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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Jasa 

Jasa dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu 

(Kotler & Keller, 2012 dalam Tjiptono, 2012). 

Menurut Lovelock dan Wright (1999), jasa merupakan tindakan atau 

kinerja yang menghasilkan manfaat bagi konsumen melalui perubahan yang 

diinginkan. Jasa ini berbeda dengan barang yang sifatnya nyata atau berwujud, 

kalau jasa sifatnya abstrak, yaitu tidak dapat dipegang, tidak dapat disimpan 

namun sesuatu yang harus dialami dan dapat dirasakan hasilnya. Misalnya 

reparasi kendaraan, jasa pendidikan dan pengajaran, kursus dan bimbingan belajar 

lainnya, jasa transportasi. Meskipun bersifat abstrak, namun terkadang jasa ini 

bisa sangat mahal. 

2.1.1 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakterisik utama yang membedakannya dengan barang. 

Karakteristik jasa tersebut adalah (Sunyoto, 2012) : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, diraba, 

didengar atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Agar kepercayaan 

konsumen dapat ditingkatkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

oleh pemilik jasa, yaitu: 

a. Meningkatkan visualisasi jasa. 

b. Pemberi jasa tidak hanya mengggambarkan ciri - ciri suatu jasa, 

tetapi menekankan manfaat dari jasa tersebut. 
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c. Penataan fisik, harus menjurus pada pelayanan yang cepat dan 

efisien. Harus menimbulkan kesan bersih dan rapi. 

d. Penataan dokumentasi, harus dilakukan dengan penataan yang rapi, 

terjamin keamanannya dan efisien. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Suatu bentuk jasa yang tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah 

apakah sumber itu merupakan orang atau mesin, apakah sumber itu hadir 

atau tidak hadir, produk fisik yang berwujud tetap ada. 

3. Heterogenitas 

Industrial jasa atau penjual jasa individu tidak mungkin mengadakan 

standartisasi output. Setiap unit jasa itu berbeda satu sama lain. 

4. Cepat Hilang dan Permintaan yang Fluktuasi 

Jasa itu cepat hilang dan tidak dapat disimpan, dan pasaran jasa itu 

berubah-ubah menurut musim, menurut jam, dan hari. Karena itu cepat 

rusak dan permintaan cepat rusak dan permintaan berubah-ubah, maka 

perlunya pengolaan yang tepat. 

 

2.1.2 Kualitas Jasa 

Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1988) yang dikutip dari Tjiptono 

(1996), kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Rr. Rochmoeljati (dalam Lewis Dan Booms, 1983) dalam 

mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas 

jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan 

demikian, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa: jasa yang 

diharapkan (expected service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived service). 

Apabila perceived service sesuai dengan expected service, maka kualitas jasa 

bersangkutan akan dipersepsikan baik atau positif. Jika perceived service melebihi 
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expected service, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. 

Sebaliknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan expected service, 

maka kualitas jasa dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten. 

Kualitas total suatu jasa terdiri atas 3 komponen utama menurut Gronroos 

dalam (Tjiptono, 2004), diuraikan sebagai berikut : 

a. Technical quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan. Pelayanan yang berhubungan 

dengan outcome pelayanan yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan 

peralatan yang digunakannya (teknologi), memberikan pelayanan sesuai 

yang dijanjikan secara akurat, terpercaya, dan memuaskan. 

b. Funcional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa. Merupakan sesuatu yang lebih banyak 

berhubungan dengan proses penyampaian atau bagaimana pelayanan 

diberikan kepada pelanggan. Yaitu meliputi penyampain informasi yang 

jelas, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pengguna. 

c. Corporate Image, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dari 

produsen yang menyediakan jasa. Yaitu meliputi sopan santun dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga medis, bebas dari 

bahaya atau resiko atau keragu-raguan serta penampilan pegawainya. 

 

2.2 Pelanggan 

Pelanggan adalah orang yang menurut perusahaan dapat memenuhi suatu 

standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performa kita atau 

perusahaan manajemen (Nasution 2004). Sedangkan Kamus Besar Bahasia 

Indonesia  mengartikan pelanggan sebagai orang yang membeli barang secara 

tetap.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggan adalah seorang atau sekelompok 

orang yang melakukan pembelian atas produk atau jasa dengan pertimbangan 

harga melalui media penghubung secara tetap. 

