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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Pelayanan 

Kualitas didefinisikan sebagai baik buruknya sesuatu. Kualitas juga 

dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan sehingga kualitas 

merupakan ukuran relatif kebaikan. Kualitas adalah sesuatu yang 

diputuskan oleh pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman 

aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur 

berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut (Wijaya, 2011). 

Menurut Kotler, jasa atau pelayanan adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhun=bungan 

dengan produk fisik maupun tidak. Dengan demikian, jasa merupakan 

proses atau aktivitas yang tidak berwujud dan merupakan perbuatan yang 

ditawarkan oleh satu orang atau kelompok kepada orang lain (Wijaya, 

2011). 

Kualitas pelayanan merupakan suatu pembahasan yang sangat 

kompleks karena penilaian kualitas pelayanan berbeda dengan penilaian 

terhadap suatu produk, terutama karena sifatnya yang tidak nyata 

(intangible) dan produksi serta konsumsi berjalan secara simultan. 

Disamping perbedaan karakteriktik ini, dalam penelitian kualitas 

pelayanan, konsumen terlibat langsung dalam proses jasa tersebut, 

sehingga yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah bagaimana 

tanggapan konsumen terhadap jasa yang dikonsumsi atau yang dirasakan 

(Jasfar, 2005). 

2.2 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Hill, Brierley dan MacDougall kepuasan pelanggan 

merupakan ukuran kinerja produk total sebuah organisasi dibandingkan 

serangkaian keperluan pelanggan (customer requirements). Kepuasan 



5 
 

pelanggan bukanlah konsep absolute, melainkan relative atau tergantung 

pada apa yang diharapkan pelanggan. Operasionalisasi pengukuran 

kepuasan pelanggan bisa menggunakan sejumlah faktor, seperti 

ekspektasi, tingkat kepentingan (importance), kinerja, dan faktor ideal 

(Tjiptono, 2011). 

Kepuasan pelanggan menentukan keberhasilan dan kegagalan 

perusahaan sehingga penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

sesungguhnya para pelanggan dipuaskan. Studi lengkap mengenai 

kepuasan pelanggan dilakukan pemerintah Amerika Serikat dan 

menemukan beberapa hal menarik sebagai berikut (Wijaya, 2011). 

a. Kira-kira sepertiga dari rumah tangga melaporkan mengalami 

ketidakpuasan dengan pembelian. 

b. Banyak yang tidak mau direpotkan dengan melakukan pengaduan 

karena menganggap tidak ada gunanya. 

c. Ketidakpuasan pembelian dan tanggapan yang tidak memuaskan 

akan mengakibatkan berpindahnya pelanggan ke perusahaan atau 

para pesaing lain. 

d. Pada sisi yang positif, memahami dan mengggapi ketidakpuasan 

pelanggan secara dramatis dapat meningkatkan pangsa pasar 

perusahaan. 

2.3 Dimensi Kualitas Layanan 

 Terdapat lima dimensi utama kualitas jasa menurut Parasuraman 

(1985) yaitu sebagai berikut:  

a. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, 

terutama memberikan jasa secara tepat waktu dengan cara yang 

sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan tanpa melakukan 

kesalahan.  

b. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para karyawan 

untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. 



6 
 

c. Assurance (jaminan), yaitu jaminan mencakup pengetahuan, 

kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dimiliki para 

karyawan, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

d. Empathy (perhatian), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para konsumen. 

e. Tangibles (bukti fisik), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi yang harus ada dalam proses jasa. 

Penilaian dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk hubungan 

dengan konsumen lain pengguna jasa. 

2.4 Servqual 

 Servqual merupakan pemilihan skala yang ringkas namun memiliki 

tingkat dan kebenaran yang cukup tinggi yang dapat digunakan 

manajemen perusahaan agar lebih mengerti bagaimana persepsi konsumen 

dan harapan konsumen akan pelayanan yang diberikan. Dalam model 

Servqual, persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima (perceived 

service) merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan aktivitas internal 

perusahaan. Skor Servqual dapat dihitung dengan rumus berikut (Wijaya, 

2011) : 

Q = P (Perceived service) – E (Expected service) 

 

Keterangan : 

Q      = Kualitas pelayanan (Quality of Service) 

P       = Persepsi akan layanan yang diterima 

E     = Harapan akan layanan yang diterima 

 Dalam model tersebut tersebut terdapat lima kesenjangan/gap menurut 

Parasuraman (1985) adalah: 

a. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pada 

kenyataannya, pihak manajemen perusahaan tidak selalu 

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan 

secara tepat. Akibatnya, manajemen tidak mengetahui bagaimana 
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jasa seharusnya didesain dan jasa pendukung/sekunder apa saja 

yang diinginkan konsumen. 

b. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu 

memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi 

mereka tidak menyusun standar kinerja tertentu dan jelas. 

c. Gap antara spesifikasi kualitas dan penyampaian jasa. Ada 

beberapa terjadinya gap ini, misalnya kaeyawan kurang terlatih, 

beban kerja melampaui batas, kurang/tidak dapat memenuhi 

standar kerja, atau bahkan tidak mau memenuhu standar kerja yang 

ditetapkan. 

d. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Sering 

harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklim dan pernyataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapi 

perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata tidak dapat 

dipenuhi. 

e. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Gap ini 

terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi 

perusahaan dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru 

mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

2.5 Model Kano 

 Model Kano adalah model yang bertujuan mengategorikan atribut-

atribut produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk/jasa 

tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan. Atribut-atribut layanan 

dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Pada kategori must be atau 

basic needs, pelanggan menjadi tidak puas apabila kinerja atribut yang 

bersangkutan rendah. Tetapi kepuasan pelanggan tidak akan meningkat 

jauh diatas netral meskipun kinerja atribut tersebut tinggi (Wijaya, 2011). 

 Implikasi lain dari model kano adalah keinginan pelanggan lebih 

bersifat dinamis daripada statis. Strategi yang dapat digunakan perusahaan 

untuk menghasilkan produk yang dapat dilampaui harapan pelanggan 
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adalah memproduksi produk yang mempunyai attractive quality. Strategi 

ini mengharuskan perusahaan memperhatikan bagaimana menciptakan 

attractive quality dalam proses pengembangan produk baru. 

2.5.1 Keuntungan Metode Kano 

 Keuntungan yang didapat dengan mengklarifikasi kebutuhan 

pelanggan menggunakan metode Kano adalah (Sauerwein, 1996): 

1. Memprioritaskan pengembangan produk. Sebagai contoh, 

tidak akan berguna berinvestasi untuk meningkatkan atribut 

berkategori must be yang merupakan kebutuhan dasar. Lebih 

baik mengingkatkan pengaruh yang lebih besar pada 

penerimaan kualitas produk dan konsekuensinya meningkatkan 

kebutuhan pelanggan. 

2. Atribut-atribut produk dapat diketahui dengan lebih baik. 

Kriteria produk yang mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi. 

3. Metode Kano memberikan bantuan yang bernilai dalam 

menghadapi kondisi pada tahap pengembangan produk. Jika 

terdapat dua atribut produkyng tidak bisa terpenuhi secara 

simultan, baik karena alas an teknik maupun financial, kriteria 

dapat diidentifikasi tentang atribut mana yang memberikan 

pengaruh besar terhadap kepuasan konsumen. 

4. Menemukan dan memenuhi kategori attractive akan 

menciptakan kemungkinan besar perbedaan, yakni 

membandingkan produk perusahaan dengan pesaing. 

5. Kategori must be, one dimensional dan attractive memiliki 

aturan yang berbeda yang berguna untuk menentukan segmen 

pelanggan dan kebutuhan tiap segmen pelanggan yang berbeda 

juga berbeda. 

 Metode Kano digunakan untuk menentukan atau menetapkan 

karakteristik produk yang penting untuk terwujudnya kepuasan 

pelanggan. Metode ini menciptakan syarat mutlak untuk proses 
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yang berorientasi pada kegiatan pengembangan produk yang 

optimal. 

2.5.2 Langkah-langkah Metode Kano 

 Langkah-langkah pengukuran kualitas layanan dengan metode 

Kano yang sudah diadaptasikan dengan dimensi servqual yaitu 

(Wijaya, 2011): 

Langkah 1: Indentifikasi atribut. Identifikasi atribut dilakukan 

dengan melakukan pengelompokan berdasarkan dimensi Servqual. 

Dari atribut-atribut itu, disusun pra-kuesioner yang dikelompokkan 

menurut dimensi servqual. 

Langkah 2: Tes pra-kuesioner Kano berdimensi Servqual. Pra-

kuesioner Kano disebarkan kepada  konsumen untuk 

mengidentifikasi pertanyaan mana yang dianggap tidak perlu oleh 

konsumen. 

Langkah 3: Penyusunan Kuesioner. Dilakukan penyusunan 

kuesioner sebagai contoh kuesioner yang digunakan untuk 

menentukan preferensi konsumen. 

