
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management merupakan suatu konsep dimana

pelanggan bukan hanya digunakan saja, tetapi juga sangat penting untuk

diperhatikan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan long-term value bagi

perusahan. Elemen-elemen yang ada di CRM adalah (1) Gudang data (data

warehousing) sehingga seluruh data berada dalam suatu tempat (centralized data),

(2) Tersedia ERP untuk back office, (3) Infrastruktur yang terintegrasi dalam

pemsahaan, (4) Adanya teknologi call center, (5) Jaringan komunikasi untuk

interaksi custumer melalui internet, (6) media tradisional untuk face to face antara

penjual dan pembeli, (7) Jalur pelayanan untuk pelanggan melakukan komunikasi.

Keunningan yang dapat diperoleh antara lain 1) pemsahaan mampu

memberikan respon yang lebih cepat dan baik pada customer, (2) Meningkatkan

efisiensi melalui otomatisasi, (3) melakukan profiting terhadap pelanggan untuk

dapat lebih mengenal perilaku konsumen, (4) menggunakan feedback dari

konsumen untuk mengidentifikasi peluang-peluang pemasaran bam, (5)

Mendapatkan infonnasi yang dapat dibagi dengan partner bisnis pemsahaan.



Ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan pemsahaan dalam proses

implementasi CRM, antara lain :

1. Manusia

Aspek manusia meliputi internalisai cara berpikir manusia tentang

bagaimana melayani konsumen. Visi implementasi CRM hams jelas terlebih

dahulu dan dipahami oleh semua karyawan dalam pemsahaan, selanjumya

adalah aspek kesiapan dari sisi kesiapan dari sisi pengetahuan dan

ketrampilan.

2. Proses dan prosedur

Pemsahaan hams mengidentifikasikan secara jelas target market yang

dibidik dan prosedur pemsahaan secara lebihrinci dalam melayani konsumen.

3. system dan teknologi

Stategi pemilihan dan pengembangan teknologi CRM. Pemsahaan perlu

membuat cetak biru tentang teknologi CRM seperti apa yang akan digunakan,

bagaiman proses implementasinya, training dan penerapan yang berhubungan

dengan system yang ada sekarang
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pelanggan dan berusaha untuk memahami dan melayani mereka dengan

lebih baik. Sifat alamiah suatu hubungan membutuhkan kepercayaan

komitmen , komunikasi dan pemahaman.

3. Referrals (perekomendasian) memjuk pada efek penyebaran benta dari

mulut ke mulut yang merupakan hasil dari kepuasan pelanggan, pesan

yang kuatdalam memuaskan pelanggan yang akan dibawa orang lain.

4. Recovery (pemulihan) dari pelayanan yangburuk pada pelanggan hamslan

menjadi sebuah komponen penting dalam mengelola hubungan pelanggan.

2.2. Jasa

2.2.1. Konsep dan Definisi Jasa

Pada umumnya produk dapat didefinisikan dengan beberapa cara. Salah

satunya cara yang banyak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan daya tahan

atau berwujud tidaknya suatu produk. Berdasarkan kriteria di atas, ada tiga

kelompok produk, yaitu:

1. Barang Tidak Tahan Lama {Nondurable Goods)

Barang yang tidak lama adalah barang berwujud yang biasanya habis di

konsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Atau dengan kata lain

umur ekonomisnya kurang dari satu tahun. Contohnya sabun, minuman dan

makanan ringan dan sebagainya.



2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama

dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Contohnya TV, kulkas,

mobil, komputer, dan Iain-lain.

3. Jasa (sevices)

Jasa mempakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk

dijual. Contohnya bengkel, reparasi, salon kecantikan, kursus ketrampilan,

hotel, mmah sakit, dan sebagainya.

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang mmit. Kata jasa itu

sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal service)

sampai jasa sebagai suatuproduk (Lupiyoadi, 2001).

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa

berhubungan denganproduk fisik maupun tidak (Kotler, 1994).

Penawaran suatu pemsahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa

jenis jasa. Komponen jasa ini dapat mempakan bagian kecil ataupun bagian

utama/pokok dari keselumhan penawaran tersebut. Pada kenyataannya, suatu

penawaran dapat bervariasi dari duakutb ekstrim, yaitu murni berupa barang pada

satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. Berdasarkan kriteria ini, penawaran

suam pemsahaan dapat dibedakan menjadi lima kategori, yainr.
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1. Produk fisik murni

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik,tanpa ada jasa atau

pelayanan yang menyertai produk tersebut.