 

2.2.1 Kepuasan Pelanggan 

Engel, Blackwell dan Miniard (1995) mendefinisikan kepuasan sebagai 

evaluasi pasca konsumsi dimana suatu alternatif yang dipilih setidaknya 

memenuhi atau melebihi harapan. Singkat kata, alternatif tersebut setidaknya 

terlaksana sebaik yang anda harapkan. 

Menurut Kotler (1997), kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja 

(hasil) suatu produk dengan harapan yang dimiliki. Dari beberapa uraian definisi 

mengenai kepuasan, maka secara umum kepuasan dapat diartikan sebagai suatu 

perbandingan antara layanan atau hasil yang diterima konsumen dengan harapan 

konsumen. Dimana layanan atau hasil yang diterima itu paling tidak harus sama 

dengan harapan konsumen, atau bahkan melebihinya. 

Dalam era kompetisi bisnis yang ketat seperti sekarang ini, kepuasan 

pelanggan merupakan hal yang utama. Pelanggan diibaratkan seorang raja yang 

harus dilayani, namun hal ini bukan berarti menyerahkan segala-galanya kepada 

pelanggan. Usaha memuaskan kebutuhan pelanggan harus dilakukan secara 

menguntungkan atau bersifat “win - win situation” yaitu keadaan dimana kedua 

belah pihak merasa menang dan tidak ada yang dirugikan. 

Kepuasan konsumen (pelanggan) merupakan suatu hal yang sangat 

berharga demi mempertahankan keberadaan konsumen tersebut untuk tetap 

berjalannya suatu bisnis atau usaha. Layanan yang diberikan kepada konsumen 

akan memacu puas tidaknya seorang konsumen atas pelayanan yang diberikan. 

Beberapa perusahaan telah lama menyadari bahwa produk yang hebat tidaklah 
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cukup untuk menarik pelanggan atau yang lebih penting lagi membuat para 

pelanggan kembali membeli produk itu (Armistead dan Clark, 1996). 

Dalam memberikan layanan yang bertujuan untuk memberi kepuasan bagi 

pelanggan, ada beberapa keuntungan yang dapat diambil. Keuntungan pertama 

yang terbesar yaitu kepercayaan pelanggan, karena pelanggan menilai mutu 

produk dengan apa yang mereka lihat dan pahami. Keuntungan kedua, bahwa 

pelanggan mendapat nilai maksimum dari pembeliannya dan memungkinkan 

pelanggan dengan cepat dan mudah menggunakan seluruh manfaat dari produk 

yang telah dibelinya. Manfaat dari produk dan layanan yang diberikan kepada 

pelanggan harus mengarah kepada peningkatan kesetiaan pelanggan (Armistead 

dan Clark, 1996). Ada dua macam kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan: 

1. Kepuasan Fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi 

atau pemakaian suatu produk. 

2. Kepuasan Psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut 

yang bersifat tak berwujud atas pembelian produk.  

 

2.2.2 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Tjiptono (dalam Setiyawati, 2009) mengungkapkan, kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu : 

1. Menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan para 

pelanggan 

2. Dapat memberikan dasar yang baik untuk pembelian kembali 

3. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan 

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

menguntungkan bagi perusahaan. 

5. Reputasi Perusahaan di mata pelanggan menjadi baik 

6. Dapat meningkatkan laba perusahaan. 
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2.3 Service Quality (Servqual) 

Metode Servqual adalah metode yang sering digunakan untuk mengukur 

kualitas pelayanan. Pengukuran mutu untuk produk fisik tidak sama dengan 

industri jasa. Metode Servqual memperhatikan harapan pelanggan mengenai 

layanan yang akan diterimanya (expectation) dan layanan yang telah diterimanya 

(perception). Expectation (harapan) merupakan suatu keinginan pengguna layanan 

/ pelanggan, seperti perasaan pelanggan tentang apa yang harusnya ditawarkan 

oleh penyedia layanan. Harapan pelanggan juga dapat didefinisikan sebagai 

perkiraan pelanggan tentang apa yang diterimnya ketika ia membeli layanan 

tersebut. Sedangkan perception merupakan proses pelanggan dalam memilih, 

mengatur, menginterpretasikan stimuli menjadi berarti dan merupakan gambaran 

secara koheren terhadap dunia sekelilingnya (Parasuraman, 1990). Persepsi terjadi 

berdasarkan pengalaman masa lalu setelah pelanggan merasakan sesuatu terhadap 

apa yang diterimnya dan mengambil kesimpulan dalam pikirannya untuk menilai 

apa yang telah dialaminya. Pelanggan akan melakukan penilaian terhadap kualitas 

layanan dan pihak perusahaan baiknya mengetahui harapan dari pelanggan agar 

dapat melayani mereka sebaik mungkin. 

