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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sumanti (2008) dengan  judul 

“Pengaruh  Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah 

Sakit Baptis Batu”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pengaruh secara signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien 

pada Rumah Sakit Baptis Batu dan ntuk mengetahui dimensi kualitas 

pelayanan yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen pada Rumah Sakit Baptis Batu. 

Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda. 

Tujuannya untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi 

(R 2 ) sebesar 0,836 yang artinya kualitas pelayanan yang terdiri dari 

variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pasien RS Baptis Batu: 

sebesar 83,6 %. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 16,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti, jaminan merupakan variabel yang paling 

dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

sama-sama menggunakan lima variable yaitu Tangibles, Emphaty, 
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Responsiveness, Reliability dan Assuranceyang berhubungan dengan 

kualitas pelayanan pada masing- masing objek yang diteliti. Sedangkan 

perbedaa peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah objek 

penelitian terdahulu pada Rumah Sakit Baptis Batu, peneliti sekarang pada 

Nanisa Beauty and Dental Clinic. Teknik analisis data untuk penelitian 

terdahulu menggunakan alat analisis Regresi linier berganda sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP). 

Tabel 2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian 

Sekarang 

 

KETERANGAN Penelitian Terdahulu Peneliti Sekarang 

 

Judul Penelitian 

 

 

Vivi Sumanti 

(2008)“Pengaruh  Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pasien Pada 

Rumah Sakit Baptis Batu”. 

Peneliti sekarang (Lut 

Farida) “Analisis 

Kepuasan Pelanggan Pada 

Nanisa Beauty and 

DentalClinic Malang”. 

Obyek Penelitian  Rumah Sakit Baptis Batu. 

 

Nanisa 

Beauty&DentalClinic 

Malang. 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

Teknik pengambilan 

sampel adalah Purposive 

sampling. 

Teknikpengambian sampel 

adalahJudgmental 

sampling. 

Teknik Analisis 

data 

Regresi linier berganda. IndekKepuasanPelanggan 

(IKP). 

Variabel yang 

digunakan 

Kehandalan, Daya tanggap, 

Jaminan, Empati, Bukti 

fisik. 

Kehandalan, Daya 

tanggap, Jaminan, Empati, 

Bukti fisik, 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Jasa  

Sebenarnya  perbedaan  secara tegas antara  barang  dan  jasa 

sering kali sukar dilakukan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu 

barang sering kali  disertai  dengan  jasa-jasa tertentu. Sebaliknya sutu 

jasa  sering kali juga  melengkapi  barang-barang  yang  melengkapi,  

meskipun  demikian jasa dapat didefinisikan sebagai berikut : 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2001:5) jasa merupakan 

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, pada dasarnya tidak terwujud dan gtidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan 

dengan produk fisik atau tidak. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

jasa merupakan bentuk penawaran yang diberikan oleh suatu 

perusahaan yang bentuknya tidak terwujud tetapi dapat dinikmati 

secara langsung oleh konsumen sehingga dapat diketahui tingkat 

kepuasan konsumen tersebut. 

2. Pengertian kualitas pelayanan 

Lewis & Boom dalam Tjiptono (2005 :121) mendefinisikan 

kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelangan. 

Menurut Gronroos dalam Tjiptono (2005:261) kualitas 

pelayanan jasa dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu kualitas yang 

diharapkan (expected quality) dan kualitas yang dialami (experienced 

quality). Persepsi kualitas yang baik diperoleh bila kualitas yang 

dialami (experienced quality) memenuhi harapan pelanggan (expected 

quality). Bila harapan pelanggan tidak relistis, maka persepsi kualitas 

total akan rendah.  

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2005:147), lima Gap 

(kesenjangan) yang menyebabkan kegagalan penyedia kualitas 

pelayanan jasa. Lima Gap tersebut adalah :  

1. Gap antara harapan dan persepsi manajemen terhadap harapan 

pelanggan (knowledge Gap). 

Pihak manajemen perusahaan mempersepsikan ekspektasi 

pelanggan terhadap kualitas jasa secara tidak akurat. Akibatnya 

manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya 

didesain, dan jasa-jasa pendukung atau sekunder apa saja yang 

diinginkan konsumen  

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa (standars Gap). 

