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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Prestasia (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kualitas 

Layanan Dengan Menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL) (Studi 

Pada Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo)” berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Bank Perkreditan 

Rakyat Delta Artha Sidoarjo masuk dalam kategori masih belum bisa dikatakan 

baik. hasil tersebut dibuktikan dengan adanya skor servqual total yaitu negatif -

0,53. Selanjutnya melalui keempat kuadran diagram kartesius maka variabel yang 

perlu ditingkatkan adalah variabel reliability, assurance, responsiveness, emphaty 

dan tangible.   

Sedangkan Fitriah (2011) menemukan bahwa semua variabel kualitas 

pelayanan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, namun dalam 

pelaksanaannya atau kinerjanya masih kurang memuaskan. 

B. KAJIAN TEORI 

1. Kualitas Layanan (Service Quality) 

a) Definisi Kualitas Layanan 

Persaingan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha sangatlah terlihat, 

baik itu antara perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maupun jasa. 

Perusahaan banyak yang terus memberikan penawaran barang atau jasa yang 
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berkualitas kepada pelanggan, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam cara 

perusahaan dalam meningkatkan kualitas barang atau jasa.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:143) mendefinisikan kualitas adalah total 

fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi 

yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang memuaskan sebagian besar 

kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas, tapi 

kita harus membedakan anatara kesesuaian kualitas dan kinerja (atau tingkat) 

kualitas (Kotler dan Keller, 2009:143). 

Kualitas layanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan (Tjiptono dan Chandra, 

2005:145). Kualitas layanan juga dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima. 

Model kualitas layanan yang paling terkenal disebut dengan Service 

Quality,  yang dikembangkan oleh Parasuraman, et al, dalam Tjiptono dan 

Chandra (2005:146). Kualitas layanan memiliki gap kualitas jasa yang berpotensi 

menjadi sumber masalah dalam kualitas jasa, gap tersebut pertama kali muncul 

pada penelitian yang dibuat oleh Parasuraman, et al, yang berjudul “A Conceptual 

Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”. Mereka 

merinci gap-gap yang muncul dalam kualitas jasa dan digambarkan sebagai 

berikut (Tjiptono dan Chandra,2005:146) ; 
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Gambar 2.1. Model Konseptual SERVQUAL 

  

Sumber: Parasuraman, et al dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 146) 

Lima gap utama Parasuraman, et al dalam Tjiptono dan Chandra 

(2005:146)  yang terangkum dalam gambar 2.1 meliputi ; 

1) Gap antara harapan pelanggan dan persepsi manejemen (knowledge gap) 

Gap yang terjadi karena ketidak akuratan pihak manejemen dalam 

mempersepsikan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas jasa. Informasi dari 

riset pasar serta analisis permintaan kurang akurat, buruknya atau tidak 
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adanya aliran informasi ke atas dari staf kontak pelanggan ke pihak 

manejemen. 

2) Gap antara persepsi manejemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi 

kualitas jasa (Standarts gap) 

Gap yang terjadi karena adanya spesifikasi kualitas jasa yang tidak konsisten 

dengan persepsi manajemen terhadap ekspektasi kualitas. Penyebabnya antara 

lain: tidak adanya standar kinerja yang jelas, kesalahan perencanaan yang 

tidak memadai, kurangnya dukungan dan komitmen manajemen puncak 

terhadap perencanaan kualitas jasa. 

3) Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery gap) 

Gap yang terjadi karena spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja 

dalam proses produksi dan penyampaian jasa. Penyebabnya antara lain: 

spesifikasi kualitas terlalu rumit dan kaku, spesifikasi tidak sejalan dengan 

budaya korporat, kurang memadainya aktivitas internal marketing serta 

tehnologi dan sistem yang ada tidak mampu memfasilitasi kinerja sesuai 

dengan spesikfikasi. 

4) Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal (communications 

gap) 

Gap yang terjadi karena apa yang disampaikan dalam aktifitas pemasaran 

tidak sesuai dengan jasa yang disampaikan kepada pelanggan. Penyebab 

terjadi gap ini yaitu kecenderungan untuk melakukan “over-promise, under-

deliver”, iklan dan slogan perusahaan sering mempengaruhi ekspektasi 

pelanggan. 
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5) Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan (service gap) 

Gap yang terjadi karena jasa yang dipersepsikan tidak sesuai dengan jasa 

yang diharapkan, gap ini menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif seperti 

kualitas buruk, komunikasi gethok tular yang negatif, dampak yang negatif 

terhadap citra perusahaan. Gap ini disebabkan oleh pelanggan yang mengukur 

dan menilai bahwa kualitas jasa yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. 

Gambar 2.2, Determinant Of Perceive Quality 

 

Sumber : Parasuraman (1985) 

Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa yaitu jasa yang 

diharapkan dan jasa yang dirasakan, jika jasa yang dirasakan sesuai dengan apa 
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yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut akan dipersepsikan positif. 

Jasa akan dipersepsikan ideal jika jasa yang diterima melebihi apa yang 

diharapkan, maka baik tidak kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

b) Dimensi Kualitas Layanan 

Dalam rangka untuk menciptakan kepuasan konsumen pada produk jasa 

travel secara langsung terikat erat dengan dimensi kualitas jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Terdapat lima dimensi kualitas menurut Parasuraman (dalam 

Lupiyoadi, 2006:182) 

1) Bukti Fisik (Tangibles), yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensi kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan perusahaan.  Indikator variabel bukti fisik 

(tangibles) : 

 

- Tata letak ruang kantor menarik 

- Seragam pegawai yang rapih 

- Tersedianya peralatan penunjang pegawai dan fasilitas untuk 

pelanggan (televisi, sambungan internet, koran) 

2) Kehandalan (Reliability), yaitu dimensi yang berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat  dan memuaskan. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 
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pelayanan yang sama untuk pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan 

akurasi yang tinggi. Indikator variabel kehandalan (reliability) : 

- Memberi pelayanan seperti yang telah dijanjikan 

- Menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 

- Sigap menangani masalah pelanggan 

- Selalu memberikan informasi kepada pelanggan tentang pelayanan 

3) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada para 

pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan 

menunggu tanpa ada suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang 

negatif dalam kualitas pelayanan. Indikator variabel daya tanggap 

(responsiveness) : 

- Memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan dengan cepat 

- Kesediaan merespon saat pelanggan membutuhkan pelanggan 

- Sigap dalam merespon apa yang dibutuhkan pelanggan 

4) Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

pelayanan perusahaan yang memiliki beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, sopan santun. Indikator 

variabel jaminan (assurance) : 

- Pengetahuan tentang informasi yang dibutuhkan pelanggan 

- Memberikan pelayanan dengan sopan 

- Memberikan rasa aman dalam melakukan transaksinya 
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- Dapat meyakinkan dan menanamkan kepercayaan kepada pelanggan 

5) Empati (Empathy), yaitu perhatian yang tulus dan bersifat individu atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan memiliki pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Indikator 

variabel empati (empathy) : 

- Memberikan perhatian individu kepada pelanggan 

- Memahami apa yang dibutuhkan pelanggan 

- Bersedia menangani keluhan pelanggan hingga tuntas 

c) Faktor Penyebab Kualitas Jasa Yang Buruk 

Setiap perusahaan harus benar-benar memahami dan memperhatikan 

sejumlah faktor yang dapat menyebabkan buruknya kualitas jasa. Perusahaan 

terkadang melakukan usaha pelaksanaan kualitas pelayanan yang tidak sungguh-

sungguh dan harapan perusahaan yang tidak bisa sepenuhnya diwujudkan, atas 

pelayanan yang tidak sungguh-sungguh, maka akan timbul kualitas jasa yang 

buruk dan tidak dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2001:85) terdapat beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kualitas jasa menjadi buruk. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1) Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

2) Intensitas kerja yang tinggi 

3) Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) kurang 

memadai 
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4) Kesenjangan-kesenjangan komunikasi 

5) Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama 

6) Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan 

7) Visi bisnis secara jangka pendek 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat 7 faktor 

penyebab kualitas jasa menjadi buruk. Dengan diketahuinya 7 faktor tersebut, 

seharusnya perusahaan mempeerhatikan dan  memahami faktor-faktor tersebut 

sebelum menerapkan kualitas pelayanan, agar dapat menghindari kesalahan-

kesalahan yang telah dijelaskan 

d) Perbaikan Kualitas 

Perbaikan kualitas perlu dilaksanakan secara berkesinambungan 

merupakan salah saatu unsur paling penting dari kualitas. Perbaikan perlu 

diterapkan baik terhadap proses produk barang atau jasa maupun sumber daya 

manuusia yang melaksanakannya. Perbaikan kualitas tidak begitu saja, tetapi 

memerlukan perencanaan dan pelaksanaan secara sistematis dan bertahap. 

Perusahaan memerlukan struktur organisasi yang tepat untuk melaksanakan 

perbaikan secara berkesinambungan.  

Menurut Tjiptono & Diana (2003:270) terdapat empat strategi yang dapat 

diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan, yaitu: 

1) Menerapkan multi-voting 

2) Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan 

3) Mempelajari penggunaan waktu 

4) Melokalisasikan masalah 
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Menurut Tjiptono & Diana (2003:271) elemen dasar dari proses perbaikan 

dan pengendalian terdiri dari empat tahap, yaitu: 

1) Penetapan standar untuk pengendalian dan perbaikan 

2) Pengukuran 

3) Studi 

4) Tindakan 

Menurut Gaspersz (2005:61) program perbaikan kualitas pelayanan dapat 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut: 

1) Memilih dan menetapkan program perbaikan kualitas 

2) Mengemukakan alasan mengapa memilih program itu 

3) Melakukan analisis situasi melalui pengamatan situasional 

4) Melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu 

5) Melakukan analisis data 

6) Menetapkan rencana perbaikan melalui program perbaikan kualitas itu 

7) Melaksanakan program perbaikan selama waktu tertentu 

8) Melakukan studi penilaian terhadap program perbaikan kualitas itu 

9) Mengambil tindakan berupa tindakan korektif atas penyimpangan yang 

terjadi atau standarisasi terhadap aktivitas yang sesuai 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat strategi 

untuk mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan, elemen proses pengendalian 

dan perbaikan kualitas dan program perbaikan kualitas pelayanan. Perbaikan 
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berkesinambungan hanya dapat berhasil dengan baik apabila disertai dengan 

usaha sumber daya manusia yang tepat. Faktor manusia merupakan faktor yang 

terpenting dalam perbaikan kualitas dan produktivitas. Perbaikan 

berkesinambungan tidak hanya memecahkan masalah akan kualitas yang buruk, 

tetapi juga memperhatikan dan memperbaiki faktor yang menjadi penyebab 

penyimpangan yang mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi buruk. 

2. Konsep Total Quality Management 

a) Definisi Total Quality Management 

Total quality management sangat dibutuhkan didalam kualitas produk 

industri maupun jasa. Terdapat bermacam-macam definisi total quality 

management. Total quality management dapat diartikan sebagai perpaduan semua 

fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan 

konsep kualitas, teamwork, dan produktivitas. 

Menurut Santosa (1992) dalam Tjiptono (2003:4) definisi total quality 

management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai 

strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

seluruh anggota organisasi. Menurut Tjiptono (2003:4) total quality management 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

mempelajari total quality management dapat dilihat bahwa total quality 
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management merupakan fungsi strategi dari strategi usaha dan dapat mempelajari 

perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, proses dan lingkungannya. 

b) Unsur-Unsur Utama Dalam Total quality management 

Terdapat perbedaan antara total quality management dengan pendekatan-

pendekatan lain dalam menjalankan usaha dengan komponen didalam usaha. 

Menurut Geotsch dan Davis (1994) dalam Nasution (2001:28) komponen total 

quality management memiliki sepuluh unsur utama yang masing-masing akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Fokus Pada Pelanggan 

Dalam total quality management baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal merupakan driver, pelanggan eksternal menentukan kualitas produk 

atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal 

berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan 

lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. 

