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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Kualitas 

Goetsch dan Davis mengungkapkan bahwa kualitas adalah keserasian atau 

kesesuaian dari produk yang ditawarkan melalui suatu jasa dengan berhubungan 

langsung pada manusia dan lingkungannya sebagai cara untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan (Tjiptono, 1996). Kualitas diartikan dengan kemampuan 

bagaimana suatu produk atau jasa dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan 

pelanggan.  

Kotler (2014) mengatakan bahwa, jasa merupakan aktivitas  berupa pelayanan 

dari seseorang kepada orang lain, layanan tersebut bersifat tidak terlihat secara 

fisik. Sedangkan pengertian lainnya dari jasa yaitu sesuatu yang dihasilnya dari 

produk yang tidak berupa fisik.  

Kotler (2004) menyebutkan bahwa ada empat karakteristik utama dalam jasa 

yang mempengaruhi pemasaran yaitu sebagai berikut : 

1. Intangibility 

tangible yaitu tidak dapat dilihat dirasakan, diraba atau didengar dengar 

sampai jasa tersebut dikonsumsi. Jika barang tersebut berupa objek, material 

atau benda maka hal itu merupakan hasil proses kerja atau usaha manusia. 

2. Inseparability  

Jasa yaitu tak dapat dipisah antara pemberi terhadap penerima jasa baik itu 

berupa kelompok, individu serta teknologi.  

3. Variability   

Jasa memiliki macam bentuknya tergantung dari siapa saja yang memberikan 

jasa tersebut dipengaruhi oleh waktu, tempat, mesin pembuat maupun manusia 

yang memberikannya.  

4. Perishability   

Tidak dapat disimpan untuk digunakan dikemudian hari, maka jasa hanya bias 

digunakan pada saat itu saja. Penilaian konsumen bukan hanya dilihat dari 
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pada saat hasilnya saja, namun juga dapat ditunjang dari bentuk keramahan, 

perhatian, kecepatan dan kesigapan dari pemberi jasa.  

2.2 Kualitas Layanan (Jasa) 

Kotler (2004), mengungkapkan bahwa kualitas layanan merupakan cara 

bekerja suatu perusahaan ketika menngembangkan dan meningkatkan mutu 

dengan terus menerus terhadap layanan maupun produk yang dihasilkan.  

Jasa adalah suatu kinerja, tidak memiliki wujud fisik dan dapat hilang secara 

cepat, dirasakan saja pada waktu itu saja, serta pelanggan lebih dapat aktif dalam 

menggunakan jasa itu. Jasa meruoakan hasil dari aktivitas yang dilakukan dengan 

usaha yang memiliki manfaat maupun kepuasan tersendiri dari konsumennya. Jasa 

juga tidak dapat dipindah kepemilikannya.  

Kualitas jasa memiliki upaya pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan 

pealanggannya serta persepsi untuk menstabilkan keinginan pelanggan. Maka ada 

dua penyebab utama yang dapat berpengaruh yaitu ekspektasi dan persepsi dari 

pelayanan tersebut (Bakhtiar, Syarifudin, & Martunis, 2013). 

2.3 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah sesuatu yang dapat dirasakan atas penggunaan dari 

produk maupun jasa, juga harapan yang diinginkan oleh pelanggan. 

berikut tiga jenis pelanggan, yaitu : 

1. Pelanggan Internal 

Yaitu seseorang yang ikut dalam proses pembuatan dan menyediakan produk 

di prusahaan.  

2. Pelanggan Perantara  

Yaitu seseoraang yang memilki peran dalam perantara suatu usaha 

pendistribusian produk untuk diberikan kepada konsumen, dalam hal ini 

seseorang tersebut bukan pemakai dari produk tersebut. 