Spesifikasi kualitas jasa tidak konsisten dengan persepsi 

manajemen terhadap ekspektasi kualitas. Ini bisa karena tiga 
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penyebab, antara lain tidak adanya komitmen total manajemen 

terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, dan atau adanya 

kelebihan permintaan  

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery 

Gap). 

Spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja dalam proses 

produksi dan penyampaian jasa disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya: karyawan kurang terlatih (belum menguasai 

tugasnya), beban kerja terlampau berlebihan, standar kinerja tidak 

dapat dipenuhi oleh karyawan, atau bahkan karyawan tidak 

bersedia memenuhi standard kinerja yang ditetapkan  

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi internal 

(communication Gap). 

Janji-janji yang disampaikan melalui aktivitas komunikasi 

pemasaran tidak konsisten dengan jasa yang disampaikan kepada 

para pelanggan. Resikonya, harapan pelanggan bisa membumbung 

tinggi dan sulit dipenuhi, terutama jika perusahaan memberikan 

janji yang muluk-muluk. 

5. Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan 

(service Gap). 

Jasa yang dipersepsikan tidak konsisten dengan jasa yang 

diharapkan. Terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau 
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prestasi perusahaan dengan cara atau ukuran yang berbeda . Atau 

bisa juga mereka keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

Gambar 1 

Model Gap Kualitas Layanan  

 

 

Sumber : Zeithaml, et, aldalam Tjiptono (2005:146). 

3. Dimensi Kualitas Jasa 

Ada delapan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin 

dalamTjiptono (2005:130-131) dan dapat digunakan sebagai kerangka 

perencanaan strategis dan analisis. Delapan dimensi pokok kualitas 

jasa tersebut diantaranya: 

Pengalaman Masa Lalu 

Persepsi Manajemen 

mengenai Ekspektasi 

Konsumen 

Komunikasi dari Mulut ke 

Mulut 
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Jasa yang Dipersepsikan 

Penyampaian Jasa 

(Termasuk Sebelum dan 
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Pelanggan 
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menjadi Spesifikasi 
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Kebutuhan Pribadi 
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GAP 5 

GAP  3 GAP 1 

Pemasar  
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1. Kinerja (performance), yaitu karakteristik pokok dari produk inti. 

2. Fitur atau ciri-ciri tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap. 

3. Reliabilitas (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specifications), 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

kemudahan, serta penanganan keluhan secara memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan. 

Meskipun beberapa dimensi di atas dapat diterapkan pada 

bisnis jasa, tetapi sebagian besar dimensi tersebut dikembangkan 

berdasarkan pengalaman dan penelitian terhadap perusahaan 

manufaktur. Sementara itu ada beberapa pakar pemasaran yang 

melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil 

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa 

(Parasuraman, et al dalam Tjiptono, 2005:132). Kesepuluh faktor 

tersebut adalah: 
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1. Reliabilitas, meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja 

(performance), dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini 

berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar 

sejak awal (right the first time), memenuhi janjinya secara akurat 

dan andal. 

2. Responssivitas atau daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan 

para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

menyampaikan jasa secara cepat. 

3. Kompetensi, yaitu penguasaan ketrampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

4. Akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

(approachability) dan kemudahan kontak. 

5. Kesopanan (courtesy), meliputi sikap santun, respek, dan 

keramahan para karyawan. 

6. Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada para 

pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu 

mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7. Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. 

8. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami 

pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian 

individual, dan mengenal pelanggan. 
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9. Bukti fisik (tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik, 

peralatan,  personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan.  

 Dalam perkembangannya selanjutnya Parasuratmandalam 

Tjiptono (2005:133) menyederhanakan 10 faktor kualitas 

pelayanan menjadi 5 yaitu meliputi bukti Fisik (tangibles), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (emphaty). Kelima dimensi tersebut dapat   

diuraikan sebagai berikut: 

1. Bukti fisik (tangibles) 

Yaitu fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, pelayanan dan 

sarana komunikasi. 

2.  Kehandalan ( reliability) 

Yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responciviness) 

Yaitu keinginan para staff untuk membantu para konsumen dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya, 

resiko dan keragu-raguan. 
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5. Empati (empaty) 

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan konsumen 

4. Karakteristik Jasa 

Menurut Tjiptono (2005:18-22) secara garis karekteristik jasa 

dapat digolongkan menjadi: 

1. Tidak berwujud (Intangibel) 

Jasa berbeda dengan barang, bila barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli 

dan dikonsumsi. 

