
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Naniek Nurhayaty (2003) sebelumnya telah melakukan penelitian tentang

kualitas pelayanan dengan metode House OfQuality pada pelayanan telekomunikasi

PT TELKOM cabang jalan Laksda Yos Sudarso no. 9, kotabaru Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan persepsi sebagai variabel yang diteliti yang diperoleh

dari penilaian responden berdasarkan dimensi pelayanankualitasjasa. Besarnyanilai

persepsi tersebut diukur dengan menggunakan kuisioner tentang kesan-kesan

subyektifpara responden terhadap kualitas pelayanan jasa. Pertanyaan dari kuisioner

berdasarkan tingkat unsur-unsur pelayanan dan kinerja perusahaan, alternatif

jawaban yang disediakan sebanyak lima skala.

Dalam penelitian tersebut, menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan jasa

yaitu tangible (nyata), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan),

assurance (jaminan/ kepastian), dan emphaty (empati). Tujuan dari penelitian

tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas

pelayanan yang diberikan perusahaan berdasarkan tingkat kepentingan unsur-unsur

pelayanan menurut pelanggan dan kinerja yang dilakukan perusahaan. Atribut yang

terdapat dalam penelitian ini meliputi gedung, karyawan, dan fasilitas pendukung

lainnya.



Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pada umumnya pelanggan

memiliki persepsi baik terhadap kualitas pelayanan perusahaan. Hal ini ditinjau dari

perbedaan antara kepentingan dan kinerja menunjukkan angka yang positif. Karena

skor total kinerja pada masing-masing variabel lebih besar dari skor total

kepentingan. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja yang dilakukan

pihak telkom sesuai dengan yang diharapkan pelanggan.

Waktu penelitian terdahulu ini dilaksanakan pada tahun 2003, sedangkan yang

ditulis peneliti dilaksanakan pada tahun 2006. Obyek penelitiannya berbeda, yaitu

peneliti menggunakan TELKOM Muntilan sebagai obyek penelitian. Sedangkan

untuk variabel dimensi kualitas pelayanan yang digunakan sama yaitu tangible

(nyata), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan/

kepastian), dan emphaty (empati). Peneliti lebih mengembangkan isi kelima dimensi

tersebut dalam pertanyaan kuesioneryang akan dijawaboleh responden.

2.2 Landasan Teori

Kualitas pelayanan (service quality) menjadi topik pembahasan penting

dalam situasi yang penuh persaingan. Topik ini menjadi hangat di tingkat global,

nasional, industri dan perusahaan. Berbicara mengenai pelayanan, tentunya tidak

hanya menjadi tuntutan bagi organisasi yang berorientasi profit, tetapi juga yang

non-profit. Perhatian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya penting pada tingkat

mikro perusahaan tetapi juga pada tingkat makro ekonomi. Di tingkat makro,



kepuasan pelanggan akan menjadi masukan penting bagi pemerintah selaku

pengambil keputusan di tingkat nasional terutama mengenai situasi yang dialami

dalam perekonomian negara. Sehingga pada akhirnya, pemerintah pun bisa

mengetahui sejauh mana konsumen atau masyarakat pada umumnya puas untuk ikut

berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sementara itu di tingkat

mikro perusahaan, masalah kepuasan pelanggan bermanfaat sebagai indikator dari

kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba, khususnya sebagai pertimbangan

mendasar dalam perencanaan program pemasaran. Selain itu kepuasan pelanggan

pun menjadi pedoman untuk mengarahkan seluruh kegiatan organisasi atau

perusahaan ke arah pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga menjadi sumber

keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Tentunya untuk mencapai harapan

tersebut, dituntut banyak hal dari organisasi atau perusahaan, misalnyaperlu adanya

pembudayaan mengenai kualitas di dalam organisasi atau perusahaan, mulai dari

pemimpin tertinggi dalam organisasi hingga ke karyawan yang paling rendah.

Salah satu cara untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan adalah dengan

memperhatikan kualitas (quality), pelayanan (service), dan kualitas dari pelayanan

itu sendiri (service quality).

2.2.1 Pengertian Kualitas

Pendapat Kotler dalam bukunya "Marketing Management : Analysis,

Planning, Implementation, and control", (1997: 55) bahwa definisi umum dari



kualitas yang dapat digunakan dan telah diadopsi seluruh dunia adalah definisi dari

American Society For Quality Control yaitu kualitas adalah seluruh ciri dan karakter

dari produk atau jasa yang melekat padanya dan mampu memberikan kepuasan atau

memenuhi kebutuhan.

Selain pengertian diatas, kualitas juga merupakan cerminan dari seluruh

kegiatan perusahaan dan tidak terbatas hanya pada kualitas produk. Oleh karena itu

kualitas harus dikelola secara total (Total QualityManagement), untuk keberhasilan

perusahaan dalam memenuhi kepuasanpelanggan.

2.2.2 Pengertian Pelayanan

Perkataan "service" dapat diterjemahkan dalam banyak arti, diantaranya

dapat berarti produk jasa, dan dapat juga diartikan sebagai pelayanan. Menurut

Kotler (1997: 433), dikemukakan definisi produk adalah sesuatu yang dapat

ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Lebih

lanjut Kotler (1997: 433) menjelaskan tentang klasifikasi produk berdasarkan

durability (daya tahan) dan tangibility (nyata)yang terbagiatas tiga kelompok, yaitu:

1. Non Durable Goods

Yaitu barang-barang nyata yang normalnya dikonsumsi dalam satu atau

beberapa kali sehingga tidak bertahan lama (sebagai contoh, sabun,

minuman, makanan, dll)
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2. Durable Goods

Yaitu barang-barang yang dapat bertahan lama dan dapat digunakan beberapa

kali (sebagai contoh, pakaian, kulkas, dll)

3. Service

Yaitu barang tidak nyata dan tidak dapat diraba (intangible), tidak dapat

dipisahkan (inseparable), tidak tetap (variable), dan tidak tahan lama

(perishable). Oleh karena itu pada umumnya diperlukan pengawasan kualitas

yang lebih baik.