Servqual menurut Zeithaml (1990) dapat didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima atau peroleh. Harapan pelanggan pada dasarnya sama dengan 

layanan seperti apa seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. 

  Service Quality (Servqual) merupakan alat untuk mengukur kualitas 

layanan yang dapat digunakan untuk menganalisa penyebab dari permasalahan 

layanan dan mengerti bagaimana kualitas layanan dapat diperbaiki. Service 

Quality (Servqual) merupakan alat untuk mengukur kualitas layanan yang dapat 

digunakan untuk menganalisa penyebab dari permasalahan layanan dan mengerti 

bagaimana kualitas layanan dapat diperbaiki. Pada dasarnya pengukuran kualitas 

suatu jasa hampir sama dengan kepuasan pelanggan, yaitu ditentukan oleh 

variabel harapan yang dirasakan (perceived performance).  
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Zeithaml et.al dalam kutipan (Simamora, 2003) mengemukakan lima dimensi 

dalam menentukan kualitas jasa yaitu : 

1. Bukti langsung (tangibles), Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana untuk pelanggan. Misalnya pendingin ruangan, tempat parkir 

yang memadai, serta adanya kamar mandi / toilet untuk pelanggan. 

2. Kehandalan (reliability), Merupakan kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

Misalnya waktu operasional yang dijanjikan sesuai dengan kenyataan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), Merupakan keinginan atau adanya niat 

dari para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. Misalnya apakah para staf memiliki inisiatif untuk 

tanggap terhadap setiap kebutuhan pelanggannya. 

4. Jaminan (assurance), Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf seperti keragu-raguan staf 

dalam memberikan informasi kepada para pelanggannya. Misalnya apakah 

para staf yang bekerja di perusahaan bersikap selalu ramah dan selalu 

dapat memberikan informasi yang tepat kepada setiap pelanggannya. 

5. Empati (emphaty), Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. Misalnya para staf mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh para pelanggan atau menyediakan berbagai sarana seperti 

kotak saran yang akan memudahkan pelanggan memberikan saran dan 

kritik yang membangun untuk pihak perusahaan. 

Suatu selisih (gap) ada karena hubungan antara persepsi eksekutif 

perusahaan mengenai kualitas pelayanan dan tugas yang berkaitan dengan 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Terdapat lima gap yang terangkum 

dalam Servqual, yaitu : 
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Gambar 2.1 Model gap 

 Gap 1 : Jarak antara harapan konsumen dan persepsi pihak manajemen. 

Pemahaman persepsi dari pihak managemen kadang tidak sejalan dengan 

persepsi konsumen. Hal ini terjadi karena hasil riset yang didapat kurang 

maksimal dalam penggunaan aplikasi untuk perbaikan ataupun 

peningkatan layanan yang sudah ada. gap 1 akan menimbulkan dampak 

mengenai evaluasi kualitas pelayanan kepada konsumen.  

 Gap 2 : Jarak antara persepsi pihak manajemen dengan spesifikasi kualitas 

layanan. Jarak ini muncul karena akibat adanya komitmen akan kualitas 

jasa dan tugas yang kurang dimengerti oleh karyawannya atau tidak ada 

takaran yang jelas pada peraturan yang berlaku. gap 2 akan menimbulkan 

dampak tentang pandangan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan 

perusahaan.  

 Gap 3 : Jarak antara spesifikasi kualitas dengan pelaksanaan layanan. Jarak 

ini terjadi diakibatkan karena adanya sumber daya yang kurang terlatih 

ditambah dengan beban kerja yang semakin bertambah, sehingga tidak 
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memungkinkan pelaksanaan yang sesuai spesifikasi layanan yang telah 

ditetapkan. gap 3 akan menimbulkan dampak tentang pendapat konsumen 

terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan.  

 Gap 4 : Jarak antara pelaksanaan layanan dengan komunikasi eksternal 

dengan konsumen. Jarak ini terjadi karena adanya komunikasi yang 

kurang baik dalam komunikasi eksternal dengan divisi operasional, 

sehingga muncul target yang berlebihan, sehingga kurang dapat dipenuhi 

pelaksanaannya. gap 4 akan menimbulkan dampak tentang pendapat 

konsumen terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan.  