2. produk fisik denganjasa pendukung

Penawaran terdiri atas produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa

jasa untuk meningkatkan daya tank pada konsumen. Misalnya produsen hams

memberikan penawaran yang jauh lebih banyak daripada hanya sekedar mobil

saja, yaitu bisa meliputi jasa pengantaran, resparasi, pemasangan suku cadang,

dan sebagainya. Dalam kategori ini, jasa dapat pula didefinisikan sebagai

kegiatan yang dilakukan pemsahaan kepada pelanggan yang telah membeli

produknya (Clemente, 1992).

3. Hybrid

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besarnya.

4. Jasa utama yang didukungdenganbarangdan jasa minor

penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa

tambahan(pelengkap) atau barang - barang pendukung. Contohnya

penumpang pesawat yang membeli jasa transportasi. Selama menempuh

perjalanan menuju tempat tujuannya, ada beberapa unsure produk fisik yang

terlibat, seperti makanan dan minuman, majalah, dan Iain-lain. Jasa seperti ini

memerlukan barang yang bersifat capital intensif untuk realisasinya, tetapi

penawaran utamanya adalah jasa.
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5. Jasa murni

Penawaran hamper selumhnya bempa jasa. Misalnya fisioterapi, konsultan

psikologi, dan Iain-lain

2.2.2. Klasifikasi Jasa

Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa, klasifikasi jasa dapat

dilakukan berdasarkan tujuh kriteria (lovelock, 1987, dalam Evans dan Berman,

1990),yaitu:

1. Segmen pasar

Jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen akhir (contoh taksi,

asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa kepada konsumen organisasional

(contoh jasa akutansi dan perpajakan, jasa konsultasi manajemen dan jasa

konsultasi hukum). Ada kesaman diantara keduanya dalam pembelian jasa.

Baik konsumen akhir maupun konsumen organisasional sama-sama melalui

proses pengambilan keputusan, meskipun faktor-faktor mempengamhi

pembeliannya berbeda. Perbedaan utamanya adalah alasan dalam pemilihan

jasa, kuantitasjasa yangdibutuhkan.

2. Tingkat keberwujudan (tangibility)

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan

konsumen. Jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
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a. Rented goods service

Konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu

berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu pula.

b. Owned goods service

Produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan atau

ditingkatkan unjuk kerjanya atau dipelihara oleh pemsahaan jasa.

c. Non-goods service

jasa personal bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik)

ditawarkan kepada para pelanggan. Contoh sopir, dosen, pemandu

wisata dan Iain-lain.

3. Keterampilan penyedia jasa

Berdasarkan tingkat ketrampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas professional

service (misal konsultan manajemen, konsultan hokum, dokter, perawat) dan

nonprofessional service (misal sopirtaksi dan penjaga malam). Padajasa yang

memerlukan ketrampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan

cendemng sangat selektif dalam memilih penyediajasa.

4. Tujuan organisasi jasa

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial sen'ice

atau profit service (misal penerbangan, bank, dan jasa parcel) dan nonprofit

service (misal sekolah, yayasan, panti asuhan, perpustakaan, museum). Jasa

nonprofit/nirbala memiliki karakteristik khusus, yaitu masalah yang ditangani

lebih luas, memiliki 2 publik utama (kelompok donator dan kelompok klien),

tercapai tidaknya tujuan tidak hanya ditentukan berdasarkan ukuran financial
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(seperti marjin laba dan penjualan), laba pemsahaan jasa nirlaba seringkali

tidak berkaitan dengan pembayaran dari pelanggan, dan biasanya pemsahaan

jasa nirbala dibutuhkan untuk melayani segmen pasar yang secara ekonomis

tidak layak (feasible).

5. Regulasi

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (contoh

pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service (contoh

makelar, katering, dan pengecatan rumah).

