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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Jasa  

Jasa adalah sesuatu pelayanan (service) terhadap orang lain yang sedang 

membutuhkannya (pelanggan) yang merupakan tindakan atau aktifitas yang 

ditawarkan terhadap suatu pihak konsumen aktif terlibat didalamnya (Nugraha, 

Harsono et al. 2013). Jasa sering dipandang sesuatu yang rumit dan banyak artian 

dari pelayanan maupun produk. Berdasarkan (Tjiptono (2004)) dapat disimpulkan 

jasa adalah suatu kegiatan, atau manfaat untuk menuju kepuasan yang ditawarkan 

sehingga saling menguntungkan diantara keduanya. Sedangkan karakteristik jasa 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud (intangible) 

Salah satu bentuk dari kegiatan yang menguntungan dari satu pihak ke pihak lainnya 

yang tidak memiliki hak dari kepemilikan produk  

2. Tidak terpisahkan (inseparability) 

Hubungan antara pemberi jasa perorangan maupun organisasi yang tidak 

dapat dipisahkan 

3. Keanekaragaman (variability) 

Dapat berupa tenaga manusia atau peralatan yang berbeda sesuai dengan 

waktu dan tempat jasa yang ditawarkan 

4. Tidak tahan lama (perishability) 

Sistem yang secara langsung dan tidak dalam bentuk persediaan pada saat 

melakukannya. 

2.2 Kualitas 

2.2.1 Kualitas Pelayanan  

Kualitas berfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen dalam 

mengimbangi suatu harapannya. Dalam pengartiannya merupakan suatu 



 

5 
 

kefokusan pada kebutuhan yang diinginkan dengan ketepatan yang sesuai 

sehingga mendapatkan nilai kepuasan dalam harapan pelanggan. Ada 3 komponen 

utama dalam kualitas yaitu (Tjiptono (2004)) :  

1. Technical quality,  berkaitan dengan keluaran jaa yang didpatkan seperti 

fasilitas fisik, peralatan teknologi peralatan pelayanan yang tepat secara 

akurat dan memuaskan 

2. Funcional quality, berhubungan dengan penyampaian seperti pemberian 

infromasi jelas, mudah dalam berhubungan, komukasi secara baik dan yang 

terpenting dapat memahami kebutuhan setiap konsumen 

3. Corporate image, merupakan bagian terpenting yaitu reputasi. Dengan 

menyediakan pelayanan yang sopan, penampilan pegawainya dan dapat 

dipercaya sehingga dapat memberikan pemikiran keraguan dalam 

konsumennya 

2.2.2 Dimensi Kualitas  

Dimensi dalam mengukur kepuasan  konsumen beranekaragam akan tetapi 

pada dasarnya hakekat dalam pengukuran kualitas jasa dan produk hampir 

mendekati sama untuk mengukur kepuasan terhadap pelanggan. (Prastiani 2018), 

menyebutkan terdapat dua sudut penting pada kualitas dari segi manajemen yaitu 

operasional dan system manajemen pemasaran. terlihat pada bagian manajemen 

operasional, merupakan satu kebijakan sebagai peningkatan daya saing sehingga 

terlebih dahulu memberikan kepuasan sama ataupun bisa lebih terhadap kualitas 

pesaing. Dalam sudut manajemen pemasaran, merupakan unsur utama marketing-

mix sehingga memberikan dampak perluasan pada pangsa pasar yang ditargetkan. 