2. Tidak terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi , 

sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Bervariasi (variabilty) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardised 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis,tergantung 

pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. 

4. Mudah lenyap (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan, tidak dapat dijual kembali ataupun dikembalikan. 
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5. Klasifikasi Jasa 

Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan beragam kriteria Menurut 

Lovelock dalam buku Tjiptono (2005:23), jasa dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa 

(tangible action dan intangible action), sedangkan sumbu 

horizontalnya merupakan penerima jasa (manusia dan benda). 

b. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matrik yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan 

antara perusahaan jasa dan pelanggannya. (Status keanggotaan dan 

hubungan temporer). Sedangkan, sumbu horizontalnya sifat 

penyampaian jasa (penyampaian secara berkesinambungan dan 

penyampaian diskrit). 

c. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan 

mempertahankan standar konstan dalam penyampaian jasa 

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan individual (tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan 

penyedia jasa dalam mempertahankan standar konstan (tinggi dan 

rendah) 
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d. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matrik yang terdiri 

dari dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh 

mana penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan 

terjadinya permintaan puncak, sedangkan sumbu horizontalnya 

adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan 

rendah) 

e. Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matrik yang terdiri 

dari dua sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat 

interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa. Sedangkan, sumbu 

horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa (single site dan 

multiple sites). 

6. Harapan Pelanggan 

Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. 

Pada dasarnya ada hubungan yang erat antara kualitas dan kepuasan 

pelanggan. Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan 

harapannya sebagai standar atau acuan. Dalam konteks pelanggan, 

umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang akan diterimanya (Zaithmal, et al dalam Tjiptono 

(2005 : 271). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi harapan 

pelanggan adalah sebagai berikut : 
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1. Enduring service intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil dan mendorong 

pelanggan untuk mengkaitkan sensitifitasnya terhadap jasa. Faktor 

ini merupakan harapan yang disebabkan oleh orang lain dan 

filosofi pribadi seseorang tentang jasa.  

2. Personal needs  

Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar baik 

kesejahterannya juga sangat menentukan harapannya kebutuhan 

tersebut meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. 

3. Transitoty service intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor individual yang bersifat sementara 

(jangka pendek) yang meningkatkan sensitivitas pelanggan 

terhadap jasa. Faktor ini meliputi :   

a. Situasi darurat pada saat pelanggan sangat membutuhkan jasa 

dan ingin perusahaan membantunya. 

b. asa terakhir yang dikonsumsi oleh pelanggan dapat pula 

menjadi acuannya untuk menentukan baik buruknya jasa 

berikutnya. 

4. Perceived service alternatives 

Yaitu persepsi pelanggan terhadap tingkatan derajat peranan 

perusahaan lain yang sejenis. Jika konsumen memiliki sifat 

alternatif, maka harapannya terhadap suatu jasa akan cenderung  

lebih besar. 
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5. Self perceived service role 

Faktor ini adalah persepsi pelanggan tentang tingkat atau derajat 

keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa dan jasa yang terjadi 

ternyata tidak begitu baik, maka pelanggan tidak bisa menimpakan 

kesalahan sepenuhnya pada si pemberi jasa.  

6. Situasional factors 

Faktor situasional ini terdiri atas segala kemungkinan yang bisa 

mempengaruhi kinerja jasa, yang berada diluar kendali penyedia 

jasa. 

7. Explicitv service promises 

Faktor ini merupakan pernyataan (secara personal atau non 

personal) oleh organisasi tentang jasa kepada pelanggan. Janji ini 

bisa berupa iklan, personal selling, atau komunikasi dengan 

karyawan organisasi tersebut. 

8.   Implicit service promises 

Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan jasa yang 

memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang 

seharusnya dan akan diberikan. Petunjuk memberikan jasa ini 

meliputi biaya untuk memperolehnya (harga) dan alat pendukung 

jasanya. 

9.   Word of mouth (rekomendasi atau saran dari orang lain) 

Merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang lain selain 

organisasi kepada pelanggan. Word of mouth biasanya cepat 
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diterima oleh pelanggan karena yang menyampaikan adalah 

mereka yang dapat dipercayainya. 