6. Tingkat intensitas karyawan

Berdasarkan tingkatintensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa dapat

dikelompokan menjadi dua macam, yaitu equipment based service (seperti

cuci mobil otomatis, ATM, dan binatu) dan people-based service (seperti

pelatih sepak bola, satpam dan konsultan hokum). People-based service masih

dapat dikelompokkan menjadi kategori tidak terampil, terampil, dan pekerja

professional (kotler, 1994).

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapatdibagi menjadi high-

contact service (seperti universitas, bank, dokter, dan pegadaian) dan low-

contact service (misal bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan

pelanggannya tinggi, ketrampilan interperasional karyawan hams diperhatikan

oleh pemsahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat

dibutuhkan dalam dalam herkomunikatif, dan sebagainya.
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2.2.3. Karateristik Jasa

Adapun 4 (empat) karakteristik utama yang dimiliki jasa yang membedakannya

dengan barang jadi ( Fandy Tjiptono, 1996 ) adalah :

1. Tidak Berwujud (Intangibility)

Jasa tidak berwujud tidak seperti barang atau produk fisik, jasa tidak dapat

dilihat, dirasa, didengar sebelum jasa itu dibeli. Contohnya : orang yang sakit

ke dokter tidak dapat melihat hasilnya sebelum membeli jasa tersebut. Konsep

intangible ini sendiri memiliki dua pengertian (Berry dalam Enis dan Cox,

1998),yaitu.

a. sesuatuyang tidak dapat disentuhdan tidak dapat dirasa.

b. sesuatu yang tidak mudah didenifisikan, diformulasikan, atau dipahami

secara rohaniah.

2. Tidak Terpisahkan (Inseparibility)

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan tidak seperti

barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, distribusikan lewat

berbagai penjual dan kemudian bam dikonsumsi. Jika seseorang melakukan

lewat jasamaka penyediannya adalah bagian dari jasa. Karena klien juga hadir

saat jasa dilakukan interaksi penyedia dan klien adalah ciri khusus dari

pemasaranjasa dan sangatmempengaruhi hasil jasa.



2.3. Pelanggan

Pelanggan adalah orang yang membeli dan menggunakan produk pada

suatu pemsahaan. Pelanggan mempakan orang yang berinteraksi dengan

pemsahaan setelah proses menghasilkan produk (Fandy Tjiptono dan Anastasia).

Sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan pemsahaan sebelum tahap

proses menghasilkan produk dipandang sebagai pemasok. Berikut ini akan

dijelaskan mengenai kepuasaan pelanggan dan pengaruh harapan terhadap

kunjungan pelanggan.Pada hakekatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan

dan mempertahankan para pelanggan (Fandy Tjiptono). Semua usaha manajemen

diarahkan pada satu tujuan utama yaitu kepuasan pelanggan yang mengakibatkan

kunjungan pelanggan. Apapun yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya

apabila akhirnya tidak menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Adanya

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah

(Fandy Tjiptono, 1996):

a. Hubunganantara pemsahaan dan parapelanggannya menjadi harmonis.

b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang

c. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan

d. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang

menguntungkan bagi pemsahaan.

e. Reputasi pemsahaan menjadi lebih baikdi mata pelanggan.

f. Laba yang diperoleh dapat meningkat.
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Karena itu mempertahankan pelanggan lebih penting dari menarik pelanggan.

Kunci utama untuk mempertahankan pelanggan dalah kepuasan pelanggan.

Akibat pelanggan yang sangat puas adalah :

a. Pelanggan menjadi lebih setia

b. Membeli lebih banyak jika pemsahaan memperkenalkan produk bam dan

menyempurnakan produk yang ada.

c. Memberikan komentar yang menguntungkan tentang pemsahaan dan

produknya.

d. Kurang memberikan perhatian pada merek dan iklan pesaing dan kurang

sensitif terhadap harga.

e. Memberikan gagasan produk ataujasa terhadap pemsahaan

Kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja

lainnya) dan kinerjaaktual yang dirasakan setelah pemakaiannya.

Menurut Wilkie (1990:622) mendefinisikannya sebagai suatu tanggapan

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.