Setelah memahami pentingnya serta definisi kualitas, (Nasution 2001) 

mengunkapkan 8 dimensi untuk karakteristik kualitas yaitu :  

1. Performa (performance) merupakan keterkaitan utama dalam pertimbangan 

konsumen ketika ingin membeli suatu produk ataupun jasa 

2. Keistimewaan (feature) yaitu penambahan fungsi dasar dari performa yang 

berarti memiliki ciri keistimewaan 
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3. Keandalan (reability) memungkinkan suatu produk atau jasa berfungsi dalam 

periode dan kondisi tertentu yang berkarateristik keberhasilan dalam suatu 

produk tersebut 

4. Konformansi (conformance) merupakan tingkat kesesuaian pada spesifikasi 

yang ditawarkan berdasarkan keinginan maupun kebutuhan para konsumen, 

atau dapat dikatakan konformitas pada kebutuhan 

5. Daya tahan (durability) yaitu ukuran ketahanan produk dalam karakteristik 

tertentu yang ditawarkannya. 

6. Kemampuan pelayanan (service ability) karakterisitik utama dlam bagian ini 

berhubungan kecepatan,kesopanan,kemudahan dan akurasi 

7. Estetika (asthethic) merupakan karakteristik terhadap keindahan yang bernilai 

subjektif antara prefensi ataupun pilihan individu. Dengan begitu semakin 

berkaitan dengan perasaan pribadi maka akan mencakup karakteristik seperti 

keelokan,kemulusan selera dan lain-lain 

8. Persepsi kualitas atau (perceived quality) bersifat subjektif, berkitan pada 

peasaan dan reputasi terhadap suatu jasa maupun produk yang ditawarkan 

2.3 Pengertian Kepuasan Pelanggan  

(Kotler 2009) mengemukakan kepuasa mencakup perasaan senang atau 

kecewa yang dihasilkan dari kinerja yang diberikan dan harapan dalam suatu 

kebutuhan yang terpenuhi. Menurut (Yuliarmi and Riyasa 2007) terdapat 3 unsur 

sebegai alat ukur kepuasan pelanggan yaitu : 

1. tingkat harapan pelanggan yang dirasakan sesuai dengan kebutuhannya 

2. Tingkat kepuasan pelanggan yang unggul daripada yang ditawarkan oleh 

pesaing 

3. Tidak ada komplain oleh pelanggan terhadap perusahaan atau jasa yang 

diberikan. 

2.4  Logistik Dalam Sektor Jasa 

Logistik atau kata lain sebagai distribusi fisik adalah suatu kegiatan dimana 

meliputi perencanaan,pelaksanaan dan mengendalikan aliran barang,jasa dan 
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infromasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara meminimalisai serta 

mendapatkan kefektifan dalam kegiatan tersebut. (Triana 2018) menyatakan 

logistik merupakan serangkaian organisasi dengan kegiatan distribusi fisik yang 

melibatkan keterkaitan penyampaian atau penyaluran barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam hal ini suatu 

perusahaan sebagai perantara 2 pihak utama dalam rantai pasok (supply chain) 

dapat disebut juga dengan suatu third party. Hal ini pihak ketiga melakukan 

pertanggung jawaban dalam aliran system logistic barang, dan dipergunakan 

untuk pengganti pengirim maupun penerima terhadap kedua pihak. 

 

Gambar 2.1 Lokasi Pihak Ketiga  

(Simchi-Levi, Kaminsky et al. 2004), mengungkapkan bahwa Third party 

logistics merupakan pihak dari luar dalam melaksanakan fungsi manajemen dan 

distribusi produk maupun jasa. TPL termasuk dalam pihak pengganti dari 2 orang 

utama yang berkaitan pada kontrak kesepakatan dan hukum. Adapun cakupan dari 

Third party logistics yaitu :  