 Gap 5 : Jarak antara harapan konsumen dengan kenyataan yang diterima / 

dirasakan oleh konsumen. Jarak ini terjadi karena adanya perbedaan 

harapan konsumen terhadap kepuasan konsumen yang dialaminya. 

Seluruh gap yang terjadi, metode Servqual digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar gap yang terjadi pada gap 5 dan atribut apa saja yang 

menyebabkan terjadinya gap-5 tersebut sehingga didapat solusi sebagai jalan 

keluar untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Peningkatan layanan diprioritaskan dengan memperhatikan besar kecilnya gap 

yang terjadi yaitu dengan mendahulukan gap yang besar ke gap yang kecil. 

Pengukuran kualitas jasa dalam model Servqual didasarkan pada skala multi-

item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta gap 

diantara keduanya pada lima dimensi utama kualitas jasa (reliabilitas, daya 

tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik). Evaluasi kualitas jasa menggunakan 

model Servqual mencakup perhitungan perbedaan diantara nilai yang diberikan 

para pelanggan untuk setiap pasang pernyataan berkaitan dengan harapan dan 

persepsi. Skor Servqual untuk setiap pasang pernyataan, bagi masing - masing 

pelanggan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut (Zeithaml, 1990): 

Skor SERVQUAL = Skor Persepsi (P) – Skor Harapan (E) 
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Keterangan: 

P = Persepsi pelanggan atas kinerja pelayanan aktual yang dirasakan. 

E = Ekspektasi (harapan) pelanggan atas pelayanan yang diperoleh. 

Menurut model Servqual, apabila skor Servqual negatif ( - ) berarti 

kualitas jasa kurang atau tidak baik (pelanggan tidak puas). Apabila skor Servqual 

sama dengan nol (0) berarti kualitas jasa baik (pelanggan puas). Apabila skor 

Servqual positif ( + ) berarti kualitas jasa sangat baik (pelanggan sangat puas).  

 

2.4 Kano Model 

Metode Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano (Kano, 1984). Metode 

Kano adalah model yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari 

produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu 

dapat diterima dan pengaruhnya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Ketidaktahuan terhadap kategori atribut layanan dapat menimbulkan akibat 

negatif bagi pihak perusahaan bila penyedia jasa tidak memberikan jasa sesuai 

ketegori atribut jasa yang dapat memberikan dan meningkatkan kepuasan dari 

nasabah. Ide dasar dalam pengembangan metode Kano adalah (Berger, dkk, 

1993), yaitu:  

1. Atribut kualitas yang sulit untuk dilihat dapat dipahami dengan 

mengkategorikan atribut-atribut secara jelas,  

2. Dalam pelayanan akan kebutuhan konsumen, kepuasan pelanggan 

sebanding dengan fungsi/pelayanan yang maksimal dari produk atau 

jasa yang diberikan,  

3. Atribut kebutuhan konsumen tidak selalu masuk dalam kategori one 

dimensional, tetapi juga bisa masuk must be atau  attractive, dan  

4. Atribut kebutuhan konsumen dapat dipetakan / diklasifikasikan melalui 

kuisioner yang ditujukan kepada konsumen. 
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Gambar 2.2 Diagram Kano 

Atribut-atribut layanan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu : 

 Must Be atau Basic needs. (M), pada kategori keharusan (must be) atau 

kebutuhan dari (basic needs), pelanggan menjadi tidak puas apabila 

kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Tetapi kepuasan pelanggan 

tidak akan meningkat jauh diatas netral meskipun kinerja dari atribut 

tersebut tinggi.  

 One dimensional atau performance needs (O), dalam kategori one 

dimensional atau performance needs, tingkat kepuasan pelanggan 

berhubungan linear dengan kinerja atribut, sehingga kinerja atribut yang 

tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan pula. 

 Attractive atau excitement needs (A), sedangkan pada kategori attractive 

atau excitement needs, tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat sampai 

tinggi dengan meningkatnya kinerja atribut. Akan tetapi penurunan kinerja 

atribut tidak akan menurunkan tingkat kepuasan.  

 Indifferent (I), ada atau tidaknya atribut tertentu sama sekali tidak akan 

berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Atribut-atribut yang dimaksud 

biasanya merupakan atribut pelengkap yang tidak diperhatikan oleh 

pelanggan. 

 Reverse (R), pelanggan akan menjadi puas jika atribut yang dimaksud 

tidak ada dan akan menjadi tidak puas jika atribut tersebut ada. Atribut - 
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atribut yang dimaksud merupakan atribut yang tidak diinginkan oleh 

pelanggan.  