Pengertian kepuasan pelanggan menurut Engel, (1990:545) merupakan evaluasi

puma beli dengan alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil

(outcome) tidak memenuhi harapan. Sedangkan pengertian kepuasan pelanggan

menurut Kotler (1994:40) mempakan tingkat perasaan seseorang setelah

membandingkan kmerja(hasil) yangdirasakan dibandingkan dengan harapannya.
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Pada prinsipnya kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan berbagai

macam metode dan teknik. Beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan

pelanggan sebagai berikut:

1. Sistem Keluhan dan Saran

Organisasi yang berpusat pelanggan (customer centered) memberikan

kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran

dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar,

customer hot lines.

2. Ghost Shopping

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan

adalah bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk pemsahaan dan produk

pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk

tersebut. Selain itu para ghost shopperjuga dapat mengamati cara penanganan

setiap keluhan.

3. Lost Customer Analysis

Perusahaan semestinya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal

itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan

customer lost rate juga penting peningkatakan customer loss rate

menunjukkan kegagalan pemsahaan dalam memuaskan pelanggannya.
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4. Survei Kepuasan Pelanggan

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan

penelitian survei baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung

(McNeal dan Lamb dalam Peterson dan wilson, 1992:61). Hal ini karena

melalui survey, pemsahaan akan memperoleh ianggapan dan umpan balik

secara langsung dari pelanggan dan juga memberi tanda (signal) posihf bahwa

pemsahaan manaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Metode survei

kepuasan pelanggan dapat menggunakan pengukuran dengan berbagai cara

antara lain yaitu :

a. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan

seperti . Ungkapan kepuasan saudara terhadap pelayanan X pada skala

berikut: sangat tidak puas, tidak puas,cukup puas, puas, sangat puas.

b. Responden juga dapat diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka

rasakan.

c. Meminta responden untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka

miliki dengan penawaran dari pemsahaan dan untuk menuliskan

perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan.

d. Selain itu responden jugadapat diminta untuk meranking berbagai elemen

dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan

seberapa baikkinerjapemsahaan dalam masing-masing elemen.



Tujuan Perusahaan
Kebutunan aan Keinginan

pelanggan

1
>

PRODUK
'

Harapan pelanggan terhadap
produk

,r

Nilai poduk bagi pelanggan

Tingkat kepuasan pelanggan

2.1. Konsep Kepuasan Pelanggan
Sumber : Fandy Tjiptono, strategi pemasaran (1997)
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2.3.1- Harapan Pelanggan

Harapan atau persepsi didefinisikan sebagai proses yang melalui proses

itulah seorang individu menseleksi, mengorganisir dan menafsirkan stimidus ke

dalam suatu gambaran yang penuh arti dan koheren tentang dunia. Contoh dari

stimulus adalah produk-produk, paket-paket, nama merk daniklan.

Pelanggan biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat dan

apa yang mereka harapkan untuk dilihat itu biasanya didasarkan pada kelaziman,

pengalaman sebelumnya atau rangkaian harapan yang dikondisikan. Dalam

konteks pemasaran para pelanggan cendemng mempersepsikan produk-produk

dan atribut produk menurut harapan mereka sendiri, misalnya saja seseorang
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Terdapat beberapa definisi tentang kualitas, defmisi ini tergantung pada

orang yang mengartikannya. Beberapa definisi yang sering dijumpai antara lain:

a. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan.

b. Kecocokan untuk pemakaian.

c. Perbaikan berkelanjutan.

d. Bebas dari kerusakan atau cacat.

e. Pemenuhan kebutunan pelanggan semenjak awal dan setiapsaat.

f Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal.

g. Sesuatu yang bisamembahagiakan pelanggan.

Sementara Parasuraman (1985) mendefinisikan kualitas sebagai pemenuhan

harapan-harapan pelanggan sedangkan Goetsh dan Davis, mendefinisikan bahwa

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

2.4.2. Definisi Kualitas Jasa

Menurut Wyekof, kualitas jasa adalah tingkat keunggulan pelayanan yang

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi

keinginan pelanggan. Dalam kebanyakan jasa, kualitas terjadi selama proses

penyerahan pelayanan kepada pelanggan. Artinya, kualitas jasa ditunjukan pada

kualitas pelayanannya. Kualitas jasa lebih sukar dipahami dibandingkan dengan

kualitas barang. Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki kriteria yang
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berbeda. Menumt Kotler (1997) kualitas jasa tidak dibentuk melalui proses