1. Transportation distribution 

2. Warehouse distribution 

3. Custom service  

4. Freight finance service  

5. IT support  

6. Product support service 

7. Logistics management/consulting 

Dari cakupan mengenenai TPL tersebut juga terdapat masukan-masukan 

logistik dalam sekotr jasa dari berbagai sumber daya dalam manajerial logistik 

adalah : 
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1. Merencanakan (planning) berhubungan seperti rencana yang akan dilakukan 

dalam proses tersebut 

2. Penerapan (implementation) merupakan tahapan selanjutnya dari rencana 

tersebut atau dapat dikatakan aksi suatu perencanaan 

3. Rencana yang telah dilakukan perlu adanya controlling untuk berjalan sesuai 

dengan perencanaan awal yang telah ditentukan 

2.5 Service Quality 

Servqual adalah salah satu alat dalam pengukuran kulitas layanan. Dimana 

dari metode tersebut didapatkan nilai selisih antara kinerja yang diberikan dengan 

harapan pelanggan atau yang disebut nilai GAP, nilai tersebut untuk menunjukan 

kesenjangan antara persepsi dengan harapan pelanggan (Noer, Ciptomulyono et 

al. 2014). Berikut untuk menghitung skor servqual :  

Q = P (perceived service) – E (expected service) 

Keterangan :  

Q = kualitas layanan (Quality service) 

P = Persepsi dari layanan yang diterima 

E = harapan dari layanan yang diberikan 

Dalam kualitas produk maupun jasa perlu dilakukan penentuan melalui 

dimensinya, dalam servqual tersebut terdapat 5 dimensi yang dirangkum demi 

memenuhi kepuasan pelanggan diantaranya (Zeithaml, Parasuraman et al. 1990): 

1. Tampilan bukti fisik (berwujud) / Tangible  

Dimensi ini merupakan kriteria nyata dengan mencakup fasilitas 

fisik,sumber daya manusia, materi dalm berkomunikasi dan peralatan yang 

disediakan dalam melakukan pelayanannya. 

2. Keandalan / Reliability 



 

9 
 

Bagian ini mencakup dalam kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat tanpa membuat kesalahan serta penyampaian jasanya 

sesuai dengan yang telah disepakati 

3. Daya tanggap / Responsiveness  

Dimensi ini mencakup dalam kesediaan dan kemampuan karyawan dalam 

membantu para pelanggan dengan merespon setiap permintaan serta 

memberikan konfirmasi atas jasa yang diberikan secara cepat 

4. Jaminan / Assurance  

Mencakup dalam perilaku karyawan yang dapat memberikan rasa 

kepercayaan penuh terhadap pelanggan sehingga dapat memberikan rasa 

aman dalam melakukan pelayanan di perusahaan serta karyawan dalam 

bagian ini menguasai pengetahuan dan keterampilannya dalam 

penanganan masalah atau pertanyaan dan selalu bersikap sopan terhadap 

pelanggan 

5. Emphaty  

Hal ini termasuk kedalam pemahaman masalah pada perusahaan dimana 

setiap karyawan dapat memberikan perhatian personal terhadap 

pelanggannya demi memberikan rasa nyaman dan jam operasi yang 

nyaman 

 

2.6 Model Kano 

2.6.1 Definisi Model Kano  

Metode kano sudah dilakukan perkembangkan oleh prof noriaki kano yang 

merupakan pengkategorian terhadap atribut dari produk maupun jasa (Irianty 

2004). Tujuan metode tersebut digunakan untuk mengkategorikan variable 

produk/jasa berdasarkan kepuasan bagi penggunanya. Terdapat dua aspek untuk 

tiap atributnya yaitu aspek ojektif sebagai pemenuhan kualitas dan aspek subjektif 

persepsi konsumen dalam kepuasan, sehingga pengklasifikasian kepuasan 

konsumen berdasarkan bagaimana ditanggapi oleh konsumen.  
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2.6.2 Atribut Kano Model 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Kano Untuk Kepuasan Konsumen/Pelanggan 

Dari beberapa kategori tipe terhadap metode kano kemudian dapat 

diklasifikasikan menjadi enam kategori , atribut-atribut tersebut dapat adalah 

diantaranya :   

a. Attractive (A) mengacu pada tingkat kepuasan akan meningkat dalam 

meningkatnya kinerja pegawai, namun penurunannya tidak akan menyebabkan 

penurunan tingkat kepuasan. 