Selanjutnya Kotler (1997: 465) mendefinisikan service adalah berbagai

tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat

tidak nyata dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu. Produksinya dapat

berkenaan dengan sebuah produk fisik atau tidak. Jasa memiliki empat karakteristik

yang membedakan dengan produk fisik. Keempat karakteristik tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Tidak berwujud (Intangible).

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability).

3. Bervariasi (Variability).

4. Tidak tahan lama (Perishability).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian service dapat berupa

produk jasa (service business) yang pemakaiannya lebih bersifat uasaha jasa yang

diberikan atau disediakan oleh seseorang atau suatu organisasi perusahaan atau
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institusi, dan dapat pula diartikan sebagai "pelayanan" (product support service)

yang penekanannya lebih bersifat pada kegiatan untuk memenuhi kepuasan

pelanggan. Untuk tujuan pemenuhan kepuasan pelanggan (customer satisfaction),

perlu diperhatikan "kualitaspelayanan" atau"service quality".

2.2.3 Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan senjata ampuh dalam keunggulan perusahaan,

terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan perbankan,

perusahaan penerbangan, dan perusahaan jasa lainnya. Oleh karena itu kualitas

pelayananharus menjadi fokus perhatian manajemen perusahaan dalam menjelaskan

usahanya. Namun demikian diakui bahwa dualisme pelayanan sebagai proses Qasa)

dan sebagi produk sudah semakin menyatu, bahkan dalam setiap produk melekat

unsur pelayanan. Dengan kata lain, bahwa hampir tidak ada produk yang tidak

disertai dengan pelayanan. Selain dengan itu maka, hampir tidak ada perusahaan

yang benar-benar manufaktur murni, karena dalam perusahaan tersebut unsur

pelayanan tetap ada, bahkan cenderungdominan.

Kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi pelanggan

dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang mereka

terima dalam mengevaluasi kualitas. Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah

satu faktor penting dalam usaha menciptakan kepuasan pelanggan. Pernyataan

tersebut didukung oleh Kotler (1997: 342) yang menyatakan bahwa pelayanan
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terhadap pelanggan merupakan salah satu unsur terpenting untuk menarik minat

pembeli. Berbagai cara maupun upaya dilakukan oleh para pemasar untuk dapat

meningkatkan kualitas pelayanan mereka sehingga pelanggan selalu merasa

dipuaskan. Kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pelanggan untuk menilai suatu

produk. Kualitas pelayanan yang diberikan buruk, maka perusahaan akan

mendapatkan citra yang buruk di mata pelanggan. Pelanggan yang puas akan

memberikan dampak positifbagi perusahaan, karena pelanggan yang puas tentunya

akan bersikap:

1. Memiliki kecenderungan untukmelakukan pembelian ulang.

2. Lebih loyalpada produk-produk perusahan.

3. Memberikan informasi positif tentang keunggulan perusahaan maupun

produk yang dihasilkan.

4. Sedikit perhatian dari merek dan promosi dari pesaing.

5. Kurang sensitifterhadap harga.

6. Memberi ide-ide tentang produk baik barang maupun jasa yang ditawarkan

perusahaan.

7. Secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi biaya yang

dikeluarkan perusahaan.
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2.2.4 Pengertian Kepuasan Pelanggan

Pengertian pelanggan menurut Griffin dalam bukunya "Customer Loyalty :

How to Earn It, How to Keep It" (1995: 53) adalah seseorang yang biasa membeli

sesuatu dari kita. Sebelum menjadi pelanggan maka seseorang akan melewati

tahapan yang nantinya dapat menjadi siklus, yaitu :

1. Awareness adalah langkah pertama untuk menjadi pelanggan, pada tahap ini

seseorang mengenai dan merasa membutuhkan sesuatu.

2. Initial purchase, yaitu seseorang akan mencoba untuk mengenai lebih jauh

mengenai produk tersebut.

3. Postpurchase evolution adalah langkah lanjutan dengan mencoba melakukan

evaluasi dan membandingkan dengan kompetitor, jika puas maka akan

memutuskan untuk membeli dan sebaliknya dia mempertimbangkan produk

lain dari kompetitor.

4. Decision to purchase adalah suatu keputusan untuk melakukan pembelian

kembali, hal ini karena puas dengan produk tersebut.

5. Repurchase adalah tahapan final untuk melakukan pembelian kembali dan

terus mengulangi pembelian tersebut Pada tahap inilah yang biasa disebut

pelanggan loyal (loyal customer).

Menurut L. Boeuf dalam bukunya "Memenangkan Persaingan dan

Memelihara Pelanggan (1992: 27), terdapat jutaan produk dan jasa yang ditawarkan



14

di pasar, tetapi yang perlu diketahui adalah pelanggan mau menukar uang yang

dicarinya dengan bersusah payah hanya untuk dua hal, yaitu:

1. Rasa senang dan puas

Pelanggan hanya membeli jika mereka senang terhadap perusahaan, dan

pelayanan perusahaan.