produksi dipabrik sebagaimana kualitas barang, akan tetapi dimulai dari

kebutunan pelanggan dan berakhir pada kinerja (persepsi) pelayanan yang

diterima pelanggan. Kualitas jasa sendiri dipengaruhi oleh dua variabet, yaitu

pelayanan yang dirasakan (Perceived Service) dan pelayanan yang diharapkan

(Expected Service). Bila pelayanan yang dirasakan lebih kecil daripada pelayanan

yang diharapkan, maka pelanggan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia

pelayanan yang bersangkutan (merasa tidak puas). Sedangkan bila yang terjadi

adalah sebaliknya, maka ada kemungkinan para pelanggan akan menggunakan

penyedia pelayanan itu lagi (merasa puas).

2.43. Dimensi Kualitas Jasa

Menurut beberapa pakar pemasaran yang melakukan penelitian khusus terhadap

jenis jasa seperti Parasuraman. Zeithalm dan Berry dapat diidentifikasikan

sepuluh faktor utama kualitas jasa yaitu :

/. Reability

Mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja (perfromance) dan

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti pemsahaan

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right thefirst time).

Selain itu juga berarti bahwa pemsahaan yang bersangkutan memenuhi

janjinya, misalnya menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati.
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2. Responsiveness

Kemauan atau kesiapan karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan

pelanggan.

3. Competence

Setiap orang dalam suam pemsahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan

yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu.

4. Acces

Meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi

faslititas jasa yang mudah dijangkau. Waktu menunggu yang tidak terlalu

lama, saluran komunikasi pemsahaan yang mudah dihubungi.

5. Coertesy

Meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan yang dimiliki

para contack personnel, seperti resepsionist dan operator telepon.

6. Communication

Dapat memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat

mereka pahami serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.

7. Credibility

Sifat jujur dan dapat dipercaya. Kxedibilitas mencakup nama pemsahaan,

reputasi pemsahaan, karakteristik pribadi, contact personnel dan interaksi

dengan pelanggan.
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8. Security

Aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi keamanan

secara fisik (physical safety), keamanan finansiai (financial security) dan

kerahasiaannya (confidentiality).

9. Understanding (Knowing The Customer)

Usaha untuk memahami apa yang dibutuhkan para pelanggan.

10. Tangibles

Bukti fisik dari jasa dapat bempa fasilitas fisik peralatan yang dipergunakan,

representasi fisik dari jasa, misalnya kartu kredit plastik.

Terdapat (delapan) dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin digunakan

sebagai kerangka perencanaan strategis dan anahsis terutama untuk produk

manufaktur yaitu :

1. Kinerja (Performance) karektiristik operasi pokok dari produk inti.

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) adalah karakteristik sekunder

atau pelengkap.

3. Kehandalan (reability) adalah kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan

atau gagai dipakai.

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesifications) adalah sejauli

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standart-standart yang telah

ditetapkan sebelumnya.
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5. Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat

terns digunakan

6. Kemampuan pelayanan (Serviceability) meliputi kecepatan, kompetensi,

kenyamanan, mudah direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan

7. Keindahan (Estetika) adalah daya tarik produk terhadap panca indera.

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) yaitu citra dan reputasi

produk serta tanggung jawab perusahaannya.

Dalam perkembangan seianjufnya, yaitu pada tahun 1988, parasuraman

dan kawan-kawan (dalam Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994: Zithaml dan

Bitner, 1996) menemukan bahwa sepuluh dimensi yang ada dapat dirangkum

menjadi lima dimensi pokok meliputi:

1. Bukti langsung (Tangibles) meliputi faslititas fisik, perlengkapan, pegawai

dan sarana komunikasi.

2. Kehandalan (Reliability) juga mencakup faktor competence pada kualitas jasa

adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan

memuaskan.

3. Daya tanggap (Responsieveness) adalah keinginan para staf membantu para

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, disini juga mencakup

Understanding pada faktor kualitas jasa.

4. Jaminan {Assurance) yang juga meliputi security, credibility dan coestesy

yang mencakup, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang mencakup dimiliki

para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keraguan.
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5. Bagian (empaty) yang juga meliputi acces dan communication, mempakan

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan

memahami kebutuhan para pelanggan.