3. Pelanggan Eksternal   

Yaitu seseorang yang membeli dan memakai produk tersebut secara langsung 

dan dapat diartikan sebagai pelanggan nyata.  
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Berikut adalah metode-metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan dari 

pelanggan : 

a. Sistem pengaduan 

Memberikan kesempatan konsumen untuk mengungkapkan keluhannya 

berupa kritik, saran sebagai bentuk ketidak puasannya. Dari kritik dan saran 

tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan atau 

pemberi jasa maupun produk. Karena kritik dan saran tersebut dianggap 

objektif dalam menilai apakah produk maupun jasa tersebut dapat dinikmati 

secara baik oleh konsumen. 

b. Survey pelanggan 

Cara ini adalah hal yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk menilai 

kinerja untuk menghasilkan layanan produk maupun jasa terhadap konsumen. 

Bentuknya melalui telepon, surat dan wawancara langsung. 

c. Panel pelanggan 

Perusahaan akan melihat riwayat pelanggan yang memiliki kesetiaan terhadap 

perusahaan tersebut, kemudian pelanggan tersebut diminta tanggapannya atas 

apa yang dirasakan dari pemberian layanan produk maupun jasa selama ini. 

Setelah itu akan diperoleh informasi dari pelanggan untuk dijadikan 

pertimbangan saran kedepannya dalam rangka perbaikan pelayanan dari 

perusahaan (Bakhtiar et al., 2013). 

2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

2.4.1 Populasi dan Sampel 

Yang dimaksud populasi adalah generalisasi suatu wilayah terdiri dari 

komponen atau objek tertentu dimana objek tersebut memiliki kualitas dan 

karakteristiknya masing-masing. Secara umum diartikan bahwa itu adalah 

sebagian  dari sebuah populasi. Dalam meneliti harus bersifat representative atau 

dapat mewakili dari populasi tersebut agar akurat dalam pengukurannya. Berikut 

penentuan sampel berdasarkan metode persamaan distribusi normal : 

  
 
  

  
 
 
   

  
  ……………….. (1) 
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Dimana : 

N  = Jumlah dari sampel 

α   = presentasi tingkat kepercayaan (95%) 

e  = presentase tingkat error (5%) 

Z (a/2)  = Jumlah dalam sampel 

p   = Jumlah kuesioner yang dianggap benar  

q   = jumlah kuesioner yang dianggap salah  

 

1. Kuesioner 

Yaitu pertanyaan yang ditulis dan diberikan kepada sejumlah responden untuk 

dimintai keterangan laporan pribadi seseorang terkait atribut maupun variable 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti.  

2. Dokumentasi  

adalah pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengabadikan objek dari 

perusahaan. Pengumpulan data yang dilakukan antara lain tempat, profil, 

riwayat dan perkembangan dari perusahaan tersebut. 

 

2.5 Ketepatan Alat Ukur 

2.5.1 Uji Validasi 

Alat yang pakai untuk mengukut dan mengungkapkan suatu data variable dari apa 

yang diteliti. Bias diketahui dengan cara menguji kevalidan data atau sebuah instrument. 

Untuk menguji  kevalidan data maka terlebih dahulu menghitung harga korelasi dengan 

rumus sebagai berikut : 

      
                    

      
 
               

  
        

  .................... (2) 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien relasi 

    = Jumlah skor per item 

    = Total skor 

  = Jumlah dari responden 
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 = Kuadrat skor per item 

   
 
  = Kuadrat total skor 

      = Total perkalian skor keseluruhan item 

 

2.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yaitu tentang alat untuk mengukur ketepatan. Dimana suatu variabel dapat 

dinilai menggukanan alat ukur statistik . variabel dapat dikatakan reliable ketika intrumen 

itu bias dipercaya setelah dilakukan pengukur data. Uji reliabilitas ini memakai rumus 

Cronbanch’s  Alpha (Umar 2003:207) sebagai berikut :  

    
 

     
     

  
 
 

 
 
 

    ................... (3) 

Keterangan : 

r 11  = Reliabilitas dari variabel 

  
 
 