2. Pemecahan masalah

Aksioma terkenal dalam pemasaran yang berbunyi sebagai berikut, "manusia

bukan membeli barang, mereka membeli pemecahan terhadap masalah.

Mereka bukan membeli mata bor, tetapi mereka membeli lubang". Ketika

seseorang membeli pemecahan atas masalah, maka yang dibeli sebenarnya

adalah untuk merasa senang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi pelanggan, menurut

Zeithaml, dkk (1990:19), terdapat empat faktor, yaitu :

1. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya (word of mouth

communication), dimana hal ini merupakan faktor potensial yang memenuhi

ekspektasi pelanggan.

2. Ekspektasi pelanggan sangat tergantung pada karakteristik individu dimana

kebutuhan pribadi (personal needs) dari ekspektasi pelanggan mungkin

cukup pada tingkat tertentu.

3. Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan pelayanan

dapat juga mempengaruhi ekspektasipelanggan.
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4. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) dari pemberi

layanan memainkan peran kunci dalam bentuk ekspektasi pelanggan.

Berdasarkan external communication, perusahaan pemberi layanan dapat

menyampaikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada

pelanggannya.

2.2.5 Kualitas Pelayanan Menurut Persepsi Nasabah

Untuk mengetahui sampai berapa jauh kualitas pelayanan menurut persepsi

pelanggan, oleh Zeithaml dkk (1990: 24), mengemukakan hasil penelitiannya bahwa

ada lima dimensi utama yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan,

yaitu:

1. Nyata (Tangible)

Meliputi bagian-bagian pelayanan yang bersifat nyata, yaitu penampilan

fasilitas fisik yang meliputi peralatan, lay out, dan perlengkapan ruang,

penampilan karyawan dan peralatan komunikasi sertahal-hal lainyangdapat

diamati oleh konsumen dengan mudah

2. Kehandalan (Reliability)

Adalah kemampuan perusahaan memberikan kualitas pelayanan yang

dijanjikan secara cepat dan akurat. Dimensi ini juga meliputi keterampilan

dan kecakapan dalam menjual jasa dan melayani konsumen.



3. Kemampuan Menanggapi (Responsiveness)

Adalah kesediaan karyawan dalam membantu pelanggan serta memberikan

usaha pelayanan yang cepat dan tanggap.

4. Jaminan atau Kepastian (Assurance)

Meliputi tingkat pengetahuan dan keramahtamahan yang harus dimiliki oleh

karyawan selain kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan

kepada pelanggan. Adapun dimensi assurance, merupakan gabungan dari

dimensi:

a. Kompetensi (competence), artinya keterampilan dan pengetahuan

yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan.

b. Kesopanan (countesy), meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para

karyawan.

c. Kredibilitas atau kepercayaan (credibility), meliputi hal-hal yang

berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti

reputasi, prestasi, dan sebagainya.

d. Keamanan (security), artinya tidak ada bahaya, resiko atau keraguan

untuk menggunakan jasa yang ditawarkan.

5. Empati (Empathy)

Adalah perhatian khusus yang diberikan karyawan kepada setiap pelanggan

secara individu. Dimensi empati merupakan penggabungan dari dimensi,

sebagai berikut:
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a. Akses (access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang

ditawarkan perusahaan.

b. Komunikasi (communication), kemampuan melakukan komunikasi

untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau memperoleh

masukan dari pelanggan.

c. Memahami pelanggan (uderstanding the customer), meliputi usaha

perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan

keinginan pelanggan.

2.2.6 Identifikasi Kesenjangan (Gap)

Dimensi-dimensi kualitas pelayanan harus diramu dengan baik, meskipun hal

ini tidak semudah yang dibayangkan. Dapat saja terjadi kesenjangan antara

perusahaan dan pelanggan, karena perbedaan persepsi mereka tentang wujud

pelayanan. Hal ini dapat tercermin dari adanya klaim kualitas pelayanan yang

menurut perusaahan telah memadai ketika menanggapi keluhan-keluhan atas

pemberian pelayanan. Mungkin juga terjadi karena kualitas pelayanan yangditerima

pelanggan kurang atau tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan (terjadi kegagalan

kualitas pelayanan), sehingga manajemen perusahaan sebagai penyedia jasa

(provider) perlu melakukan perbaikan pelayanan (service recovery), setidaknya

dapat meningkatkan kualitas pelayanan bahkan bila dimungkinkan dapat mencapai
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tingkat pelayanan yang prima (excellent service) yang pada akhirnya dapat

memenuhi tingkat kepuasan pelanggan.

Zeithaml, dkk (1990: 35) membahas tentang penyebab utama terjadinya

kegagalan dalm kualitas pelayanan, dimana kegagalan kualitas pelayanan tersebut

dijelaskan melalui analisis kesenjangan (Gap). Adapun kesenjangan-kesenjangan

tersebut adalah, sebagi berikut:

1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen (customers

expectations-managementperceptions gap) - gap 1.

Yaitu adanya perbedaan penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dengan

pihak manajemen atau manajemen tidak selalu memahami benar apa yang

menjadi keinginan pelanggan. Pada umumnya kesenjangan ini terjadi karena

kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai

atas penemuan penelitian. Kurangnya interaksi antara pihak manajemen

dengan pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas yang kurang memadai atau

terlalu banyaknya tingkatan manajemen.

2. Kesenjanga persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas pelayanan

(management'sperceptions-service qualityspecifications gap) - gap 2.

Manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan, tetapi

tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik. Kesenjangan terjadi

antara lain karena tidak memadainya standarisasi tugas dan penyusutan

tujuan.
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3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pelayanan yang

disampaikan (service quality specifications-service delivery gap) - 3.