10. Past experiment 

Pengalaman masa lampau meliputi hal yang telah dipelajari atau 

diketahui pelanggan dari yang pernah diterimanya di masa lampau. 

7. Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan Kepuasan pelanggan diyakini mempunyai peranan 

yang besar dalam kualitas produk (barang adan jasa) dan kualitas 

pelayanan. 

Beberapa pakar memberikan defenisi mengenai kepuasan atau 

ketidakpuasan, antara lain : 

a. Kotler dalam Tjiptono (2005:350) menyatakan bahwa Kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak bisa 

memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan.    

b. Sedangkan menurut Engel, et al dalam Tjiptono (2005 :349) 

mendefenisikan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan 

pelanggan.  
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c. Adapun Swan, et al dalam Tjiptono mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif 

menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek atau 

apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan 

tujuan atau pemakaiannya.  

Konsep kepuasan konsumen atau pelanggan dari sisi 

perusahaan dapat dipahami kebutuhan dan keinginan pelanggan 

yang dilayani. Selanjutnya Definisi ini dijabarkan ke dalam konsep 

kepuasan pelanggan. 

Gambar 2 

Model Kepuasan/ketidakpuasan Pelanggan 
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Dari defenisi kepuasan pelanggan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan 

mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan. 

8. Elemen Program Kepuasan Pelanggan 

Pada umumnya program kepuasan pelanggan meliputi 

kombinasi dari tujuh elemen utama, menurut Tjiptono (2005:354) 

diantaranya adalah 

1. Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan 

harus memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling 

tidak, standarnya harus menyamai para pesaing utama dalam 

industri.  

2. Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program promosi loyalitas adalah upaya 

menjalin relasi jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya 

adalah bahwa relasi yang kokoh dan saling menguntungkan antara 

penyedia jasa dan pelanggan dapat membangun bisnis ulangan dan 

menciptakan loyalitas pelanggan. 

3. Program promosi loyalitas 

Program ini banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 

perusahaan dan pelangan. Biasanya, program ini memberikan 

semacam penghargaan (rewards) khusus seperti bonus, diskon, 
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voucher, dan hadiah yang dikaitkan dengan frekuensi pembelian 

atau pemakaian produk dan jasa perusahaan kepada pelanggan 

kelas kakap atau pelanggan rutin agar tetap loyal pada produk dari 

perusahaan yang bersangkutan.   

4. Fokus pada pelanggan terbaik  

Program ini berfokus pada 20 persen dari pelanggan yang secara 

rutin mengkonsumsi 80 persen dari penjualan. 

5. Sistem penanganan komplain secara efektif 

Sistem penanganan komplain yang efektif membutuhkan beberapa 

aspek seperti, permohonan maaf kepada pelanggan atas tidak 

kenyamanan yang mereka alami; empati terhadap pelanggan yang 

marah; kecepatan dalam penanganan keluhan; kewajaran dalam 

memecahkan keluhan; kemudahan bagi konsumen untuk 

menghubungi perusahaan (via saluran telepon bebas pulsa, sms, e-

mail maupun tatap muka) dalam rangka melaporkan kritik, 

komplain dan saran. 

6.   Unconditional guarantees 

Strategi ini dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program 

kepuasan pelanggan seperti garansi. Garansi merupakan janji 

eksplisit yang disampaikan kepada para pelanggan mengenai 

tingkat kinerja yang dapat diharapkan akan mereka terima. 
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7. Pay-for-performance 

Program kepuasan pelanggan tidak terlaksana tanpa adanya 

dukungan sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak 

perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan dan 

berkewajiban memuaskan mereka. Dengan kata lain, total customer 

satisfaction harus didukung pula dengan total quality rewards yang 

mengaitkan sistem penilaian kinerja dan kompensasi dengan 

kontribusi setiap karyawan dan penyempurnaan kualitas dan 

peningkatan kepuasan pelanggan. 

9. Metode Pengukuran Kepuasaan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap 

perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya 

(juga pelanggan perusahaan pesaing). Kotler dalam Tjiptono 

(2005:367) mengemukakan empat metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran  

Organisasi yang berpusat pada pelanggan wajib memberikan 

kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran atau keluhan, misalnya dengan menyediakan 

kotak, saran, kartu, komentar, dan lainnya. Informasi ini dapat 

memberikan ide–ide dan masukan kepada perusahaan dan 

memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 

mangatasi masalah–masalah yang timbul. 
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2. Ghost shoping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang 

(ghostshopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli 

potensial terhadap produk perusahaan dan pesaing, kemudian 

mereka melaporkan temuan–temuan mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dan pembelian produk–produk tersebut. 