  = Banyaknya varian butir 

   = Banyaknya butir variabel 

 
 
 
  = Total variansi 

 

Tafsiran korelasi dari koefisien tersebut kecil atau besar, dapat  dilihat dari pedoman 

interpretasi suatu koefisien tersebut yang ditampilkan sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Nilai Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Nilai 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 
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2.6 Servqual (Service Quality) 

Servqual merupakan metode untuk mengukur kesenjangan antara persepsi 

pelanggan dengan kinerja perusahan. Ada dua faktor dalam metode servqual yaitu 

layanan yang konsumen terima dan yang diharapkan oleh konsumen. (Ranas & 

Mansur, 2013). Persepsi layanan dan harapan dari layanan menggunakan rumus 

berikut (Wijaya, 2011) : 

G = P – E   ...................(4) 

Keterangan :  

G = Gap (Kesenjangan)  

P  = Persepsi layanan 

E  = Harapan layanan 
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Konsep servqual dilihat pada gambar 2.1  

 

Komunikasi
Kebutuhan

 Pribadi

Pengalaman

 masa lalu

Jasa yang diharapkan

Pelayanan yang 

diterima

Penyampaian 

Jasa

Persepsi manajemen atas

harapan pelanggan

Komunikasi eksternal

 kepada pelanggan

Spesifikasi 

kualitas jasa

Konsumen

Manajemen

Gap 1

Gap 2

Gap 3

Gap 4

Gap 5

Gambar 2.1  Konsep servqual 

(Sumber: Wijaya, 2011) 

 

Dari gambar diatas memiliki lima gap (kesenjangan) sebagai faktor kegagalan dari 

suatu jasa, sebagai berikut (Wijaya, 2011) :  

 Gap 1  (tidak  tau apa yang diharapkan oleh pelanggan) kesenjangan 

harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen tidak merasakan 

dengan tepat dari yang diinginkan konsumen.  

 Gap 2  (perusahaan tidak ada desain dan standar pelayanan yang benar) 

Kesenjangan antara persepsi manajemen dan standar kualitas jasa. 

Manajemen bias saja merasakan keinginan pelanggan dengan tepat, tetapi 

belum menetapkan standar kinerja yang baik.  

 Gap 3  (tidak memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan) 

Kesenjangan antara standar kualitas jasa dan cara pelayanan jasa. 

Karyawan tidak dilatih atau mereka mengerjakan terlalu banyak pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.  
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 Gap 4  (tidak memberikan pelayanan sesuai dengan janji) penyampaian 

jasa dan komunikasi keluar. Harapan konsumen dipengaruhi oleh 

kenyataan yang diutarakan oleh perwakilan dan iklan. Ini dapat terjadi 

karena kurangnya komunikasi dari pihak operasional dan bagian 

marketing.  

 Gap 5 (perbedaan persepsi konsumen dan harapan konsumen dari layanan 

yang diberikan) kesenjangan jasa yang didapat dan jasa yang diharapkan 

konsumen. Ini terjadi karena konsumen menilai kinerja perusahaan yang 

tidak sesuai harapan dari konsumen.  

 

Berikut adalah 5 dimensi dari layanan dalam konsep servqual (Wijaya 2011) :  

1. Bukti langsung (tangible)  

Tangible yaitu merupakan bentuk nyata yang terdiri dari karyawan, 

fasilitas, peralatan dan sarana informasi.  

2. keandalan (Reliability) 

Reliability yaitu cara pemberian layanan yang dijanjikan dengan cepat 

dan akurat. 

3. Daya tanggap (Responsiveness) 

Responsiveness yaitu kemauan dari karyawan untuk tanggap menyikapi 

pelanggan dalam hal pelayanan kepada pelanggan ketika terjadi keluhan.  

4. Jaminan (Assurance) 

Assurance adalah fasilitas yang diberikan untuk memberikan rasa aman 

dari resiko dan bahaya sehinggan pelanggan tidak ragu dan mempercayai 

pelayanan yang diberikan. 