b. One dimensional (O) mengacu pada tingkat kepuasan secara linear terhadap 

kinerja, artinya peningkatan kinerja harus sesuai dengan kepuasan konsumen 

yang diinginkan. 

c. Must be (M) mengacu pada ketidak puasan konsumen terjadi akibat kinerja 

yang diberikan rendah, tetapi peningkatannya juga tidak mempengaruhi 

peningkatan jauh diatas netral meski kinerja yang diberikan tinggi. Kategori 



 

11 
 

berfokus pada kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sehingga ketika ingin 

meningkatkan kinerjanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar pada 

keinginan konsumen. 

d. Indifferent (I) kategori ii merupakan kategori bernilai netral, artinya ada atau 

tidak atributnya tidak akan memberikan pengaruh pada kepuasaan yang 

ditergetkan. 

e. Reverse (R) mencakup pada derajat kepuasan akan lebih tinggi jika kinerja 

layanan yang diberikan berlangsung tidak semestinya atau termasuk dalam 

kebalikan dari one-dimensional. 

f. Questionable (Q) kondisi dimana tidak dapat ditentukan karena kadangkala 

konsumen puas atau tidak jika layanan itu diberikan. 

 

Sebuah atribut model kano dapat menjadi beberapa bagian dan juga digambarkan 

dalam diagram. Sumbu vertical, yaitu diagram sumbu yang berarti semakin 

keatas,konsumen merasa puas dan sebaliknya. Sedangkan sumbu horizontal 

termasuk dalam fungsi dari karkteristik ketersediaan  produk atau jasa yang 

berarti semakin menunjukkan arah ke kanan semakin berfungsi begitu sebaliknya. 

Akan tetapi pada dasarnya kategori tersebut dibagi menjadi beberapa yaitu 

(Prastiani 2018):  

 

1. Must-be : Adalah kriteria yang harus ada di sebuah jasa maupun produk. 

Karena konsumen memandang ini sebagai syarat mutlak, sehingga 

pemenuhan kategori dalam hal ini akan meningkatkan kepuasan 

konsumen. Dalam berbagai hal, atribut tersebut termasuk pada sebuah 

faktor yang kompetitif dan pastinya konsumen akan tidak tertarik jika 

bagian ini tidak dipenuhi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

2. One-dimensial/linear : Secara khusus selalu dituntut oleh konsumen. 

Artinya kebutuhan konsumen akan kepuasan akan ikut meningkat jika 

dalam dimensi ini dilakukan pemenuhan terhadap tawarannya, sehingga 

dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat pemenuhan maka semakin tinggi 

juga kepuasan konsumen begitupun sebaliknya. 
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3. Attractive/excitement : Tipe ini tidak terlalu dituntut ada dan tidak 

diharapkan. Dalam memenuhinya pada tipe ini akan menyebabkan 

peningkatan, tapi jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan penurunkan 

pada kepuasan. Pemberian atribut hanya memberikan kesenangan terhadap 

konsumen sehingga pada persyaratan didalam dimensi ini akan 

memberikan hasil yang dapat membedakan dengan pesaing.  

2.6.3 Cara Kelasifikasi Menggunakan Model Kano 

Setelah melakukan Analisa maka tahap selanjutnya melakukan tahapan 

perhitungan atribut untuk penetuan dimensi, pada tahap ini dijelaskan bagaimana 

cara melakukan perhitungan serta tata cara dalam metode kano dapat dilihat di 

tabel 2.1:  

Tabel 2.1 Evaluasi Kano 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Q = Questionable (Diragukan) 

R = Reverse (Kemunduran) 

A = Atrractive (Menarik) 

I = Indifferent (Netral) 

O = One Dimensional (Satu Ukuran) 

M = Must Be (Keharusan) 
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Dari tabel diatas bahwa dalam menggunakan metode kano dibutuhkan klasifikasi 

disetiap atributnya. Kebutuhan konsumen tersebut dibedakan menjadi dua 

klasifikasi dalam bentuk kuisioner yaitu fungsional dan disfungsional. Contohnya 

: 