2.5. Model Kualitas Jasa

Kualitas dapat diukur dari penelitian konsumen mengenai persepsi

pelanggan terhadap kualitas suatu produk atau pemsahaan. Penelitian konsumen

tersebut menggunkan berbagai macam metode, misalnya sistem keluhan dan

saran, ghost shopping, lost customer analysis maupun dengan survei pelanggan.

Pada hakekatnya pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan

pangukuran kepuasan pelanggan yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan

kinerja yang dirasakan (perceivedperformance). Menumt Parasuraman, Zeithalm

dan Berry (1985) merumuskan model kualitas jasa yang mengidentifikasi

persyaratan-persyaratan utama untuk memberikan kualits jasa yang diharapkan.

Model ini mengidentifikasi lima perbedaan (gap) yang menyebabkan penyerahan

(delivery) jasa yaitu:

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.

Manajemen tidak selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para pelanggan

secara tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa

sehamsnya didesain, dan jasa-jasa pendukung/sekunder apa yang diinginkan

konsumen. Sebagai contoh yaitu pengelola restoran mungkin mengira para
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Secara I tersebut berkesan murahan dan kotor, maka komunikasi ekstemal telah

Koti mendistorsi harapan pelanggan.

M i , 5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan

Pe

G£

Sumb

Commu

Terjadi apabila konsumen mengukur kinerja atau prestasi pemsahaan dengan

cara yang berlainan atau salah dalam mempersepsikan kualitas jasa tersebut.

Dokter bisa saja terns mengunjungi para pasiennya untuk menunjukkan

perhatiannya, tetapi pasien bisa menginterprestasikannya sebagai suatu

indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres berkenaan dengan penyakit yang

dideritanya.
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2.6. Cara Mcnentukan dan Mengukur Tingkat Kepuasan

2.6.1. Pengukuran Skala

Ada beberapa cara dalam pengukuran sikap, namun yang paling umum

digunakan adalah skala sikap self report yaitu ditanya secara langsung mengenai

perasaan mereka tentang suatu obyek. Salah satu skala dalam selfreport ini adalah

summated Rating Scale atau yang biasa disebut skala Likert. Summated Rating

Scale adalah salah satu teknik dalam self report yaitu subyek ditanya mengenai

setuju atau tidak setuju untuk setiap pertanyaan. Sikap subyek adalah total

penjumlahan yang diperoleh dari semua item dalam skala.

Khusus mengenai skala Likert ini, Rensis Likert telah mengembangkan

sebuah skala untuk mengatur sikap masyarakat pada tahun 1932. Skala ini

menggunakan ukuran ordinal karena itu hanya dapat diranking tetapi tidak dapat

diketahui berapa kali satu responden lebh baik atau lebih bumk dari responden

lainnya dalam skala. Skala Likert memiliki beberapa kelebihan antara lain

(Saifiiddin Azwar, Metodologi penelitian, p 97):

a. Relatif lebih mudah dibuat

b. Sejauh masih relevan dengan masalah, ada kebebasan memasuki item-item

pennasalahan.

c. Jawaban suatu item terdapat beberapa alterbatif sehingga dapat memberikan

beberapa informasi yang jelas dan nyata.
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d. Dengan jumlah item cukup besar, tingkat reabilitas yang tinggi dapat dicapai.

e. Mudah diterapkan pada beberapa situasi.

Beberapa kelemahan skala Likert antara lain adalah ;

a. Karena menggunakan ukuran ordinal, skala ini hanya dapat mengumtkan

individu dalam skala tetapi tidak dapat membandingkan berapa kali suatu

individu lebih baik dari pada individu yang lainnya.

b. Kadangkala total skor individu tidak memberikan arti yang jelas karena

banyak pula respon terhadap beberapaitem akan memberikan item yang sama.

Skala lainnya dari skala self report adalah Itemized Rating Scale, yaitu

skala yang menunjukkan bahwa seseorang mengindikasikan penilaian mereka

terhadap suatu atribut atau obyek dengan memilih satu diantara jumlah kategori

yang mendiskripsikan secara terbaik posisi atribut atau obyek tersebut.

