
BAB IX

PEMULIHAN JASA 
(SERVICE RECOVERY)(SERVICE RECOVERY)



PENDAHULUAN

�Pemulihan jasa merupakan tindakan yang 
dilakukan penyedia jasa untuk 
menyelesaikan masalah yang diakibatkan 
terjadinya kegagalan jasa dan untuk terjadinya kegagalan jasa dan untuk 
mempertahankan customer's goodwill



Tiga sumber utama kegagalan

�40% masalah disebabkan oleh 
perusahaan sendiri, misalnya janji yang 
berlebihan

�20% masalah disebabkan karyawan, �20% masalah disebabkan karyawan, 
misalnya perlakuan kasar dan tidak sopan

�40% sisanya disebabkan pelanggan 



Kegagalan jasa

� Respons karyawan terhadap kegagalan 
sistem penyampaian jasa 

� Respons karyawan terhadap kebutuhan 
individual dan permintaan spesial individual dan permintaan spesial 
pelanggan 

� Tindakan karyawan yang tidak cepat dan 
tidak diharapkan (unprompted and 
unsolicited employee actions)



PERILAKU KOMPLAIN

� Tidak melakukan apa-apa 
� Berhenti membeli produk/jasa perusahaan bersangkutan 

dan/atau menyampaikan negative/bad word-of-mouth 
kepada keluarga, rekan sejawat, maupun orang dekat 
lainnya (private action).

� Menyampaikan komplain\ secara langsung dan atau � Menyampaikan komplain\ secara langsung dan atau 
meminta kompensasi kepada perusahaan maupun 
penyalurnya 

� Mengadu lewat media massa (misalnya menulis di  
Surat Pembaca surat kabar), mengadu ke lembaga 
konsumen atau instansi pemerintah terkait, dan/atau 
menuntut produsen/ penyedia jasa secara hukum 



Respons thd ketidakpuasan Singh (1990) 

� Passives (14%) jarang mengambil tindakan bila merasa 
tidak puas. Mereka tidak merasa ada manfaat sosial dari 
komplain. 

� Voices (37%) jarang melakukan private atau public 
action. Sebaliknya, mereka memilih melakukan direct 
action, misalnya komplain langsung ke perusahaan atau action, misalnya komplain langsung ke perusahaan atau 
penyedia jasa bersangkutan. 

� Irates (21 %) melakukan private action di atas tingkat 
rata-rata dan direct action dengan tingkat rata-rata, 
namun public action dengan tingkat yang rendah.. 

� Activists (28%) lebih besar kemungkinannya melakukan 
private, direct, dan khususnya public action. 



Tipe pelanggan 
Denham (1998) 

� Active complainers, yakni mereka yang 
memahami haknya, asertif, percaya diri, dan 
tahu persis cara menyampaikan komplain. 
Inactive complainers, yakni mereka yang lebih 
suka menyampaikan keluhan kepada orang lain suka menyampaikan keluhan kepada orang lain 
(teman, keluarga, rekan kerja) daripada 
langsung kepada perusahaan bersangkutan. 

� Hyperactive complainers, yaitu mereka yang 
selalu komplain terhadap apapun. Tipe ini bisa 
disebut pula chronic complainers yang 
kadangkala berlaku kasar dan agresif. 



Faktor Penentu Konsumen Komplain
(Day – Engel, 1990)

� Penting tidaknya konsumsi yang dilakukan, yaitu 
menyangkut tingkat kepentingan produk bagi pelanggan, 
harga, waktu yang dibutuhkan untuk mengonsumsi 
produk, dan social visibility. 

� Pengetahuan dan pengalaman, yakni jumlah pembelian 
sebelumnya, pemahaman mengenai produk, persepsi sebelumnya, pemahaman mengenai produk, persepsi 
terhadap kapabilitas sebagai konsumen, dan 
pengalaman komplain sebelumnya. 

� Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi, meliputi 
jangka waktu penyelesaian masalah, gangguan 
terhadap aktivitas rutin, dan biaya. 

� Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain 



Faktor penentu perilaku komplain
(Sheth, 1999)

�Dissatisfaction salience, yang dipengaruhi 
oleh gap antara kinerja dan harapan, serta 
derajat kepentingan produk/jasa 

�Attribution to the marketer, berkenaan �Attribution to the marketer, berkenaan 
dengan kesalahan yang sesungguhnya 
bisa dikendalikan pihak pemasar

�Customers' personality traits berkaitan 
dengan tingkat kepercayaan diri dan 
agresivitas konsumen. 



Pemulihan Pelayanan Pelanggan
(Bowen & Johnston, 1999)

� Respons, pengakuan bahwa telah terjadi masalah atau kegagalan 
jasa; permohonan maaf; empati; respons yang cepat; keterlibatan 
manajemen. 

� Informasi, penjelasan atas kegagalan yang terjadi; mendengarkan 
pandangan pelanggan terhadap solusi yang diharapkan; 
menyepakati solusi; menjamin bahwa masalah yang sama tidak 
akan terulang lagi; permohonan maaf tertulis. 

� Tindakan, koreksi atas kegagalan atau kesalahan; mengambil 
langkah-Iangkah perbaikan, seperti mengubah prosedur untuk 
mencegah terulangnya masalah di kemudian hari; melakukan tindak 
lanjut untuk memeriksa dampak setelah pemulihan jasa. 

� Kompensasi, token compensation, kompensasi ekuivalen atau 
pengembalian uang atau "big gesture" compensation.
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