1. Pertanyaan fungsional :  

“Kondisi ruangan kantor pelayanan bersih” 

2. Pertanyaan disfungsional : 

“Konsidi kantor pelayanan tidak bersih” 

Kedua pertanyaan lalu dilakukan klasifikasikan menjadi enam kategori yaitu A= 

Atrractive, M=Must-be, O=one-dimensonal, I=indifferent, R=Reverse, dan 

Q=questionable. Dari penggabungan tipe atribut functional dan disfunctional 

dapat menentukan kategori disetiap atributnya dalam pengklasifikasian. Setelah 

mengkombinasikan jawaban tersebut barulah dilakukan penentuan kategori tiap 

atiburnya. Cara melakukan penentuan kategori tersebut menurut Walden (1993) 

diantaranya :  

 (onedimensional+attractive+must-be)>(indifferent+reverse+questionable) 

dari hasil penjumlahan diantara kategori tersebut akan dilakukan 

perbandingan, maka grade diperoleh dari hasil yang paling maksimum dari 

kategori  (onedimensional+attractive+must-be) 

 (onedimensional+attractive+must-be)<(indifferent+reverse+questionable) 

dari hasil nilai total diantara kedua bagian kategori tersebut, maka grade diplih 

dalam nilai maksimum dari (indifferent,reverse,questionable)  

 Jika jumlah dinatara keduanya mendapatkan nilai yang sama, dapat 

dirumuskan (onedimensional+attractive+must-be) = (indifferent+reverse 

+questionable) maka nilai grade tersebsar yang akan dipilih diantara 

keseluruhan 

Keuntungan dari klasifikasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu 

(Nurhayati 2014):  

1. Prioritas pengembangan produk/jasa sebagai contoh, tidak banyak 

keuntungan jika terlalu banyak memberikan  pada persyaratan must-be 
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yang memang sudah ada pada tingkat kepuasan, tetapi lebih meningkatkan 

one dimensional yang jelas pengaruh pada kualitas produk maupun jasa 

sebagai pengaruh tingkat kepuasan utama pada pelanggan. 

2. Syarat produk/jasa lebih dimengerti yaitu keriteria yang berpengaruh besar 

terhadap layanan dapat di identifikasi. Penggolongan persyaratan ke dalam 

kategori must-be, one dimensonal, dan attractive dapat digunakan lebih 

fokus pada sesuatu yang berpengaruh pada nilai kepuasan. 

3. Kepuasan pada model kano dapat secara optimal mencakup kombinasi 

terhadap penyebaran fungsi kualitas. Pentingnya pada model ini untuk 

meningkatkan kepuasan layanan terhadap produk maupun jasa yang 

memberikan kualitas optimal terhadap kegiatan tersebut. 

2.7 Quality Function Deployment (QFD) 

Metode ini dikembangkan pada tahun 1972 oleh Mitsubhisi’s Shipyard dikota 

Kobe, Jepang. Ini merupakan salah satu metodologi bersifat tersruktur dalam 

perancangan dan pengembangan spesifikasi kebutuhan pelanggan (Cohen 1995).  

(ROSLINA 2015) mengungkapkan bahwa metode qfd tidak hanya digunakan 

dalam memenuhi kebutuhan customer, akan tetapi dapat mencakup lebih dari itu 

bisa berupa analisa kebutuhannya dengan usulan perbaikannya serta penilaian di 

setiap atribut prioritasnya. inti dari QFD merupakan suatu matriks yang 

menghubungkan keinginan apa (what) dan bagaimana suatu suatu produk akan di 

desain (how), proses pembuatan terdiri dari penyusunan matriks yang biasa 

disebut dengan House Of Quality (HOQ) (Cohen 1995).  
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Gambar 2.3 Matriks House Of Quality (sumber: (Cohen 1995)) 