Para personil mungkin tidak terlatih baik dan tidak mampu memenuhi

standar. Kesenjangan ini terutama dapat disebabkan karena:

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 pegawai.

e. Sistem pengendalian dari atasan (imbalan dan penilaian) yang tidak

memadai.

f. Perceived control, yaitu sejauh mana pegawai merasakan kebebasan

atau fleksibilitasuntuk menentukancara pelayanan.

g. Temwork, yaitu sejauh mana pegawai dan manajemen merumuskan

tujuan bersama dalam memuaskan pelanggan.

4. Kesenjangan antara pelayanan yang disampaikan dan komunikasi eksternal

(service delivery-external communications gap) - gap 4.

Yaitu kesenjangan antara penyampaian pelayanan dan komunikasi eksternal.

Ekspektasi atau harapan konsumen mengenai kualitas pelayanan dipengaruhi

oleh pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran,
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tetapi janji melalui komunikasi pemasaran tidak dapat diberikan petugas

pemberi jasa. Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya komunikasi

horisontal dan adanya janji yang berlebihan.

5. Kesenjangan antara pelayanan yang diterima dan pelayanan yang diharapkan

(perceivedservice-expectedservice gap)- gap5.

Adalah perbedaan persepsi antara jasa yang dialami atau yang dirasakan

dengan jasa yang diharapkan oleh pelanggan. Apabila jasa yang diterima

lebih baik daripada jasa yang diharapkan atau jasa yang diharapkan sama

dengan yang diterima, maka perusahaan akan memperoleh citra positif di

mata pelanggan. Sebaliknya, apabilajasa yangditerima lebih rendah dari jasa

yangdiharapkan maka kesenjangan ini akanmenimbulkan permasalahan bagi

perusahaan. Kesenjangan ini dapat diketahui oleh pelanggan dari orang lain,

pengalaman masa lalu dan ketidaksesuaian dengan kebutuhannya, dalam hal

ini pelanggan mempunyai persepsi sendiri dalam mengukur kinerja atau

kualitas jasa yang diberikan.

2.2.7 Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Adapun metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui dan

mengukur kepuasan pelanggan menurut Kotler (1997: 43), mengidentifikasikan

empat metode:
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1. Sistem keluhan dan saran (complaint and suggestion system)

Setiap organisasi yang berorientasi kepada pelanggan (customer oriented)

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. Media yang digunakan

dapat berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, kartu

komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa dan sebagainya. Informasi

yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan

masukan yang berharga kepada perusahan, sehingga memungkinkannya

untuk reaksi dengan tanggap dan cepat dalam mengatasi masalah-masalah

yang timbul.

2. Survey kepuasan pelanggan (customer satisfaction surveys)

Hasil studi memperlihatkan bahwa kurang dari 5% pelanggan yang merasa

tidak puas akan membeli lebih sedikit atau pindah ke perusahaan lain dari

pada menyampaikan keluhannya. Karena itu sulit bagi perusahaan untuk

menggunakan tingkat keluhan pelanggan sebagai ukuran kepuasan

pelanggan. Perusahaan yang responsive mengukur langsung kepuasan

pelanggan dengan mengadakan survey secara periodik, dengan cara

mengirimkan kuisioner atau menelepon pelanggan yang diambil secara

random untuk menanyakan apakah pelanggannya merasa sangat puas, biasa,

kurang puas atau tidak puas terhadap beberapa unsur pelaksanaan pelayanan

oleh perusahaan. Perusahaan juga harus mencari tahu pandangan pelanggan
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terhadap prestasi saingannya. Selain itu ketika mengumpulkan data kepuasan

pelanggan, adalah sangat berguna jika perusahaan juga menanyakan apa

kebutuhan dan keinginan pelanggan danjuga mengapa melakukan pembelian

ulang.

3. Pembeli misterius (ghost shopping)

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan

adalah dengan cara memperkerjakan orang-orang untuk berpura-pura menjadi

pembeli yang potensial untuk melaporkan hasil temuan mereka tentang

kekuatan dan kelemahan ketika membeli produk pada perusahaan sendiri

maupun produk pesaing. Pembeli misterius ini juga dapat berpura-pura

sebagai pelanggan untuk menguji karyawan bagian penjualan dalam

melakukan penjualan.

4. Analisa pelanggan yang hilang (lost customer analysis)

Perusahaan seharusnya menghubungi pelanggan yang berhenti membeli dan

pindah ke perusahaan lain untuk mengetahui mengapa hal itu sampai terjadi.

Di samping itu harus dilakukan monitoring terhadap pelanggan yang hilang.

Jika jumlah ini meningkat, berarti perusahaan gagal memuaskan

pelanggannya.
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2.2.8 Pengertian Total Quality Management (TQM)

Seperti halnya dengan kualitas, definisi TQM juga bermacam-macam. TQM

diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik

yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas dan pengertian

serta kepuasan pelanggan (Ishikawa dalam Pawitra, 1993: 135). Definisi lainnya

menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas

sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan

anggota organisasi (Santosa, 1992: 33).

Untuk memudahkan pemahamannya, pengertian TQM deapat dibedakan

dalam dua aspek. Aspek pertama menguraikan apa TQM itu dan aspek kedua

membahas bagaimanamencapainya.

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan

usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saring organisasi melalui

perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan

lingkungannya.

Total Quality Approach hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik

TQM berikut ini:

♦ Fokus padapelanggan, baikpelanggan internal maupun eksternal.