 Questionable results (Q), adanya kesalahpahaman pelanggan atau 

kesalahan interpretasi dalam mengikuti survey menyebabkan kesalahan 

dalam survey tersebut, respon yang diberikan pelanggan akan atribut 

tertentu dapat menimbulkan kontradiksi yang masih bisa dipertanyakan. 

Keuntungan menggunakan Kano Model dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut analisis Kano Modeldapat membantu untuk mengklasifikasikan 

kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, apakah itu basic, performance, ataukah 

excitement. Dengan mengklasifikasikan kebutuhan tersebut, maka dapat 

membantu dalam membuat konsep produk dan layanan yang berkualitas dan bisa 

berfokus pada atribut performance dan excitement supaya pelanggan memperoleh 

kepuasan tinggi. Analisis Kano Modeljuga bermanfaat dalam menganalisa tingkat 

persaingan produk dan layanan perusahaan dengan kompetitor. Apakah fitur-fitur 

sudah cukup unggul ataukah masih dibawah standar. Menemukan dan memenuhi 

kategori attractive akan menciptakan kemungkinan besar untuk perbedaan dengan 

membedakan produk-produk perusahaan pesaingnya. Kategori must be, one 

mensional, attracttive adalah berbeda dalam menentukan segmen pelanggan 

karena kebutuhan tiap segmen yang berbeda. 

Langkah pengukuran kualitas layanan dengan metode Kano yang sudah 

diadaptasikan dengan dimensi Servqual yaitu (Kriswanto Widiawan, 2004) :  

1. Identifikasi atribut. Identifikasi atribut dilakukan dengan melakukan 

pengelompokan berdasarkan dimensi Servqual. Dari atribut-atribut itu, 

disusun prakuesioner yang dikelompokkan menurut dimensi Servqual. 

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

disebarkan pada sepuluh konsumen untuk mengidentifikasi pertanyaan 

mana yang dianggap tidak perlu oleh konsumen. 

3. Kuesioner. Dilakukan penyusunan kuesioner sebagai contoh kuesioner yang 

digunakan untuk menentukan preferensi konsumen. 
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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 

 

Functional adalah pertanyaan yang bersifat positif sedangkan dysfunctional 

adalah pertanyaan yang bersifat negatif. 

4. Langkah-langkah mengklasifikasi atribut berdasarkan model Kano 

a. Menentukan kategori atribut tiap responden berdasarkan Tabel 1. 

Tabel 2.1 Penentuan Kategori Kano 

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 

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: 
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 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). 

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. 

 

2.5 Integrasi Service Quality dan Kano Model 

Setelah didapatkan hasil dari kano survey, kesenjangan persepsi dan 

harapan konsumen, langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi antara metode 

Servqual dengan model kano. Service Quality (Servqual) memiliki kelemahan 

yakni mengasumsikan hubungan yang linier antara kepuasan pelanggan dengan 

kualitas kinerja (Pawitra and Tan, 2001, hal 418). Padahal asumsi ini tidak 

sepenuhnya benar karena memberikan perhatian lebih pada atribut tertentu tidak 

selalu menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi jika pelayanan yang 

diberikan selalu sama. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dengan tools lainnya 

(integrasi), yakni Kano yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam 

mengkategorikan atribut – atribut kebutuhan pelanggan. 

Pengintegrasian metode Servqual dengan metode Kano adalah untuk 

saling melengkapi dan menutupi kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing 

metode tersebut. Kano Model dapat menutupi kelemahan asumsi liner yang ada 

pada metode Servqual, sedangkan disisi lain, Servqual dapat memberikan 

penjelasan bagaimana performance atribut sampai dengan penemuan gap skor 

dari masing-msing atribut tersebut. Untuk saling menutupi kelemahan masing-
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masing. Servqual dan Kano Model dapat digabungkan. Disatu sisi Kano Model 

dapat menutupi kelemahan asumsi linear yang ada pada Servqual. Sedangkan 

disisi lain, Servqual dapat memberikan penjelasan bagaimana performance atribut 

tersebut. Atribut-atribut mana yang menjadi kekuatan dan atribut-atribut mana 

yang manjadi kelamahan dengan melihat gap skor nya. Penggabungan tersebut 

berguna untuk memprioritaskan perhatian dalam memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas atribut - atribut produk atau jasa yang diarahkan untuk memberikan 

kepuasan bagi pelanggan (Muktiyono, 2015). 