Kunci pokok dari skala ini adalah kategori respon yang mungkin dibatasi

dalam jumlah tertentu saja. Umumnya 5 sampai dengan 7 kategori yang dapat

membedakan penilaian dengan baik dan tampaknya masih dapat dimengerti oleh

para responden. Summated Rating Scale adalah satu contoh skala Itemized Rating

dengan 5 point. Skala Likert dirancang untuk memungkinkan pelanggan

menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir yang menguraikan

produk/jasa. Skala ini mempunyai keuntungan yaitu memungkinkan pelanggan

untuk mengekspresikan tungkat pendapat mendekati kenyataan. Penggunaan skala

Likert hendaknya berjumlah ganjil, hal ini dimaksudkan karena dalam mencari
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nilai tengah dari skala tersebut, terdapat nilai bulat. Pada penelitian ini digunakan

skala likert tingkat 5 untuk kepentingan responden, yaitu:

Untuk persepsi diberikan 5 penilaian dengan bobot sebagai berikut:

a. Jawaban Sangat puas diberikan bobot 5

b. Jawaban puas diberi bobot 4

c. Jawaban cukuppuas diberi bobot 3

d. Jawaban kurang puas diberi bobot 2

e. Jawaban tidakpuas diberi bobot 1

Untuk harapan diberikan 5 penilaian dengan bobot sebagai berikut:

a. Jawaban sangat tinggi diberi 5

b. Jawaban tinggi diberi 4

c. Jawaban cukup diberi 3.

d. Jawaban rendah diberi 2

e. Jawaban sangat rendah diberi 1

2.6.2. Pengujian Data

Pengujian data hasil kuesioner perlu dilakukan karena seringkali data

tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Pengujian ini diharapkan dapat

meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Tahap awal adalah mengecek

apakah data yang kita inginkan sudah terisi semuaatau ada beberapa yang kosong.

Data hasil penyebaran kuesioner dilakukan uji validasi dan reliabilitasinya

sehingga diperoleh data yang benar-benar akurat.
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2.6.3. Validitas Butir

Validitas adalah tingkat kemampuan suatu instmmen untuk mengungkapkan

sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan

instmmen tersebut. Suatu instmmen dikatakan sahih jika instmmen im mampu

mengukur apa saja yang hendak diukumya, mampu mengungkapkan apa yang

ingin diungkapkan, mampu menebak dengan jitu sasaran yang ditembak. Suatu

butir dikatakan sahih apabila korelasi butir dengan variabel positif dan peluang

ralat p dari korelasi tersebut maksimal 5%.

Adapun langkah-langkah pokok dalam analisis kesahihan butir adalah :

1) Menghitung skor faktor dari jumlah skor semua butir dalam faktor.

2) Menghitung korelasi momen tangkar antar skor butir (x) dengan skor faktor

(y)-

Rumus korelasi momen tangkar yang digunakan adalah :

_ N^XY-^X^y)

dimana :

r xy = Korelasi momen tangkar

N = Jumlah subyek (responden)

^X =Jumlah X(skor butir)

Vl2 = Jumlah skor butir kuadrat

£ Y =Jumlah Y(skor faktor)

^ Y2 -^ Jumlah skor faktor kuadrat

^XY =Jumlah tangkar (perkalian) Xdengan Y
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3) Mengliitung korelasi bagian total, yaitu mengoreksi korelasi momen tangkar

r xy menjadi korelasi bagian total r pq. Adapun rumus untuk mengoreksi

korelasi momen tangkar menjadi korelasi bagian total adalah :

(rxy)(SBy)-SBx
\j{SBx2)+(sBy^(rx^^

dimana :

r pq = Koefisien korelasi bagian total

r xy ~ Koefisien korelasi momen tangkar

SBy = Simpang baku skor faktor

SBx = Simpang baku skor butir

Simpang baku diperoleh dengan mmus :

SB^{JK?(N^ty

dimana:

SB = Simpang baku

JK = Jumlah kuadrat

N = Jumlah data

Jumlah kuadrat (JK) diperoleh dengan mmus :

^ N

4) Menguji taraf signifikansi korelasi bagian total, yaitu menguji signifikansi r

pq. Derajat bebas db yang digunakan untuk menguji r pq ini adalah N-2. Uji

yang dibutuhkan adalah uji signifikansi satu-ekor. Dalam ilmu statistika

diajarkan bahwa apabila hipotesis yang diuji adalah hipotesis alternatif

berarah, uji signifikansi dapat menggunakan uji satu-ekor.