5. Empati (Emphaty) 

Emphaty yaitu kepedulian karyawan terhadap pelanggan untuk melayani 

dengan sepenuh hati, interaksi yang baik, memberikan perhatian kepada 

pealnggan agar tetap setia terhadap produk jasa yang ditawarkan oelh 

perusahaan. 
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2.7 Skala Likert 

 Menurut Sugiyono (2012) bahwa skala yang digunakan sebagai alat ukur 

sikap atau pendapat dari seseorang atau kelompok terhadap lingkungan sosial 

dimana setiap komponen memiliki nilai positif hingga nilai negatif. Skala likert 

yang diukur diterjemahkan menjadi indicator variable lalu indicator tersebut 

dijadikan acuan untuk menyusun komponen dari instrument beruoa pernyataan 

ataupun pertanyaan.  

Berikut adalah komponen dari skala yang dijadikan penilaian : 

a. Tidak menyetujui 

b. Kurang menyetujui 

c. Cukup menyetujui 

d. Menyetujui 

e. Sangat menyetujui 

 

2.8 Potential Gain Customer Value (PGCV) 

Analisa pelanggan dengan PGCV ini ditulis didalam jurnal Quality Progress 

maret 1997 oleh penulis William C Hom. Mengungkapkan indeks PGCV adalah 

konsep yang sederhana untuk mengukur dan menganalisis penilaian konsumen. 

Hal ini memudahkan bagi diagram Importance Performance untuk dapat 

menerjemahkan dalam bentuk kualitatif yang lebih jelas.  

Tahap awal ketika menghitung indeks PGCV adalah perlu mencari nilai ACV 

atau Achieved Customer Value, yaitu dengan mengkalikan nilai antara variabel 

importance dengan variabel performance, yaitu: 

1. Achieve Customer Value (ACV) 

ACV =  I x P   ....................(8) 

Keterangan: 

ACV = nilai konsumen 

I =  (Importance) nilai rata-rata untuk harapan (Y) 

P = (Performance) nilai rata-rata untuk kinerja perusahaan (X) 
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Hasil perkalian variabel kinerja dengan variable harapan ACV 

menunjukkan nilai dari pendapat konsumen. 

 

2. Ultimately Desire Customer Value (UDCV) 

Setelah didapatkan  nilai ACV, maka langkash selanjutnya yaitu 

mencari UDCV atau Ultimately Desired Customer Value, dimana 

nilai ini didapatkan dari rumus: 

UDCV = I x Ps  ...................(9) 

Keterangan: 

UDCV = Nilai akhir dari keinginan konsumen 

I = Nilai rata – rata untuk harapan (Y ) 

Ps = Nilai kinerja maksimum dalam skala likert yang dipilih  

 

UDCV yaitu nilai yang diinginkan konsumen. Untuk mencarinya 

yaitu dengan cara mengkalikan rata-rata nilai harapan dan nilai kinerja 

maksimal ditunjukan melalui skala likert di kuesioner.  

 

Tahap terakhir nilai indeks PGCV yaitu nilai Ultimately Desired 

Customer Value dikurangi dengan nilai Achieved Customer Value, 

yaitu: 

 PGCV = ACV – UDCV  ...................(10) 

 Nilai indeks PGCV tertinggi ditetapkan prioritas pertama untuk diperbaiki. 

Kemudian nilai setelahnya menjadi urutan selanjutnya. Nilai indeks PGCV 

didapat dari selisih antara UDCV dengan ACV.  

Didapat kesimpulan bahwa nilai indeks PGCV yang terbesar, maka item 

tersebut menjadi prioritas utama untuk diperbaiki kinerjanya baru menyusul item 

kedua berikut seterusnya. 
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2.9 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya menjadi tolak ukur dalam membantu peneliti untuk 

memperkaya teori yang dikaji. 

