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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penulis dapat melihat 

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat 

diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. 

Pertama adalah penulisan oleh Ketut Gunawan, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Panji Sakti Singaraja (2011). Alat analisis yang digunakan 

adalah kuesioner. Dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa 

dimensi jaminan (assurance) tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pasien. Untuk itu, pihak Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Singaraja-

Bali perlu memberikan jaminan untuk meyakinkan para pasien bahwa 

berobat di Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Singaraja-Bali didukung 

oleh tenaga medis yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang 

memadai, jaminan rasa aman, terjamin keselamatannya, petugas yang 

memiliki perilaku yang baik serta yang berpengalaman luas. Kehandalan 

(reability) sebagai dimensi yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

loyalitas pasien dapat dijadikan keunggulan bersaing bagi pihak rumah 

Sakit Umum Swasta di Kota Singaraja-Bali. Dengan demikian, dimensi 

ini harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. 
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Berikutnya adalah penulisan oleh Ardiana Kurniasari dan Cholicul 

Hadi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga (2012). Alat analisis 

yang digunakan yaitu kuisioner, berupa skala SERVQUAL yang terdiri 

dari 5 dimensi, yaitu; 1.reabilitas, 2.daya tanggap, 3.jaminan, 4.empati, 

5.bukti fisik. Dalam penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa dimensi 

terbaik dalam penilaian kualitas pelayanan jasa oleh konsumen bengkel 

resmi sepeda motor honda (AHASS) UD. Ramayana Motor, yaitu 

jaminan (assurance). Konsumen menilai bahwa karyawan bersikap 

sopan, simpatik dan sanggup menenangkan apabila konsumen mendapat 

masalah sehingga konsumen dapat mempercayai dan aman bertransaksi 

dengan karyawan AHASS UD. Ramayana Motor Surabaya. 

Dari kedua penulisan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perbedaannya dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah 

letak subyek kajiannya. Kedua penulisan tersebut memiliki subyek 

kajian yang berbeda-beda, kedua penulisan itu mengkaji subyek 

konsumen bengkel dan rumah sakit umum swasta. Adapun penulisan 

kali ini mengambil subyek peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. Sedangkan kesamaan dari penulisan ini adalah 

lebih mengacu kepada penulisan mengenai  kualitas jasa pelayanan. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Kualitas  

 Kualitas, menurut Davis, (Yamit, 2011 : 7), Kualitas sebagai suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.  

 

2. Pengertian Jasa 

 Jasa, menurut Kotler , (1997 : 83),  Jasa adalah 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.  

 

3. Pengertian Kualitas Jasa 

 Kualitas jasa, menurut Tjiptono, (2011 : 23), kualitas jasa 

merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan. Pelanggan 

akan menilai kualitas jasa yang dirasakan berdasarkan apa yang 

mereka deskripsikan dalam benak mereka. Pelanggan akan beralih ke 

penyedia jasa yang lebih mampu memahami kebutuhan spesifik 

pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik. 

 

4. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan jasa, menurut Tjiptono, (2011 : 59), 

kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 
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dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan”. 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian dari strategi 

manajemen Pemasaran. Kualitas pelayanan telah menjadi satu tahap 

faktor dominan terhadap keberhasilan suatu organisasi. 

Pengembangan kualitas sangat didorong oleh kondisi persaingan antar 

perusahaan, kemajuan teknologi, tahapan perekonomian dan sosial 

budaya masyarakat. 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus 

dilakukan perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapat 

kepercayaan pelanggan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang membahas 

tentang kualitas pelayanan, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh konsumen agar 

perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 

5. Komponen-komponen Pelayanan 

Komponen-komponen pelayanan, menurut Mulyadi, 

Gedeona dan Afandi, (2016 : 43) meliputi : 

a. Prosedur pelayanan: Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian: ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
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c. Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk 

rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 

d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

 

6. Konsep Pelayanan Publik 

Konsep pelayanan publik, menurut Keputusan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, 

adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundsng-undangan. 

Pengembangan kinerja pelayanan publik selalu menyangkut 

kepada tiga usur pokok yakni; unsur kelembagaan penyelenggara 

pelayanan publik, proses pelayanannya, serta sumber daya pemberi 

pelayanan. Sebab itulah upaya peningkatan pelayanan publik yang 

prima dapat dilihat dari proses dan produk layanannya, aspek proses 

meliputi sumber daya manusia aparatur, mekanisme, serta sarana 
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prasarana yang digunakan dalam proses. Sedangkan aspek produk 

layanan menyangkut jenis, kualitas dan kuantitas produk layanan. 

 

7. Pelayanan Prima 

Pelayanan prima, menurut Sedarmayanti, (2009 : 249), pelayanan 

prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau 

masyarakat yang paling tidak memenuhi standar dasarnya yaitu, cepat, 

tepat, akurat, murah dan ramah. Sektor publik pelayanan dikatakan 

prima apabila memenuhi hal-hal berikut: 

a. Pelayanan tersebut merupakan pelayanan terbaik. 

b. Terdapat standar pelayanan. 

c. Bila telah pelayanan telah melebihi standar pelayanan atau sama 

dengan standar pelayanan. 

d. Terdapatnya penggambaran rasa puas terhadap pelayanan oleh 

masyarakat dalam arti luas.  

 

8. Dimensi Kepuasan Pelanggan 

  Dimensi kepuasan pelanggan, menurut Irawan, (2009), tingkat 

kepuasan konsumen dapat ditentukan berdasarkan pada 5 faktor utama 

yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan, yaitu: 

a. Kualitas Produk 

Konsumen akan merasa puasa apabila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 
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b. Kualitas Pelayanan 

Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan 

pelayanan yang sesuai yang diharapkan terutama untuk industri 

jasa. 

c. Emosional 

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap konsumen tersebut apabila 

menggunakan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat 

kepuasan. 

d. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga relatif murah akan memberikan nilai lebih tinggi kepada 

konsumennya. 

e. Biaya 

Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

 

 

 