♦ Memiliki obsesi yangtinggi terhadap kualitas.

♦ Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan

pemecahan masalah.
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♦ Memiliki komitmenjangkapanjang.

♦ Membutuhkankerja samatim (teamwork).

♦ Memperbaiki proses secara berkesinambungan.

♦ Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

♦ Memberikan kebebasan yang terkendali.

♦ Memiliki kesatuan tujuan.

♦ Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

2.2.9 Pengertian dan Manfaat Quality Function Deployment

Konsep Quality Fuction Deployment (QFD) (Fandy Tjiptono, 1998: 112-115)

dikembangkan untuk menjamin bahwa produk yang memasuki tahap produksi benar-

benar akan dapat memuaskan kebutuhan para pelanggan dengan jalan membentuk

tingkat kualitas yang diperlukan dan kesesuaian maksimum pada setiap

pengembangan produk.

Fokus utama dari QFD adalahmelibatkan pelanggan pada prosespengembangan

produk sedini mungkin. Berdasarkan definisinya, QFD merupakan praktek untuk

merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD

menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan

organisasi. QFD memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan

pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut dan

memperbaiki proses hingga tercapai efektivitas maksimum. QFD juga merupakan
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praktek menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk

melampaui harapan pelanggannya. QFD sendiri terdiri atas beberapa aktivitas

berikut:

♦ Penjabaran persyaratan pelanggan (kebutuhan akan kualitas).

♦ Penjabaran karakteristik kualitas yang dapat di ukur.

♦ Penentu hubungan antara kebutuhan kualitas dan karakteristik.

♦ Penetapan nilai-nilai berdasarkan angka tertentu terhadap masing-masing

karakteristik kualitas.

♦ Penyatuan karakteristik kualitas kedalam produk.

♦ Perancangan, produksi dan pengendalian kualitas produk.

Penerapan QFD dapat mengurangi waktu desain sebesar 40% dan biaya

desain sebesar 60% secara bersamaan dengan dipertahankan dan ditingkatkannya

kualitas desain. QFD berperan besar dalam meningkatkan kerja sama tim

interfungsional yang terdiri dari anggota-anggota departement pemasaran, riset dan

pengembangan, pemanufakturan dan penjualan dalam berfokus pada pengembangan

produk. Selain itu ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari QDF bagi

perusahaan yang berusaha meningkatkan dya saingnya melalui perbaikan kualitas

dan produktivitasnya secara berkesinambungan. Manfaat-manfaat tersebut antara

lain:
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1. Fokus pada pelanggan

Organisasi TQM merupakan organisasi yang berfokus pada

pelanggan. QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan

balik. Informasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam

sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. Kinerja organisasi

dan pesaing dalam memenuhi persyaratan tersebut dipelajari dengan

teliti. Dengan demikian organisasi dapat mengetahui sejauh mana

organisasi itu sendiri dan pesaingnya memenuhi kebutuhan para

pelanggan.

2. Efisiensi waktu

QFD dapat mengurangi waktu pengembangan produk karena

memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah

diidentifikasikan dengan jelas. Oleh karena itu tidak terjadi

pemborosan waktu untuk mengembangkan ciri-ciri produk yang tidak

atauhanya memberikan sedikit nilai (value) kepada pelanggan.

3. Orientasi kerja samatim (teamwork-oriental)

QFD merupakan kerja sama tim. Semua keputusan dalam proses

didasarkan pada konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan

brainstorming. Oleh karena itu setiap tindakan yang perlu dilakukan

diidentifikasi sebagai bagian dari proses maka setiap individu

memahami posisinya yang paling tepat dalam proses tersebut,
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sehingga padagilirannya hal inimendorong kerja sama tim yang lebih

kokoh.

4. Orientasi pada dokumentasi

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen

komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala

proses yang ada dan perbandingannyadengan persyaratan pelanggan.

Dokumen ini berubah secara konstan setiap kali ada informasi baru

yang dipelajari dan informasi lama yang dibuang. Informasi yang up-

to-date mengenai persyaratan pelanggan dan proses internal, sangat

berguna bila terjadi turnover.

2.2.10 Struktur dan Proses Quality Function Deployment

Analogi yang paling sering menggambarkan struktur QFDadalahsuatumatriks

yang berbentuk rumah (Fandy Tjiptono, 1998: 115-123). Istilah yang sering

digunakan adalah House Of Quality. Tembok rumah sebelah kiri (komponen 1)

adalah masukan dari pelanggan. Pada langkah ini pemanufaktur berusaha

menentukan segala persyaratan yang dikehendaki pelanggan dan berhubungan

dengan produk.

Agar dapat memenuhi persyaratan pelanggan, pemanufaktur mengusahakan

spesifikasi kinerja tertentu dan mensyaratkan pemasokannya untuk melakukan hal
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yang sama. Langkah ini digambarkan pada bagian plafon/langit-langit rumah

(komponen 2).

Tembok rumah sebelah kanan (komponen 3) merupakan matriks perencanaan.

Matriks ini merupakan komponen yang digunakan untuk menterjemahkan

persyaratan pelanggan ke dalam rencana-rencana untuk memenuhi atau melampaui

persyaratan pelanggan. Komponen ini meliputi langkah-langkah seperti

menggambarkan persyaratan pelanggan pada suatu matriks dan proses

pemanufakturan pada matriks lainnya, memprioritaskan persyaratan pelanggan dan

mengambil keputusan mengenai perbaikan yang dibutuhkan dalam proses

pemanufakturan.

