 

duduki itu berada di dekat jendela 

yang panas karena memang tak ada 

lagi tempat duduk di area yang  dia 

layani. (Konsumen eksternal) 

2 Saya tidak mempunyai janji untuk 

bertemu dengan seorang dokter, 

meskipun demikian seorang 

perawat menghubungkan saya 

dengan seorang asisten dokter dan 

Anak laki-laki saya yang masih kecil. 

Naik pesawat sendirian, semestinya 

ia ditemani oleh pramugari sejak dari 

airport pemberangkatan sampai ke 

airport tujuan, di airport Albania, si 
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memasukkan saya ke dalam daftar 

tunggu. Sepuluh menit kemudan 

saya sudah dalam perawatan 

dokter dimaksud. Saya merasa 

sangat puas dengan perlakuan 

khusus yang saya terima, waktu 

tunggu yang pendek, dan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada 

saya. (Konsumen eksternal)  

pramugari meninggalkannya sendirian 

di airport tanpa seorang petugaspun 

yang memberi petunjuk ke pesawat 

mana seharusnya anak saya itu harus 

berpindah. (Konsumen eksternal) 

3 Waktu itu hujan salju sedang turun 

– padahal mobil saya mogok. Saya 

telah menghubungi sepuluh hotel 

dan tidak ada satupun kamar yang 

masih kosong. Akhirnya seseorang 

memahami apa yang sedang saya 

alami dan menawarkan kepada saya 

untuk menyewa satu tempat tidur 

di kamar tamunya. (konsumen 

eksternal) 

Mestinya dari pada saya harus 

mengulang permintaan, sebaiknya si 

petugas hotel meminta para tamu 

yang berada di lobby hotel untuk 

tidak berisik pada jam 3 pagi. Tapi si 

petugas tidak melakukannya. 

(Konsumen eksternal) 

4 Kami sangat membutuhkan 

peralatan kantor yang sudah tidak 

ada lagi di gudang persediaan kami, 

padahal waktu itu bukanlah waktu 

pemesanan yang biasanya kami 

lakukan. Saya nekad menelepon 

toko langganan saya dan seorang 

laki-laki di ujung telepon berkata: 

“Tidak masalah. Saya akan 

mengirim apa yang Anda pesan hari 

ini juga.” Saya menerima barang-

barang kebutuhan kantor yang saya 

pesan itu pada hari berikutnya. 

Kata-katanya persis seperti emas. 

(Konsumen internal) 

Saya mendapati salah satu cabang 

untuk mendapatkan perhatian khusus 

dari petugas di NSF. Ada kesalahan 

dalam slip simpanan yang telah saya 

kembalikan – memang salah saya – 

tetapi ongkos untuk NSF telah 

diambilkan dari cabang lain. Si 

karyawan berkata: “Oh kamu yang 

membuat kesalahan dan kami yang 

harus membayarnya.” Meskipun 

kesalahan itu telah dibuat di cabang 

kami saya masih menjadi karyawan 

dari bank yang sama dan seharusnya 

mendapat perlakuan hormat. Kejadian 

itu benar-benar membuat saya 

kecewa. (Konsumen internal)  

5 Waktu itu cuaca sangat dingin dan 

giliran saya adalah berjaga malam 

hingga jam  pagi. Dalam cuaca 

sedingin itu ada tiga kelompok 

Seorang tamu menjelaskan kepada 

Bellman bahwa dia harus sudah 
berada di airport dalam sepuluh 

menit mendatang. Memang itu 
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tamu hotel mendapat kesulitan 

untuk menghidupkan mesin 

mobilnya. Saya menawarkan kepada 

mereka untuk duduk-duduk di 

lobby sambil minum kopi, 

sementara saya mencoba 

menghidupkan mesin mobil mereka. 

Saya yakinkan kepada merkea 

bahwa kesulitan menghidupkan 

mobil adalah hal yang biasa terjadi 

dalam cuaca dingin dan mudah-

mudahan saya tidak menemui 

kesulitan dalam menghidupkan 

mesin mobil Anda semua. 

(Karyawan) 

merupakan pemberitahuan yang tiba-

tiba. Si karyawan mengontak sopir 

mobil van milik hotel tempat si tamu 

menginap. Lalu si sopir berkata: “No 

way!” si sopir malah marah, baik 

kepada si petugas hotel maupun 

kepada si tamu. Kemudian si Bellman 
memanggil taksi untuk mengantar si 

tamu ke aiport. (employee) 

6 Tak ada tantangan sama sekali bila 

pada jam 11 malam, Anda mentest 

determinasi staf kami. Katakanlah 

saja keinginan Anda, para pelayan 

kami akan membersihkan dan 

mengantarkan pakaian Anda pada 

pagi hari. Apabila ada kerutan pada 

pakaian anda, mereka akan 

menyeterikanya dengan kecepatan 

yang sama. Kami akan menyemir 

sepatu Anda dengan sentuhan 

tangan yang ahli, dan bila memang 

diperlukan, bahwa mengganti tali 

sepatu baru,- semuannya itu kami 

kerjakan dengan rasa bangga …. 