1. Dimensi A, merupakan bagian kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga 

dalam pengisiannya ditentukan dalam riset atau analisa pada lokasi yang akan 

dilteliti 

2. Dimensi B terdapat 8 jenis informasi yaitu : 

- Tingkat kepentingan setiap pelanggan disetiap kebutuhannya 

- Tingkat kepuasan konsumen pada setiap atributnya 

- Nilai tingkat kepuasan konsumen pada pesaing, akan tetapi data ini tidak 

ditampilkan jika dalam penelitiannya tidak melakukan perbandingan 

terhadap pesaingnya. 

- Nilai yang ingin dicapai oleh perusahaan sebagai pemenuhan keinginan 

konsumen, sehingga diputuskan dari level dari customer performance 

dinyatakan nilai yang sama dengan tingkat perfoma.  

- Nilai yang membandingkan antara goal dengan tingkat kepuasan. 

Rumusnya yaitu :  

Improvement ratio = 
𝑔𝑜𝑎𝑙 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 
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- Nilai informasi terhadap kemampuan produknya atau dapat dikatakan nilai 

jual  (sales point) pada pelayannya, dengan nilai 1: memiliki arti nilai 

rendah, nilai 1,2: berarti sedang, dan nilai 1,5: yang berarti kuat 

- Data pebobotan disetiap atributnya (Absoloute Weight And Percent = 

(Importance To Customer) X (Improvement Ratio) X (Sales Point) 

- Data berisi nlai Relative Weight And Percent dalam Percent, yatu hasil 

perkalian antara Absolute Weight And Percent dari Customer Need dengan 

matriks hubungan dari Customer Need dengan respon teknis. 

3. Dimensi C, mengartikan tahapan secara teknis sebagai langkah perbaikan 

sehingga hal ini berkaitan pada informasi dari keinginan pelanggan pada 

bagian dimensi A 

4. Dimensi D berisi kekuatan hubungan dengan elemen bagian respon teknis 

(dimensi C) pada matriks keinginan pelanggan (dimensi A) yang 

dipengaruhinya. Hubungan disebut dinyatakan Relationship Matrik 

 

Tabel 2.2 Relation matriks 

 

5. Dimensi E menunjukan  hubungan antara respon teknis satu dengan lainnya 

yang terdapat pada bagian dimensi C. hubungan diantara menggunakan simbol 

Technical Corelation 

 

Tabel 2.3 Technical Correlation 

 

 

6. Bagian F berisi tiga jenis data :  

- Prioritas (ranking) tingkat kepentingan persyaratan teknis 
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- Infromasi hasil perbandingan kinerja teknis produk  

- Target kinerja produk/jasa yang dikembangkan  

 

2.8 Integrasi Servqual, Kano Model Dalam Quality Function Deployment 

Dari metode yang dipilih dilakukan integrasi untuk dapat mengtahui 

atribut yang akan dipilih dalam perhitungan awal matriks QFD atau dapat 

dikatakan sebagai pemilihan atribut prioritas. Dari bobot layanan yang antinya 

akan dimasukkan kedalam tahapan HOQ yaitu nilai servqual yang mendapatkan 

GAP negative serta kategori kano termasuk dalam one-dimensional, attractive, 

must-be, hasil tersebut akan menjadikan pertimbangan awal pada bagian 

customer need dimatriks QFD. Akan tetapi dari hasil keseluruhan akan diseleksi 

kembali untuk mendapatkan atribut prioritas dengan membandingkan nilai adj 

importance pada keseluruhan atribut. Dalam proses integrasi tersebut nilai yang 

akan menjadi prioritas perbaikan merupakan bobot layanan atribut yang 

memiliki nilai diatas rata-rata adj importance dan nilai bobot layanan yang 

mendapatkan dibawah rata-rata adj importance tidak termasuk dalam atribut 

prioritas. (Windiani 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