Di bagian tengah rumah (komponen 4), persyaratan pelanggan dikonversikan ke

dalam aspek-aspek pemanufakturan. Misalnya, pelanggan menginginkan umur

pemakaian produk meningkat dari 6 bulan menjadi 1 tahun, maka persyaratan

tersebut akan dikonversikan dalam aspek-aspek pemanufakturan, seperti material

yang dibutuhkan, desain dan proses pemanufakturan.

Bagian bawah rumah (komponen 5) merupakan daftar prioritas persyaratan

proses pemanufaktur. Sedangkan pada bagian atap (komponen 6), langkah yang

dilakukan adalah identifikasi trade-off yang berhubungan dengan persyaratan

pemanufaktur. Pertanyaan yang akan dijawab dalam komponen 6 adalah apa yang

terbaik dapat dilakukan organisasi dengan mempertimbangkan persyaratan

pelanggan dankemampuan pemanufakturan organisasi.
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Gambar 2.1 HOUSE OF QUALITY
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Setiap matriks yang dibuat sebagai bagian dari proses QFD harus distrukturkan

menurutbentuk rumah. Dalam siklus lengkap proses QFD terdapat 6 matriks.

Persyaratan Pelanggan

Ciri ciri Teknikal

Teknologi Terapan

Proses Pemanufakturan

Proses Pengendalian

Pengendalian Proses Statistikal

Matriks 1

"

Matriks 2

"

Matriks 3

if

Matriks 4

' '

Matriks 5

i '

Matriks 6

Teknologi Terapan

Proses Pemanufakturan

Proses Pengendalian

PengendalianProses Statistikal

Spesifikasi ProdukAkhir

Gambar 2-2 Proses QFD

Masing-masing matriks memiliki manfaat. Manfaat tersebut adalah:

♦ Matriks 1

Matriks pertama ini digunakan untuk membandingkan persyaratan pelanggan

dengan ciri-ciri teknikal produk yang berhubungan.
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Matriks 2

Matriks ini dipergunakan untuk membandingkan ciri-ciri teknikal pada matriks

1dengan tekhnologi terapan yang berhubungan. Matriks 1dan 2 menghasilkan

informasi yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) Apa

yang menjadi kebutuhan pelanggan? (2) Persyaratan teknikal apa yang

dibutuhkan sehubungan dengan ciri-ciri kebutuhan pelanggan? (3) Teknologi

apa yang dibutuhkan untuk memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan?

Dan (4) Trade-off apa yang timbul sehubungan dengan persyaratan teknikal?

Matriks 3

Matriks ini digunakan untuk membandingkan teknologi terapan dari matriks 2

dengan proses pemanufakturan yang berhubungan. Matriks ini bermanfaat

dalam mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam proses

pemanufakturan.

Matriks 4

Matriks ini bermanfaat untuk membandingkan proses pemanufakturan dari

matriks 3 dengan proses pengendalian kualitas (little Q) yang berhubungan.

Matriks ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk

mengoptimalisasikan proses.
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♦ Matriks 5

Matriks ini dipergunakan untuk membandingkan proses pengendalian kualitas

(little Q) dengan proses SPC yang berhubungan. Matriks ini memastikan

bahwa parameterdan variabel proses yangtepat yangdigunakan.

♦ Matriks 6

Matriks ini digunakan untukmembandingkan parameter SPC (statisticalproces

control) dengan spesifikasi yang telah dikembangkan untuk produk akhir. Pada

matriks ini dilakukan penyesuaian untuk menjamin bahwa produk yang

dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan pelanggan. Proses QFD

menjamin bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal dalam rangka

memaksimumkan peluang organisasi dalam memenuhi atau melampaui

persyaratan pelanggan.

Unsur yang paling penting dalam QFD adalah informasi dari pelanggan.

Informasi dari pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu umpan

balik dan masukan.

1. Umpan balik

Umpan balik biasanya diperoleh setelah fakta terjadi. Hal ini berarti bahwa

setelah suatu produk dikembangkan, diproduksi dan ditentukan harganya.

Umpan balik ini bermanfaat dan perlu dikumpulkan. Teori umpan balik

kurang sesuai digunakan sebagai dasar dalam penentuan kesesuaian antara

produk yang dihasilkan dengan kebutuhan pelanggan pada awal proses
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QFD. Meskipun demikian, umpan balik sangat bermanfaat dalam

membantu memperbaiki produk apabiladiproduksi lagi.

2. Masukan

Masukan diperoleh sebelum fakta terjadi. Dalam lingkungan

pemanufakturan, hal ini berarti selama pengembangan produk.

Pengumpulan masukan dari pelanggan selama pengembangan produk

memungkinkan perusahaan untuk membuat perubahan sebelum

memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan produk dalam jumlah

yang besar.

Mengumpulkan masukan lebih bermanfaat daripada mengumpulkan umpan

balik. Tetapi baikmasukan maupun umpan balik bernilai bagi perusahaan. Idealnya

umpan balik seharusnya digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap masukan.