(Iklan oleh pemilik) 

 

 
4. TINDAKAN SPONTANITAS 
 

TINDAKAN-TINDAKAN KARYAWAN YANG SPONTAN DAN TIDAK DIMINTA 

 TINDAKAN YANG MEMUASKAN TINDAKAN YANG MENGECEWAKAN  

1 Seorang pelayan memperlakukan 

saya seperti layaknya saya ini 

seorang pangeran. Dia benar-benar 

Tindakan wanita di front-desk 
bersikap seolah-olah kami akan 

mengganggu dia . dia sedang 
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menaruh perhatian terhadap saya. 

(Konsumen eksternal) 

menonton TV dan lebih 

memperhatikan TV daripada kepada 

tamu hotel. (Konsumen eksternal) 

2 Kalau kami bepergian, kami selalu 

membawa boneka beruang. Ketika 

kami kembali ke kamar hotel kami 

si petugas pembersih kamar telah 

meletakkan boneka beruang itu 

dalam posisi duduk yang amat 

manis di sebuah kursi. Si boneka 

sedang bersedekap.  (Konsumen 

eksternal) 

Saya memerlukan waktu beberapa 

menit lebih lama untuk memutuskan 

menu makan malam apa yang akan 

saya pesan. Si pelayan berkata: “Bila 

Anda membaca menu dan bukannya 

membaca peta jalan, Anda akan tahu 

apa yang akan Anda pesan.” 

(Konsumen eksternal) 

3 Si ahli pembiusan meluangkan 

waktu ekstra untuk datang dan 

menerangkan secara benar apa 

yang seharusnya saya ketahui dan 

berjanji untuk memberikan 

pelayanan khusus sehingga saya 

berhasil diyakinkan bahwa saya 

tidak akan sadar selama operasi 

berlangsung. Saat yang amat 

mengesankan saya adalah ketika si 

ahli itu menenangkan kepada saya 

perbedaan obat yang diberikan 

kepada saya karena saya sedang 

flu. Itu adalah sepotong perhatian 

ekstra yang tidak semestinya dia 

berikan. (konsumen ekstra) 

Victoria kelihatannya tidak pernah 

mendengarkan apa yang saya katakan. 

Dia meminta saya untuk mengulang 

segala yang saya katakan. Setelah 

beberapa waktu berlalu, saya mulai 

jengkel. Dengan pelan, saya ulangi lagi 

pertanyaan saya apakah saya harus 

melayani konsumen dalam jumlah yang 

sama “semuannya tergantung”. 

Adalah satu-satunya jawaban yang ia 

miliki. Dia menawarkan kepada saya 

satu paket jasa (menunggu telepon 

atau menyambungkan ke bagian lain) 

padahal saya mulai bosan. Dia 

menawarkan lagi, sambil berkata 

mengapa tidak seorangpun mau 

menunggu. Sekarang saya benar-

benar marah. (konsumen eksternal)  

4 Ketika itu saya sedang 

mempersiapkan suatu presentasi 

dan membutuhkan input dari 

departemen lain. Seorang karyawan 

dari depatemen tersebut 

memberikan input yang diperlukan 

dan sepakat untuk menilai 

persiapan presentasi dimaksud. Hal 

yang membuat saya amat terkesan 

Saya menjawab telepon dari seorang 

karyawan di sebuah kantor cabang 

kami dan seorang karyawan yang 

berbeda menjawab telepon saya itu. 

Saya tidak memberitahu dia bahwa 

saya adalah karyawan juga, tetapi 

hanya meminta si karyawan tersebut 

untuk memanggilkan karyawan yang 

saya inginkan bicara dengannya. Lalu 
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ialah 1) antusiasme si karyawan 

dalam memberikan input, dan 2) 

kemudian dia memberikan kritik 

konstruktif untuk perbaikan 

presentasi saya itu. (Konsumen 

eksternal) 

karyawan yang sedang menerima 

telepon itu berkata: “Apa yang akan 

Anda lakukan?” Saya jadi ragu-ragu 

sebab dia tidak tahu bila dia sedang 

bicara dengan saya, sehingga dia 

mengulangi, “Apa  yang akan Anda 

lakukan? Apakah Anda sedang makan 

permen karet?” Saya menjawab saya 

tidak sedang makan permen karet? 

Suara si karyawan di telepon itu 

sangat kasar sekasar pertanyaannya. 

(Konsumen eksternal) 

5 Seorang manajer dari sebuah mal 

memesan makanan melalui telepon. 

Si penerima pesan bilang bahwa ia 

akan mengantarkan makanan 

pesanannya sesegera mungkin. 

Tetapi mungkin ini sedikit makan 

waktu karena si karyawan sedang 

begitu sibuk. Ketika makanan 

pesanan si manajer itu siap. Si 

karyawan meminta seorang pelayan 

temannya, untuk membantu 

melayani, konsumen di bangku yang 

saya layani, sementara saya pribadi 

mengantar makanan tersebut 

kepada si manajer yang 

memesannya. (karyawan) 

 

 
(Yazid, 2001:88-92)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