5) Menggugurkan butir-butir yang tidak sahih, yaitu menggugurkan butir-butir

yang tidak memenuhi dua kaidah uji. Dua kaidah uji tersebut adalah :



Persamaan korelasi Alpha adalah sebagai berikut:

M
rti =

A/-1

dimana :

(Vf-Vx

Vt

M (' Vx

M-\\ Vt
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Vx - Variansi butir-butir

Vt = Variansi total (faktor)

M = Jumlah butir

Derajat bebas db untuk uji signifikansi rtt yaitu : db = N - 2, dimana N

adalah jumlah subjek. Variansi menumt definisinya adalah bilangan simpang baku

kuadrat, atau dalam mmus :

V=SB2

Simpang baku diperoleh dengan minus :

dimana:

SB = Simpang baku

JK = Jumlah kuadrat

N ~= Jumlah data

Jumlah kuadrat (JK) diperoleh dengan minus :

JK^X'-
N

Uji keandalan dapat dilakukan setelah hasil butir dinyalakan sahih. Apabila

butir tidak sahih berarti tidak dapat dilakukan uji keandalan. Suatu butir pasti

andal jika butir tersebut sudah sahih.
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2.6.5. Penghitungan Skor Gap Servqual

Skala Servqual dirancang untuk mengukur celah antara harapan pelanggan

terhadap jasa dan persepsi mereka tentang jasa sesungguhnya yang disampaikan

berdasarkan pada 5 (lima) dimensi berikut : berwujud, kehandalan, daya tanggap,

jaminan dan empati.

Pada tahap ini dihitung nilai kualitas layanan dan nilai itu merupakan

selisih dari apa yang dipersepsikan konsumen terhadap kualitas layanan yang

diterimanya dengan apa yang diharapkan konsumen terhadap kualitas layanan

yang diterima. Hal ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Nilai kualitas layanan (Servqual) = (nilai persepsi - nilai harapan pelanggan)

Setelah itu dilakukan perhitungan skor gap untuk mengetahui gap yang

terjadi dengan menggunakan skor harapan dan skor persepsi layanan oleh tiap

responden. Disini gap yang digunakan untuk melakukan analisis adalah gap ke- 5

(lima) yaitu antara jasa yang dirasakan dan apa yang diharapkan. Gap ini terjadi

apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi perusahan dengan cara

berlainan atau bisa juga kelim mempersepsikankualitas jasa tersebut.

2.6.6. Diagram Kartesius

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan (harapan) dan hasil

penilaian kinerja (persepsi) maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai
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tingkat kesesuaian antara keduanya. Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan

skor kinerja (persepsi) dengan skor kepentingan (harapan). Tingkat kesesuaian

inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini terdapat 2 buah variabel

yang diwakiikan oleh huruf X dan Y, dimana X merupakan tingkat kinerja

(persepsi) lembaga pendidikan bahasa inggris ELTI yang dapat memberikan

kepuasan pelanggan, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan (harapan)

pelanggan.

Sumbu mendatar X akan diisi oleh skor tingkat kinerja (persepsi),

sedangkan sumbu tegak Y akan diisi oleh skor tingkat kepentingan (harapan).

Maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan rumus

X = ^— Y= ^—

Dimana: X ~ Skor rata-rata tingkat kinerja (persepsi) perusahaan

Y - Skor rata-rata tingkat kepentingan (harapan)

n = Jumlah responden

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian

dan dibatasi oleh dua buah garis berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( Ar, Y ).

Dimana X adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja (persepsi) seluruh

atribut atau faktor dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan
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Keterangan :

1. Menunjukkan faktor yang dianggap mempengamhi kepuasan pelanggan

termasuk unsur jasa yang dianggap sangat penting. Namun manajemen belum

melaksanakannya sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga

mengecewakan atau tidak puas.

2. Menunjukkan jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan pemsahaan, untuk

itu wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan sangat memuaskan.

3. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi

pelanggan. Pelaksanaanya oleh pemsahaan biasa saja dianggap kurang penting

dan kurang memuaskan.

4. Menunjukkan faktor yang mempengamhi pelanggan kurang penting, tetapi

pelaksanaannya berlebihan atau dianggap kurang penting tetapi sangat

memuaskan.