Functional 

Atribut  Skor 

Ruangan bersih  1=Suka 2=Mengharapkan 3=Netral 4=Memberikan toleransi 

5=Tidak suka 

Dysfunctional 

Atribut  Skor 

Ruangan tidak selalu bersih  1=Suka 2=Mengharapkan 3=Netral 4=Memberikan toleransi 

5=Tidak suka 

Langkah 4: Langkah-langkah mengklasifikasi atribut berdasarkan 

model Kano adalah sebagai berikut. 

a. Menentukan kategori atribut tiap responden berdasarkan Tabel 

2.1. 
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Tabel 2.1 Penentuan Kategori Kano 

 

Sumber: Walden,1993  

Keterangan: Q=Questionable, R=Reverse, A=Attractive, 

I=Indifferent, dan O=One dimensional, M=Must be. Selanjutnya 

1=suka, 2=mengharapkan, 3=netral, 4=toleransi, dan 5=tidak suka. 

b. Menghitung jumlah masing-masing kategori Kano dalam tiap-

tiap atribut. 

c. Menentukan kategori Kano untuk tiap atribut dengan 

menggunakan Blauth’s formula (Walden,1993), sebagai berikut: 

 Jika (one dimensional + attractive + must be) > (indifferent + 

reverse + questionable) maka grade diperoleh dari yang 

paling maksimum dari (one dimensional, attractive, must be). 

 Jika (one dimensional + attractive + must be) < (indifferent + 

reverse + questionable) maka grade diperoleh dari yang 

paling maksimum dari (indifferent, reverse, questionable). 

Langkah 5: Tindakan perbaikan. Secara umum panduan bagi organisasi 

dalam menentukan target untuk kategori Kano adalah berupaya memenuhi 

semua atribut must be, mempunyai kinerja lebih baik daripada kompetitor 

pada atribut one dimensional, dan memasukkan atribut attractive yang 

beda dengan kompetitor. 

2.6 Integrasi Servqual dan Kano 

 Pengintegrasian Servqual dan Kano dilakukan dengan mengukur 

kembali tingkat kepentingan yang terdapat pada Servqual dan Kano. 

Servqual mengasumsikan hubungan yang linier antara kepuasan pelanggan 

Functional 
Dysfunctional 

1 2 3 4 5 

1 Q A A A O 

2 R I I I M 

3 R I I I M 

4 R I I I M 

5 R R R R Q 
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dengan kualitas kerja. Asumsi ini tidak sepenuhnya benar karena perhatian 

lebih pada atribut tertentu yang tidak selalu menghasilkan kepuasan lebih 

tinggi, sebaliknya kepuasan bisa sangat meningkat dengan memberikan 

peningkatan kecil pelayanan yang tidak selalu linier. Kano model dapat 

membantu mengkategorikan atribut-atribut pengukuran kepuasan 

pelanggan berdasarkan hubungan kinerja dengan kepuasan yang 

dihasilkan. Integrasi Kano mengasumsikan bahwa hubungan antara kinerja 

dan kepuasan tidak selalu linier. Integrasi Servqual dan Kano dilakukan 

untuk menentukan atribut yang menjadi kebutuhan pelanggan untuk 

diperbaiki (must be dan one-dimensional) dan diinovasikan (attractive) 

agar meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing 

serta prioritas perbaikan (importance level). 

 

Sumber: Tan (2001) 

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Gabungan Servqual dan Kano 

2.7 Penarikan Sampel 

 Data yang dipakai dalam riset belum tentu merupakan keseluruhan 

dari suatu populasi. Populasi diartikan sebagai kumpulan elemen-elemen 
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yang mempunyai karakteristik yang sama dan mempunyai kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik pengambilan 

sampel sering disebut dengan Teknik Sampling. Berikut adalah beberapa 

teknik sampling yang umum dipakai dalam riset manajemen (Umar, 

2003). 

1. Sampel Probabilitas 

 Pengambilan sampel probabilitas adalah suatu metode pemilihan 

sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang tergolong dalam 

sampel probabilitas ini diantaranya: 

a. Acak Sederhana (Simple Random Sampling) 

 Cara pengambilan dengan  teknik ini ada dua yaitu: 

Cara Undian. Cara ini member nomor-nomor pada seluruh 

anggota populasi, lalu secara acak dipilih nomor-nomor sesuai 

banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan. 

Cara Sistematis/Ordinal. Cara ini merupakan teknik untuk 

memilih anngota sampel memalui peluang dimana dilakukan 

terlebih dahulu dengan pemilihan secara acak untuk data pertama. 