3. Lost Customer analysis 

Perusahaan harusnya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan persetujuan atau penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan  

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

melalui survey, setuju dengan survey melalui pos, telepon, maupun, 

wawancara, pribadi. Melalui survey, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan 

juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap pelanggan. 

10. Manfaat Kepuasan Konsumen  

Menurut Tjiptono (2005:352) realisasi kepuasan pelanggan 

melalui perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian program 
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khusus berpotensi memberikan beberapa manfaat pokok, diantaranya 

sebagai berikut:  

1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

Persaingan dalam banyak industri di tandai dengan overcapacity & 

oversupply. Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya 

mempertahankan pelanggan dalam rangka menghadapi para 

produsen berbiaya rendah. 

2. Manfaat ekonomis retensi pelanggan versus perpetual prospecting 

Mempertahankan dan memuaskan pelanggan jauh lebih murah, 

dari pada terus menerus berupaya menarik atau memprospek 

pelanggan baru. 

3. Nilai komulatif dari relasi berkelanjutan  

Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk dan 

jasa perusahaan selama periode waktu yang lama bisa 

menghasilkan anuitas yang jauh lebih besar dari pada pembelian 

individual. 

4. Daya persuasif gethok tular (word of mouth) 

Pelanggan yang tidak puas bisa mempengaruhi sikap dan penilaian 

negatif rekan atau keluarganya terhadap barang dan jasa 

perusahaan.  Ghetok tular negatif biasanya tersebar jauh lebih cepat 

dari pada gethok tular positif. 

 

 



29 
 

5. Reduksi sensitivitas harga 

Pelanggan yang loyal dan puas terhadap sebuah perusahan 

cenderung lebih jarang menawar harga untuk setiap pembelian 

individualnya. Hal ini disebabkan faktor kepercayaan telah 

terbentuk. Dalam banyak kasus, kepuasan pelanggan mengalihkan 

fokus pada harga ke pelayanan dan kualitas. 

6. Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa 

depan. 

Program kepuasan pelanggan relatif mahal dan tidak 

mendatangkan laba dalam jangka pendek. Akan tetapi hasilnya 

bisa dituai dalam jangka panjang dan manfaat tersebut dapat 

bertahan lama. 

11. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan 

 Pendapat yang dikemukakan oleh Oliver dalam bukunya Tjiptono 

(2001:296) bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dihasilkan dari 

pengalaman dalam interaksi kualitas jasa dan membandingkan 

interaksi tersebut dengan apa yang diharapkan.  

 Sedangkan pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas 

pelayanan, dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai 

berikut menurut Kotler dalam Lupyoadi (2001:158) adalah:  

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan.  
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2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam proses perbaikan pelayanan yang 

termasuk didalamnya adalah memperbaiki cara pikir, perilaku, 

kemampuan, dan pengetahuan dari semua sumber daya manusia 

yang ada.  

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan 

keluhan. Dengan membentuk complain dan suggestion system, 

misalnya dengan hotline bebas pulsa.  

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan 

partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka dapat 

dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kualitas Jasa 

1. Kehandalan 

(Reliability) 

2. Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

3. Jaminan 

(Assurance) 

4. Perhatian 

(Empathy) 

5. Bukti langsung 

(Tangibles) 

 

 

 

 

KepuasanPe

langgan 

 

 

Kinerja 

 Harapan 
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Model kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, 

melalui kualitas jasa yang terdiri dari lima dimensi yaitu bukti langsung 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, dapat diketahui tentang 

perbandingan antara kenyataan kinerja dan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang diterima pelanggan secara langsung saat menggunakan 

jasa perawatan pada Nanisa Beauty and Dental Clinic Malang. Apabila 

harapan pelanggan lebih besar dari pelayanan yang telah diterima maka 

pelanggan merasa  tidak puas dan sebaliknya jika pelayanan lebih besar 

dari harapan pelanggan maka pelanggan akan merasa puas.
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