Kedua tipe informasi tersebut dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi beberapa

karakteristik:

1. Informasi yang dikumpulkan

Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang dicari atau diminta

oleh organisasi, baik berupa masukan maupun umpan balik. Pendekatan

yang biasa digunakan dalam rangka mengumpulkan umpan balik dari

pelanggan antara lain berupa:
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a. Survei kepuasan pelanggan

Dalam pendekatan ini dapat diketahui sejauh mana perusahaan

berhasil memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Dengan

demikian informasi yang diperoleh juga dapat bersifat evaluasi

terhadap apa yang selama ini telah dilakukan perusahaan.

b. Penggunaan Toll-free Hotline

Pelanggan dapat menggunakan toll-free hotline untuk

mengekspresikan kepuasan mereka atau menyatakan keluhan-

keluhan mereka.

c. Focus Group

Focus Group dapat terdiri dari beberapa pelanggan yang mencoba

produk baru dan kemudian memberikan umpan balik kepada

fasilitator.

d. Tes terhadap pelanggan potensial

Pendekatan ini dilaksanakan dengan jalan melakukan tes terhadap

sejumlah pelanggan potensial yang dipilih secara acak dan diberi

sample produk baru, kemudian meminta pendapat mereka terhadap

produk baru tersebut.

Sementara itu masukan dari pelanggan dapat dikumpulkan dengan jalan

membentuk focus group, melakukan survei dan melakukan tes.

Perbedaannya dengan cara pengumpulan umpan balik terietak pada aspek
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bahwa masukan diperoleh lebih dahulu dalam siklus pengembangan

produk. Dalam focus group, peserta dihadapkan pada gambar, model atau

prototype produk akhir. Dengan cara ini informasi yang diperoleh dapat

digunakan untuk merevisi produk.

2. Informasi yang dikumpulkan tidak sengaja

Informasi ini merupakan informasi yangdiperoleh organisasi tanpa mencari

atau memintanya. Informasi ini sering diperoleh dalam bentuk keluhan.

Pelanggan menyampaikan keluhannya kepada tiga penjualan. Editor

pengujian produk pada suatu majalah atau surat kabar tertentu menguji

coba suatu produk baru dan menulis artikel yang menunjukkan kelemahan

dari produk tersebut. Tanpa memandang asal informasinya, keluhan yang

tidak dikumpulkan harus diperlakukan sama seperti informasi yang

dikumpulkan dan digunakan untuk memperbaiki produk organisasi.

3. Informasi kuantitatif

Merupakan informasi yang dapat diukur atau dihitung. Masukan dan umpan

balik yang dikuantitatifkan dapat membantu untuk memperbaiki produk.

Bila informasi yang dikumpulkan dari pelanggan, maka perlu dibentuk

suatu mekanisme yang sedemikian rupa sehingga data yang kuantitatif

tersedia.



36

4. Informasi kualitatif

Informasi kualitatif bersifat subjektif dan tidak dapat diukur secara pasti.

Informasi ini biasanya berbentuk pendapat dan preferensi. Dalam

pengumpulan informasi ini umumnya digunakan berbagai jenis atau tipe

pertanyaan. Jika perusahaan berusaha mengumpulkan informasi dari

pelanggan maka pendekatan terbaik adalah dengan menanyakan baik

informasi kuantitatifdan kualitatif.

5. Informasi yang terstruktur

Informasi yang diperoleh dari survei, pembentukan focus group dan

mekanisme lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam

kategori tertentu atau mengukur pendapat, kepuasan atau preferensi

pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Pendekatan yang terstruktur

menjamin bahwa masukan dan umpan balik diperoleh sesuai dengan bidang

tertentu yang menjadi perhatian organisasi. Hal ini mempermudah usaha

untuk mengidentifikasikan keperluan pelanggan.

6. informasi acak

informasi yang tidak dikumpulkan biasanya bersifat acak. Contohnya

adalah keluhan terhadap sales representative, surat-surat untuk CEO, dan

komentar dari seseorang pada fungsi sosial tertentu. Jangan mengabaikan

umpan balik jika tidak dikumpulkan dengan sengaja. Gunakan untuk
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membantu memperbaiki mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan

informasi yang terstruktur.

Ada beberapa alat-alat yang biasa digunakan dalam QFD seperti:

1. Diagram afinitas

Merupakan suatu metode brainstorming yang digunakan untuk mendorong

pemikiran yang kreatif. Alat ini sangat bermanfaat dalam membantu

mengatasi segala rintangan yang timbul karena kegagalan masa lalu. Selain

itu jugadapat membantu orang untuk meninggalkan paradigma lama yang

dapat menghambat penemuan setiap pendekatan yang baru dan berbeda.

Hal ini merupakan unsur penting dalam rangka perbaikan

berkesinambungan. Proses kreatif dalam diagram afinitas tersusun dalam

struktur tertentu di mana semua peserta mendiskusikan, memperbaiki dan

mempengaruhi ide-ide yangdi ajukan.

Diagram afinitas paling sesuai digunakan dalam:

♦ Bila isu yang dihadapi sangat kompleks dan fakta-fakta yang

diketahui tidak terorganisasi.

♦ Bila diperlukan usaha untuk membangkitkan proses pemikiran,

mengatasi paradigma masa lalu yang telah mendarah daging dan

melupakan kenangan mental yang tidak menyenangkan karena

kegagalan solusi yang lalu.

♦ Bila dibutuhkan consensus atas solusi yang diajukan.
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2. interrelationship Digraph

Diagram afinitas mengidentifikasikan isu dan ide yang berkaitan dengan

sasaran atau masalah yang spesifik. Dalam diagram tersebut proses kreatif

tercatat dengan baik. Interrelationship digraph digunakan untuk

menjelaskan hubungan sebab akibat antar berbagai ide yang tercatat dalam

diagram afinitas.

3. Tree Diagram

Diagram afinitas dan interrelationship digraph menidentifikasikan isu-isu

atau masalah-masalah dan interaksinya. Diagram pohon (tree diagram)

menggambarkan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan agar dapat

memecahkan masalah yang dihadapi.

4. Diagram Matriks

Diagram matriks merupakan alat QFD yang paling banyak digunakan.