Tabel. 2.2 Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Tahun Judul Penelitian Kesimpulan 

1. Naufal Nusaputra, 

Mochammad Choiri, 

L. Tri Wijaya Nata 

Kusuma 

2015 Analisa 

Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Bengkel Dengan 

Metode Servqual, 

IPA, dan Indeks 

PGCV 

Berdasarkan analisa Gap Servqual 

dapat diketahui 5 kriteria penilaian 

yang mempunyai nilai gap negatif 

yaitu lokasi bengkel, lahan parkir, 

ketepatan service, waktu 

mendapatkan pelayanan dan follow 

up ada tidaknya keluhan  

 

Kriteria peniliaian yang menjadi 

prioritas utama untuk ditingkatkan 

layanannya sesuai dengan urutan 

prioritas berdasarkan nilai PGCV 

tertinggi adalah sebagai berikut 

(Kuadran II IPA): 1) Lokasi 

Bengkel Daihatsu yang strategis dan 

mudah dijangkau (P7), dengan nilai 

PGCV 5.663. 2) Ketepatan waktu 

service kendaraan sesuai dengan 

yang telah dijanjikan di awal (P9), 

dengan nilai PGCV 4.788. 

2. Muhammad Khafid, 

Andri Widianto 

2017 Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Dengan Metode 

Fuzzy-Servqual dan 

Index PGCV 

Peserta banyak mengharapkan 

pelayanan yang baik dari BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Perintis Brebes namun kenyataanya 

pelayanan yang diberikan masih 

dibawah harapan peserta, masih 

banyak pelayanan yang dinilai 

belum memenuhi harapan peserta 

antara lain; kurangnya kursi tunggu, 

tidak adanya mushola, belum 
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adanya cctv untuk memantau area 

parkir dan prosedur pengajuan 

klaim dana program yang rumit 

(Khafid & Widianto, 2017) . 

3. Armin Darmawan, 

Mulyadi, Nur 

Khaerani Busri  

2016 Analisa Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap Layanan 

Purna Jual  Avanza 

BPPT Hadji Kalla 

Cabang urip 

Sumoharjo 

Makassar Dengan 

Metode Servqual 

dan PGCV  

Secara keseluruhan, persepsi dan 

ekspektasi pelanggan berada di nilai 

3,922 dan 4,432 dengan nilai gap 

sebesar sebesar -0,511 Nilai gap 

yang negatif ini memiliki arti bahwa 

secara keseluruhan, layanan yang 

diberikan BPPT Hadji Kalla kepada 

pelanggan masih di bawah harapan 

pelanggan. Selalu menepati jadwal 

penyerahan kendaraan sesuai jadwal 

yang dijanjikan. Jikalau ada sesuatu 

yang membuat karyawan tiba-tiba 

tidak dapat memenuhi jadwal yang 

dijanjikan, segeralah menghubungi 

customer agar customer merasa 

tidak kecewa dengan pelayanan 

BPPT Hadji Kalla Urip (Darmawan, 

Mulyadi, Busri, 2014) 

4. Leni Sumawati, 

Wike Agustin Prima 

Dania, Mas’ud 

Effendi 

2014 Analisis Penilaian 

Kinerja Pemasaran 

Terhadap Produk 

Keripik Tempe 

Menggunakan 

Potential Gain in 

Customer Value 

(PGCV) Index 

Atribut produk yang harus 

dipertahankan kinerjanya meliputi 

bentuk keripik tempe yang 

bervariasi (3,79), variasi rasa (2,93),  

rasa keripik tempe (3,44), kondisi 

kemasan (3,52), harga (3,64), 

kerenyahan (3,70), tenggag waktu 

kadaluarsa (3,80), sedangkan untuk 

dimensi kualitas produk yang 

dipertahankan kinerjanya meliputi 

Performance (3,59), Reliability 

(3,52), Feature (2,93), Conformance 

(3,79), serta Durrability (3,80). 

(sumawati, Dania, Effendi, 2014) 

 