Misalnya, akan diambil sampel sebanyak 100 dari 1000 anggota 

populasi, maka akan dipilih data pertama dari sampel pertama 

secara acak dari 1 sampai 10. 

b. Stratifikasi (Stratified Random Sampling) 

 Suatu populasi yang dianggap heterogen menuriut suatu 

karakteristik tertentu dikelompokkan dalam beberapa 

subpopulasi, sehingga dalam tiap kelompok akan memiliki 

anggota sampel yang relative heterogen. 

c. Kluster (Cluster Sampling) 

 Cara ini mirip dengan stratifikasi, bedanya jika cara stratifikasi 

mengakibatkan adanya subpopulasi yang unsur-unsurnya 

homogen sedangkan cara kluster unsure-unsurnya heterogen. 
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Selanjutnya, dari masing-masing kluster dipilih sampel secara 

acak sebanyak yang dibutuhkan. 

2. Sampel Nonprobabilitas 

 Dengan cara ini semua elemen populasi belum tentu memiliki 

peluang yang smaa untuk dipilih menjadi anggota sampel. Misalnya, 

karena da bagian tertentu secara sengaja tidak dijadikan sampel suatu 

populasi. Berikut lima macam teknik sampling nonprobabilitas. 

a. Keputusan (Judgment Sampling) 

 Cara ini juga disebut purposive sampling misalnya, dipakai 

pada saat kita ingin mengetahui pendapat karyawan tentang 

produk yang akan dibuat. 

b. Kuota (Quota Sampling) 

 Jika riset dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena dari 

beberapa sisi, responden yang akan dipilih adalah orang-orang 

yang diperkirakan dapat menjawab semua sisi itu. 

c. Dipermudah (Convinience Sampling) 

 Sampel ini nyaris tidak dapat diandalkan karena peneliti 

memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang akan mereka 

temui. 

d. Bola Salju (Snowball Sampling) 

 Teknik penentuan sampel ini mula-mula jumlahnya kecil 

kemudian orang-orang yang menjadi anggota sampel ini disuruh 

memilih responden lain untuk dijadikan sampel lagi. 

e. Area Sampling 

 Populasi dibagi atas beberapa bagian populasi dan dapat 

dibagi-bagi lagi. Dari bagian populasi yang paling kecil diambil 

sampel sebagai wakilnya untuk masuk pada bagian populasi yang 

lebih besar dan akan diambil lagi sampel yang akan dipakai lagi 

begitu seterusnya.  
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2.8 Penentuan Jumlah Sampel 

 Untuk menentukan jumlah sampel dari suatu populasi terdapat 

bermacam cara. Berikut ini cara menentuan jumpah sampel dengan rumus 

Bernoulli: 

n ≥ 
(𝑍𝛼/2  )2  𝑝 𝑞

𝑒2  

Dimana: 

n = besar sampel minimum yang diperbolehkan 

(𝑍𝛼/2 ) = luas dibawah kurva normal 

p = proporsi sampel yang dapat diolah/sah 

q = proporsi sampel yang tidak dapat diolah (1-p) 

e = tingkat kesalahan  

2.9 Uji Validitas 

 Validitas adalah instrumen yang valid dengan kata lain alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan (mengukur) data itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur dari butir-butir pertanyaan. Validitas kuisioner dinyatakan dengan 

tingkat kemampuan butir-butir pernyataan dalam butir-butir kuisioner. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Umar, 2003): 

 

   r = 
𝑁 ∑𝑥𝑦  − (∑𝑥  ∑𝑦)

  𝑁∑𝑥2−(∑𝑦)2  𝑁∑𝑦2−(∑𝑦)2 
 

Dimana : 

r    = korelasi momen tangkar 

N      = banyaknya subyek (responden) 

∑x    = jumlah x  skor (skor butir) 

∑y  = jumlah y (skor faktor) 

∑xy = jumlah perkalian x dan y 

 Apabila r hitung > r tabel maka data tersebut dinyatakan valid dan 

kuisioner tersebut mampu menggambarkan terhadap atribut keinginan 

konsumen.  
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2.10 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu 

alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama. Mencari reliabilitas 

yang skronya 0-1 tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai, 

misalnya 0-100 dapat menggunakan koefisien alpha dari Cronbach. 

Rumus ini ditulis sebagai berikut (Umar, 2003): 

𝑟11= ( 
𝑘

𝑘−1
) (1-

∑𝑉𝑏2

𝑉𝑡2 ) 

Dimana: 

𝑟11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyak butir pertanyaan 

∑𝑉𝑏2 = varian total 

𝑉𝑡2  = jumlah varian butir 

 Besarnya koefisien reliabilitas itu yang paling baik adalah 1 dan yang 

paling jelek adalah 0. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 

 

 

  