Diagram ini merupakan alat yang bermanfaat dalam mengidentifikasi dan

menggambarkan secara grafts hubungan antar tanggung jawab, tugas,

fungsi dan Iain-lain. Ada berbagai jenis diagram matriks, yang paling sering

digunakan adalah matriks bentuk f. Diagram matriks sering digunakan

untuk menyebarluaskan persyaratan kualitas ke dalam ciri khas rekayasa

dan kemudian ke dalam persyaratan produksi.
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2.2.11 Implementasi Quality Function Deployment

Proses implementasi QFD harus sistematis menurut Fandy Tjiptono

dalam "Total Quality Management" (1998: 123-125). Dalam implementasi

tersebut ada enam langkahyang biasanyadigunakan:

1. Membentuk Tim Proyek

Tim proyek dibentuk berdasarkan sifat proyek yang akan

ditangani. Apakah tim tersebut akan menyempurnakan produk yang

sudah ada atau mengembangkan produk baru? Bila produk yang

sudah ada akan disempurnakan maka tim tersebut akan harus terdiri

atas personil-personil departemen pemasaran, perekayasaan, kualitas

dan pemanufakturan. Bila produk baru akan dikembangkan maka

wakil-wakil dari departemen riset dan pengembangan harus dilihatkan

pula. Setiap anggota tim perlu mendapatkan dukungan dari para

penyedianya.

2. Menyusun Prosedur Pemantauan

Manajemen perlu memantausetiap kemajuan yang dicapai tim

proyek. Agar pemantauan dapat dilakukan dengan baik, maka

dibutuhkan perencanaan dan pengembangan prosedur pemantauan.

Ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab dalam rangka melakukan hal

tersebut:
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♦ Apa yang akan dipantau?

♦ Bagaimana memantaunya?

♦ Berapa kali frekuensi memantaunya?

3. Memilih Proyek

Pada permulaan lebih baik dimulai dengan proyek perbaikan

atau penyempurnaan daripada proyek pengembangan produk baru.

Proyek perbaikan memiliki keuntungan berupa tersedianya informasi

mengenai produk yang sudah adadan telah adanya pengalaman yang

berhubungan dengan produk yang bersangkutan. Bila tim QFD baru

menangani produk baru, maka setiap anggota tim akan menghadapi

terialu banyak hal yang baru, yaitu mengenai QFD itu sendiri,

informasi dari pelanggan, serta informasi mengenai produk yang akan

dikembangkan.

4. Menyelenggarakan Pertemuan Untuk Memulai QFD

Pertemuan ini merupakan pertemuan resmi tim yang diadakan

untuk pertama kalinya. Dalm pertemuan tersebut ada beberapa hal

yang perlu dikerjakan, yaitu:

♦ Mengupayakan agar semua peserta memahami misi tim

proyek tersebut.

♦ Mengupayakan agar semua peserta memahami peranannya

masing-masing dan peranan rekan-rekannya.
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♦ Menyusun parameter-parameter (lamanya waktu dan frekuensi

pertemuan).

5. Melatih tim

Sebelum memulai proyek, semua anggota tim perlu diberi

pelatihan asas-asas atau fundamental QFD. Anggota tim perlu

mempelajari cara menggunakan berbagai alat kualitas dan alat-alat

spesifik seperti diagram afinitas, interrelationship, tree diagram dan

diagram matriks. Selain itu, setiap anggota tim juga harus memahami

cara kerja QFD sebagai suatu proses.

6. Mengembangkan Matriks-Matriks

Bila setiap tim telah memahami QFD, alat-alat QFD dan

format suatu matriks QFD, maka proses pengembangan matriks-

matriks dapat dimulai. Siklus proses QFD yang lengkap terdiri atas 6

matriks yang masing-masing terstruktur berdasarkan spesifikasi.

Matriks pertama membandingkan persyaratan pelanggan

dengan ciri-ciri teknikal produk. Hasil dari pengembangan matriks

pertama adalah suatu ringkasan kebutuhan atau persyaratan pelanggan

dan suatu dokumen konsep yang menggambarkan ciri-ciri produk

yang harus adaagar dapat memenuhi harapan pelanggan.

Matriks kedua membandingkan ciri-ciri teknikal danteknologi

terapan. Matriks ketiga membandingkan teknologi terapan dan proses
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pemanufakturan. Matriks keempat membandingkan proses

pemanufakturan dan proses pengendalian kualitas. Matriks kelima

membandingkan proses pengendalian kualitas dan pengendalian

proses statistical. Sedangkan matriks terakhir membandingkan

pengendalian proses statistical dan spesifikasi produk akhir. Dalam

mempersiapkan semua matriks ini, alat-alat spesifik QFD digunakan

sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Model Empiris/ Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada lima dimensi kualitas pelayanan jasa, yaitu

tangible (nyata), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance

(jaminan/ kepastian), dan emphaty (empati) sebagai variabel yang akan dinilai atau

dipersepsikan oleh konsumen. Variabel-variabel tersebut kemudian akan

menghasilkan mutu atau kualitas dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan

dalam memberikan jasa pelayanannya terhadap konsumen. Dengan kata lain, mutu

atau kualitas pelayanan jasa ditentukan oleh kelima dimensi atau variabel tersebut

setelah adanya penilaian atau persepsi dari konsumen.

Model hubungan antara mutu atau kualitas pelayanan jasa dengan lima dimensi

kualitas pelayanan jasa yang akan dinilai atau dipersepsikan oleh konsumen dapat

dilihat sebagai berikut:


