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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Definisi Jasa 

       Jasa mempunyai banyak arti dalam ruang lingkup, dari pengertian yang 

paling sederhana yaitu hanya berupa pelayanan dari seorang kepada orang lain, 

bisa juga diatikan sebagi mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik 

yang dapat dilihat (Exsplicit Service) Maupun yang tidak dapat dilihat, yang 

hanya bisa dirasakan (Implicit Service) Sampai kepada fasilitas-fasilitas 

pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda – benda lainya. 

Dalam (Jasfar, 2005).  

       Menurut Siddiqi (2011) Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian 

aktifitas intangible yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan 

karyawan jasa dan atau sumber daya fisik barang dan atau system penyedia jasa, 

yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan  

       Dapat disimpulkan bahwa jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan 

merupakan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainya, 

yang pada dasarnya bersifat Intangible (tidak berwujud fisik), Konsumen terlibat 

secara aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.   

2.1.1 Karakteristik Jasa  

       Jasa memiliki empat karakteristik yang membedakanya dengan Manufaktur 

dan berdampak pada strategi yang dilakukan untuk mengolah dan Metoda risat 

aplikasi dalam pemasaran memasarkanya. Menurut Parasuraman, A., Zeithaml, 

V.A., Berry (1990) keempat karakteristik utama tersebut sebagai berikut : 

1. Intangibility 

Jasa berbeda dengan Manufaktur (Barang). Bila barang merupakan suatu obyek, 

alat, material atau sebuah benda; maka jasa merupakan sebuah kegiatan, tindakan, 
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pengalaman, proses, kinerja (Performance), dan Usaha. Bila barang dapat kita 

miliki lain halnya dengan jasa sendiri, jasa hanya dapat dirasakan dan tidak dapat 

untuk dimiliki, Walaupun sebagian besar jasa dapat atau berkaitan dengan produk 

fisik seperti pelayanan transportasi yang kita hanya bisa menikmati perjalanan 

tanpa harus memiliki barang berupa alat transportasi, Pemikiran yang ada 

pelanggan hanya menikmati kinerja yang duberikan oleh barang dari pihak yang 

satu ke pihak yang lainya. 

2. Heterogenous 

Jasa bersifat sangat bervariasi karena jasa tidak terstandarisasi output, artinya 

terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis,  karena jasa hanya bergantung 

pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut terjadi. 

3. Inserparability 

Jika pada dasarya sebuah barang atau produk dapat kita nikmati setelah mengali 

produksi dan siap untuk dijual ke konsumen, hal tersebut berbeda dengan jasa 

yang pada umunya dijual terlebih dahulu, baru kemudian di produksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

4. Perishability 

Berarti bahwa adalah sebuah komoditas yang tidak dapat tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang, dijual kembali, ataupun dapat dikembalikan 

 

2.1.2. Klasifikasi Jasa        

       Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai macam variansi bauran antara 

barang dan jasa, Maka sulit untuk menggeneralisir jasa bila tidak melakukan 

pembedaan lebih lanjut. Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa dapat 

dilakukan berdasarkan tujuh kriteria (Lovelock,1987, dalam (Tjiptono, 1996), 

yaitu : 

1. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen 

akhir dan jasa kepada konsumen organisional. 
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2. Tingkat Keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu : 

a. Rented goods services 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan mengunakan produk-produk tertentu 

berdasarka tarif tertentu selama jangka waktu tertentu pula 

b. Owned goods service 

Produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan atau 

ditingkatkan untuk kerja-kerjanya, atau dipelihara oleh perusahaan jasa 

c. Non-goods services 

Jasa personal bersifat intangible (Tidak berbentuk dalam fisik) ditawarkan kepada 

para pelanggan. 

 

3. Keterampilan penyedia jasa  

       Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas profesional 

service, dan nonprofesional service. Pada jasa yang memerlukan keterampilan 

tinggi dalam proses operasinya, pelanggan cenderung sangat selektif dalam 

memilih penyedia jasa. Hal inilah yang menyebabkan para profesional dapat 

„mengikat‟ para pelangganya. Sebaliknya jika tidak memerlukan keterampilan 

tinggi, seringkali loyalitas pelanggan rendah karena penawaran yang diberikan 

sangat banyak. 

 

4. Tujuan Organisasi jasa  

       Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi Commercial service 

atau profit service dan nonprofit service 

 

5. Regulasi 

       Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service dan 

nonregulated service 
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6. Tingkat intensitas karyawan 

       Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment- based service dan 

people-based service 

 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

       Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi high-

contact service dan low-contact service. Pada jasa yang tingkat kontak dengan 

pelanggan tinggi, keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan oleh 

perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat dibutuhkan dalam 

berurusan dengan orang banyak, misalnya keramahan, sopan santun, komunikatif, 

dan sebagainya. Sebaliknya pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggan 

rendah, justru keahlian teknis karyawan yang paling penting. 

 

2.2. Kualitas 

       Kualitas sangat penting dalam menetukan kinerja suatu perusahaan 

manufaktur ataupun perusahaan jasa, produk dan jasa yang berkualitas adalah 

produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diingnkan oleh konsumen.Oleh 

karena itu, Organisasi/Perusahaan perlu mengenal konsumen atau pelangganya 

dan mengetahui kebutuhan dan keinginanya. Ada banyak sekali definisi atau 

pengertian kualitas, yang sebenarnya definisi atau pengertian yang satu hampir 

sama dengan definisi atau pengertian yang lain. Pengertian kualitas menurut 

beberapa ahli yang banyak dikenal antara lain. dalam (Ariani, 2002) 

Juran (1962) “ Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya”. 

Crosby (1979) “Kualitas adalah kesesuain dengan kebutuhan yang meliputi 

availability,Delivery,Reliability,Maintanibility, dan Cost Effectiveness”. 

Deming (1982) “Kualitasa harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan 

sekarang dan dimasa mendatang”. 
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Feigenbaum (1991) “ Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan 

jasa yang meliputi marketing,Engineering,Manufacture, dan Maintenance,dimana 

produk dan jasa tersebut dalam pemakainya akan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pelanggan”. 

Scherkenbach (1991) “Kualitas ditentukan oleh pelanggan; Pelanggan 

menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapanya pada 

suatu tingkat harga tertentu yang menunjukan nilai produk tersebut”. 

Elliot (1993) “Kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda 

dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan”. 

Goetch dan Davis (1995) “Kualitas adalah suatu kondisi dinamis berkaitan dengan 

produk,pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

apa yang diharapkan”. 

Perbendaharaan istilah ISO 8402 dan dari Standar nasional Indonesia (SNI 19-

8402-1991), Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa 

yang kemampuanya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara 

tegas maupun tersamar.   

2.3. Kualitas Jasa 

       Definisi kualitas merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta mencoba mendekati harapan dari konsumen. Menurut Wyckof 

(dalam Tjiptono, 1996), Kualitias jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang memperngaruhi kualitas 

jasa, yaitu excpected service dan perceived service. 

2.3.1. Dimensi Kualitas Jasa 

       Dimensi Kualitas merupakan faktor-faktor yang menjadi parameter kualitas 

dari suatu produk atau suatu jasa. Pengukuran kualitas untuk produk fisik tidak 

sama dengan industri jasa walaupun demikian, terdapat beberapa dimensi yang 
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digunakan dalam mengukur suatu industri jasa. (Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., 

Berry, 1990) dalam (Ariani, 2002). Mengemukakan lima dimensi kualitas sebagai 

berikut : 

1. Reliability (Kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat dan kemmapuan untuk dipercaya, terutama 

memberikan jasa secara tepat waktu. Dengan cara yang sama sesuai 

dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap 

kali. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu kemampuan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan 

konsumen 

3. Assurance (Jaminan) 

Meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, sopan santun, dan sifat 

dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat keragu-

raguan konsumen dan konsumen merasa terbebas dari segal resiko. 

4. Emphaty (Empati) 

Meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan untuk memahami 

kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, perhatian 

probadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. 

5. Tangibles (Produk – produk fisik) 

Merupakan tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana 

komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. 

 

2.4. Zone of Torelance 

       Kepuasan konsumen adalah persepsi konsumen bahwa harapanya telah 

terpenuhi atau terlampaui. (Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, 1990), 

mengemukakan ada dua tingkatan harapan pelanggan pada jasa sebagai berikut : 

a. Adequate service level (layanan minimum), yaitu tingkat pelayanan 

minimum yang dinilai pelanggan masih bisa diterima 
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b. Desired service level (layanan harapan), yaitu tingkat pelayanan yang 

diharapkan dapat diterima oleh pelanggan atau gabungan dari keinginan 

dan harapan pelanggan. 

 

        (Kusumawati & Wawolumaja, 2007) Menyatakan bahwa Zone of Torelance 

adalah daerah diantara adequate service dan desired service, yaitu daerah dimana 

variansi pelayanan yang masih dapat diterima oleh pelanggan. Apabila pelayanan 

yang diterima pelanggan dibawah adequate service, pelanggan akan kecewa. 

Sedangkan apabila pelayanan yang diterima pelanggan melebihi desired service, 

maka pelanggan akan merasa puas. 

a.    Desired Service 

       Desired Service adalah tingkat kinerja jasa yang diharapkan pelanggan akan 

diterimanya, yang merupakan gabungan dari kepercayaan pelanggan mengenai 

apa yang dapat dan harus diterimanya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi desired service antara lain : 

 

1.   Keinginan untuk dilayani dengan baik dan benar  

       Pelanggan berharap dilayani dengan baik karena ia melihat pelanggan lainya 

dilayani dengan baik serta dilayani dengan benar, dimana pelayanan yang 

benar tergantung pada falsafah individu yang bersangkutan. 

2. Kebutuhan perorangan 

       Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena kebutuhan pelayanan tersebut 

bersifat mendasar dan terkait dengan kesejahteraan pelanggan. 

3. Janji secara langsung 

       Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan dijanjikan 

mendapatkan pelayanan seperti itu secara langsung oleh pemberi/organisasi 

pemberi pelayanan 

4.   Janji secara tidak langsung 

       Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan memperoleh 

petunjuk yang berkaitan dengan pelayanan tersebut sehngga pelanggan 
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menarik kesimpulan tetntang pelayanan seperti apa yang seharusnya 

diberikan. Petunjuk tersebut meliputi harga serta peralatan pendukung 

pelayanan 

5.   Komunikasi dari mulut ke mulut 

       Pelayanan ynag diharapkanpelanggan karena pelanggan menerima informasi 

atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak lain (bukan organisasi penyedia 

jasa), misalnya individu, orang ahli.laporan pelanggan, serta publisitas 

6.   Pengalaman masa lalu 

       Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan telah memiliki 

pengalaman yang meliputi hal – hal yang telah dipelajarinya atau telah 

diketahuinya. 

 

b.    Adequate Service 

       Adequate Service adalah tingkat kinerja jasa minimal yang masih dapat 

diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan duterima dan tergantung 

pada alternatif yang tersedia 

Faktor-faktor yang mempengaruhi adequate service antara lain : 

1.    Keadaan darurat 

        Pelayanan minimal yang harus diterima oleh pelanggan karena pelanggan 

membutuhkan pelayanan tersebut untuk sementara waktu. Pelayanan  ini 

bersifat individual dan dapat meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap 

jasa tersebut, misalnya asuransi mobil saat terjadi kecelakaan lalu lintas. 

2.    Ketersediaan alternatif 

        Pelayanan minimal yang diharapkan oleh pelanggan yang muncul dari 

persepsi pelanggan atas tingkat atau derajat pelayanan perusahaan lain yang 

sejenis. Semakin banyak alternatif, semakin tinggi tingkat kepentingan 

pelayanannya. 

3.   Derajat keterlibatan pelanggan 

Pelayanan minimal yang masih diterima pelanggan karena pelanggan terlibat 

dalam penyediaan jasa tersebut. Semakin besar keterlibatan pelanggan, 
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semakin sukar pelanggan melontarkan keluhan, dan pelanggan semakin 

merasa harus menerima hasil pelayanan. 

4.   Faktor – faktor yang tergantung situasi 

Pelayanan  minimal  yang  masih  diterima  pelanggan  karena  adanya  

peristiwa  yang bisa mempengaruhi kinerja jasa, yang berada di luar kendali 

penyedia jasa, misalnya cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. 

5. Pelayanan yang diperkirakan 

       Pelayanan minimal yang masih diterima pelanggan karena pelanggan telah 

memperkirakan akan  mendapatkan  pelayanan  seminimal  itu.   Pelayanan   

yang  diperkirakan  tersebut cenderung merupakan perkiraan pelanggan atas 

transaksi individu dan bukan keseluruhan hubungan dengan penyedia jasa. 

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Zone of Torelance 

(Sumber : Novirani, 2012) 

 

       Menurut Novirani (2012), Zone of Torelance pada gambar 2.1 memisahkan 

kedua tingkatan ekspektasi yaitu antara layanan harapan yang diinginkan oleh 

konsumen sebagai batas atasnya dan layanan minimal yang masih dapat diterima 

oleh konsumen sebagai batas bawahnya. Zona torelansi dapat diajadikan sebagai 

dasar untuk menunjukkan kualitas pelayanan, yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan kepuasan konsumen. Jika layanan yang didapat berada diatas 

zona torelansi artinya kualitas layanan yang ada saat ini sudah dapat memuaskan 

keinginan konsumen, dan sebaliknya. 

 

 

Desired Service Level

Zone of Torelance 

Adequate Service Level



13 

 

 

2.4.1 Pemetaan Zone of Torelance 

       Menurut Iriani & Izwanto (1991) Pengolahan data dengan pemetaan Zone of 

Tolerance dilakukan terhadap tiap dimensi dan tiap item pernyataan. 

Tahap – tahap yang digunakan dalam perhitungan Zone of Tolerance antara lain : 

1.  Hitung Measure of Service Adequacy (MSA) 

MSA = pelayanan sekarang – pelayanan minimum   (1) 

2.  Hitung Measure of Service Superiority (MSS) 

MSS = pelayanan sekarang – pelayanan harapan  (2) 

3.  Hitung posisi pelayanan sekarang pada Zone of Tolerance 

Posisi pelayanan sekarang pada Zone of Tolerance =  

                                                                     MSA                                                             (3) 
                                        (Pelayanan harapan – Pelayanan minimun) 

 

Hasil dari perhitugan di atas dapat diartikan sebagai berikut : 

Jika nilai MSS positif, artinya pelayanan sekarang berada di atas ZOT. Dengan 

kata lain konsumen sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan saat ini. 

Jika nilai MSA negatif, artinya pelayanan sekarang berada di bawah ZOT. Dengan 

kata lain konsumen sangat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan saat ini. 

Jika nilai MSA positif dan MSS negatif, artinya pelayanan sekarang berada di 

dalam ZOT. Dengan kata lain konsumen merasa tidak puas terhadap pelayanan 

yang diberikan saat ini namun mereka masih dapat menerimanya. 
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       Disamping terdapat tiga tipe persyaratan pelanggan seperti yang telah 

dijelaskan diatas, ada dua tipe lagi persyaratan pelanggan yang dapat diidentifikasi 

yaitu neutral/indifferent dan reverse (tetapi dua tipe tambahan ini diidentifikasi 

sebagai suatu karakteristik karena dua tipe ini bukan persyaratan sebenarnya yang 

diinginkan pelanggan). Neutral requirements adalah karakter persyaratan yang 

keberadaannya tidak memberikan kepuasan demikian pula ketidakberadaannya 

juga tidak menyebabkan ketidakpuasan pelanggan.  

 

2.5.1 Metodologi Model Kano 

        Menurut Nofirza, ddk. (2011) Langkah-langkah  pengukuran  kualitas 

layanan  dengan  Model  Kano  yang  sudah diadaptasikan dengan dimensi 

kualitas jasa yaitu: 

Langkah 1: Identifikasi atribut dengan melakukan pengelompokan berdasarkan 

dimensi kualitas jasa. Dari atribut-atribut itu, disusun pra kuesioner yang  

dikelompokkan menurut dimensi kualitas jasa. 

Langkah 2: Kuesioner . Pada tahap ini dilakukan penyusunan kuesioner untuk 

mengelompokkan berbagai jenis atribut produk dan layanan kedalam enam 

kategori yang ada pada Model Kano : 

Tabel 2.1 Enam Kategori Kano 

A Attractive R Reverse 

M Must-Be I Indifferent 

O 
One 

Dimensional 
Q Questionable 

 

       Kuesioner yang disusun memiliki dua jenis pertanyaan untuk setiap atribut 

yang ditanyakan. Dan jenis pertanyaan tersebut adalah pertanyaan jika atribut 

tersebut terpenuhi (Fuctional Question) sedangkan pertanyaan yang lain yaitu 
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pertanyaan jika atribut tersebut tidak terpenuhi (Disfuctional Question). Contoh 

pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Contoh Pertanyaan Kuesioner Model Kano 

Jika ada alur proses 

pelayanan, 

5.      Suka  

4.     Sudah Semestinya 

3.      Netral 

2.      Tidak Masalah 

1.      Tidak Suka 

Jika tidak ada alur proses 

pelayanan, 

5.      Suka  

4.      Sudah Semestinya 

3.      Netral 

2.      Tidak Masalah 

1.      Tidak Suka 

 

       Jawaban dari konsumen kemudian diterjemahkan ke dalam tabel evaluasi 

Model Kano sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Evaluasi Kano 

Customer 

Requirements 

Dysfunctional 

5. 

Like 

4. Must-

be 

3. 

Neutral 

2. Live 

with 

1. 

Dislike 

F
u

n
ct

io
n

a
l 

5. Like Q A A A O 

4. Must-be R I I I M 

3. Neutral R I I I M 

2. Live with   R I I M 

1. Dislike     R R Q 

(Sumber :P, Di 2011) 

Keterangan: 

Q   : Questionable             R  : Reserve 

A   : Attractive                   I   : Indifferent 

O   : One Dimensional       M : Must be 
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Langkah 3: Mencoba kuesioner. Sebelum kuesioner disebarkan kepada 

pelanggan , sangat penting apabila kuesioner tersebut dimengerti. Langkah ini 

akan menghindari ada salah penulisan, adanya kata-kata yang tidak jelas dan 

instruksi yang membingungkan. 

Langkah 4: Menyebarkan Kuesioner. Ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan dalam menyebarkan kuisioner, yaitu: 

1. Memilih pelanggan yang akan disurvei. 

2. Memutuskan medium yang digunakan bisa secara langsung ataupun cara 

lain seperti presentasi. 

3. Mengumpulkan data demografis yang bermanfaat dalam kita menganalisa 

segmentasi pasar yang potensial. 

4. Dampingi terus responden untuk menghindari tidak diisinya kuesioner 

yang sudah diberikan. 

5. Mencatat dengan segera hasil kuesioner yang sudah didapat dari 

responden. 

 

Langkah 5 : Memproses hasil kuesioner .Langkah ini dilakukan dengan 

menerjemahkan hasil kuesioner ke dalam klasifikasi kategori Model Kano, Setelah 

itu adalah menetapkan tiap atribut pertanyaan ke dalam kuadran Model Kano  

 

Langkah  6: Tindakan   perbaikan,   secara umum panduan bagi organisasi dalam 

menentukan target untuk kategori kano adalah berupaya  memenuhi  semua  

atribut  yang termasuk ke dalam kategori One-dimentional dan berupaya 

mempertahankan yang termasuk ke dalam kategori must be.  

 