2) Obsesi Terhadap Kualitas 

Dalam organisasi yang menerapkan Total quality management, penentu akhir 

kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan 

tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang 

ditentukan tersebut. Hal ini berarti bahwa semua aspek karyawan pada setiap 

level berusaha melaksanakan setiap aspek karyawan pada setiap level 

berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan perspektif 

“Bagaimana kita dapat melakukannya dengan baik?” bila suatu organisasi 
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terobsesi dengan kualitas, maka berlaku prinsip ‘good enough is never good 

enough’. 

3) Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam Total quality management, 

terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan 

keputusan dan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan 

yang didesain tersebut. Dengan demikian data diperlukan dan digunakan 

dalam menyusun patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan 

melaksanakan perbaikan. 

4) Komitmen Jangka Panjang 

Total quality management merupakan suatu paradigma baru dalam 

melaksanakan bisnis. Untuk dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. 

Oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan 

perubahan budaya agar penerapan Total quality management dapat berjalan 

dengan sukses. 

5) Kerja Sama Tim (Teamwork) 

Dalam organisasi yang dikelola secara tradisonal, sering kali diciptakan 

persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya 

saingnya terdongkrak. Akan tetapi persaingan internal tersebut cenderung 

hanya menggunakan dan menghabiskan energi yang seharusnya dipusatkan 

pada upaya perbaikan kualitas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan 

daya saing eksternal. 

6) Perubahan Sistem Secara Berkesinambungan 
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Setiap produk dan jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses 

tertentu didalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu sistem yang 

ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya 

dapat meningkat. 

7) Pendidikan dan Pelatihan 

Saat ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya 

pendidikan dan pelatihan. Mereka beranggapan bahwa perusahaan bukanlah 

sekolah, yang diperlukan adalah tenaga trampil siap pakai. Jadi, 

perusahaan–perusahaan seperti itu hanya akan memberikan pelatihan 

sekadarnya kepada para karyawan. 

8) Kebebasan yang Terkendali 

Dalam Total quality management keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur 

yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan 

‘rasa memiliki’ dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang 

telah dibuat. Selain itu unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan 

pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang terlibat 

lebih banyak. 

9) Kesatuan Tujuan 

Supaya total quality management dapat diterapkan dengan baik maka 

perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap 

usahadapat diarahkan pada tujuan yang sama. Akan tetapi kesatuan tujuan 
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ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara 

pihak manajemen dan karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. 

10) Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan 

Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting 

dalam penerapan total quality management. Usaha untuk melibatkan 

karyawan membawa 2 manfaat utama. Yang pertama, hal ini akan 

meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana 

yang lebih baik, atau perbaikan yang lebih efektif karena juga mencakup 

pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan 

dengan situasi kerja. Kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan ‘rasa 

memiliki’ dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-

orang yang harus melaksanakannya. 

C. KERANGKA PENELITIAN 

Kerangka pikir penelitian digunakan sebagai alur penelitian yang akan 

dilakukan, melalui kerangka pikir tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat 

terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun berdasarkan landasan 

teori maka dapat disimpulkan kerangka konseptual kualitas pelayanan yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna jasa seperti gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 
Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kualitas 

pelayanan jasa yang diberikan oleh Compas Petualang tour & travel berdasarkan 

prinsip orientasi pada pelanggan. Dengan prinsip yang berorientasi pada 

pelanggan, sehingga kualitas produk jasa pelayanan yang diberikan harus dapat 

memuaskan dan memenuhi keinginan pelanggannya. 

Lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles), kehandalan (reliability), 

tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty) diukur 

berdasarkan variabel harapan dan variabel persepsi. Setelah itu dihitung skor 

SERVQUAL yaitu selisih antara variabel kinerja yang dipersepsikan dan variabel 

kinerja yang diharapkan. Maka akan dapat diketahui kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan bernilai positif atau negatif di mata pelanggan. 

                Kualitas Layanan 

Reliability Tangibles Responsive  Assurance Empathy 

Kinerja yang diharapkan 

(E) 

Kinerja yang diterima 

(P) 

P ≥ E P < E 

Positif Negatif 

Skor SERVQUAL 
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D. HIPOTESIS 

1. Semua dimensi kualitas pelayanan dianggap penting dalam menentukan 

kepuasan pelanggan 


