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KUALITAS JASA DAN 
CUSTOMER VALUECUSTOMER VALUE



PENDAHULUAN

� Kualitas produk (baik barang maupun jasa) berkontribusi 
besar pada kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, 
komunikasi gethok tular (word-of-mouth communication), 
pembelian uIang, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, 
dan profitabiIitas. 

� Ini diperkuat dengan hasil sejumlah studi yang � Ini diperkuat dengan hasil sejumlah studi yang 
menunjukkan bahwa pangsa pasar, ROI (Return on 
Investment), return saham, ROA (Return on Assets), 
biaya transaksi, dan perputaran aset (asset turnover) 
sangat terkait dengan persepsi terhadap kualitas barang 
dan jasa suatu perusahaan. 



DEFINISI KUALITAS JASA

�Upaya pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan, serta ketepatan 
penyampaiannya untuk mengimbangi 
harapan pelanggan. harapan pelanggan. 



HARAPAN PELANGGAN

� Will expectation, yaitu tingkat kinerja yang 
diprediksi atau diperkirakan konsumen akan 
diterimanya, berdasarkan semua informasi yang 
diketahuinya.

� Should expectation, yaitu tingkat kinerja yang � Should expectation, yaitu tingkat kinerja yang 
dianggap sudah sepantasnya diterima 
konsumen. 

� Ideal expectation, yaitu tingkat kinerja optimum 
atau terbaik yang diharapkan dapat diterima 
konsumen. 



Kriteria kualitas jasa yang 
dipersepsikan baik

� Professionalism and Skills  - outcome-related 
criteria. 

� Attitudes and Behavior - process-related criteria 
� Accessibility and Flexibility - process-related � Accessibility and Flexibility - process-related 

criteria 
� Reliability and Trustworthiness - process-related 

criteria 
� Recovery - process-related criteria  
� Reputation and Credibility - image-related 

criteria



MODEL SERVQUAL

� Dalam model Servqual, kualitas jasa didefinisikan 
sebagai "penilaian atau sikap global berkenaan dengan 
superioritas suatu jasa". 

� Definisi ini didasarkan pada tiga landasan konseptual 
utama yakni:
� kualitas jasa lebih sukar dievaulasi konsumen daripada kualitas � kualitas jasa lebih sukar dievaulasi konsumen daripada kualitas 

barang
� persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari 

perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual 
jasa

� evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan atas hasil jasa, namun 
juga mencakup evaluasi terhadap proses penyampaian jasa. 



MODEL SERVQUAL

Meliputi analisis thd lima gap yg berpengaruh pd kualitas 
jasa. 

1. Gap pertama adalah kesenjangan antara harapan 
konsumen dan persepsi manajemen terhadap harapan 
pelanggan (knowledge gap). 

2. Gap kedua berupa perbedaan antara persepsi 2. Gap kedua berupa perbedaan antara persepsi 
manajemen terhadap harapan konsumen dan 
spesifikasi kualitas jasa (standards gap). 

3. Gap ketiga berupa perbedaan an tara spesifikasi 
kualitas jasa dan pcnyampaian jasa (delivery gap). 

4. Gap keempat berupa perbedaan antara penyampaian 
jasa dan komunikasi eksternal (com-munications gap). 

5. Gap kelima adalah kesenjangan antara jasa yang 
dipersepsikan dan jasa yang diharapkan (service gap).



JASA YANG DIHARAPKAN

1. Enduring Service 
Intensifiers

2. Kebutuhan Pribadi 
3. Transitory Service 

Intensifiers 

6. Faktor Situasional Yang 
Berada Di Luar Kendali 
Penyedia Jasa

7. Janji Layanan Eksplisit 
8. Janji Layanan Implisit, Intensifiers 

4. Persepsi Pelanggan 
Terhadap Tingkat 
Layanan Perusahaan 
Lain 

5. Self-perceived Service 
Role 

8. Janji Layanan Implisit, 
9. Word-of-mouth 
10.Pengalaman Masa 

Lampau



DIMENSI KUALITAS JASA
� Reliabilitas (reliability), yakni kemampuan memberikan 

layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 
memuaskan. 

� Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para 
staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan 
layanan dengan tanggap. 

� Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, � Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, 
kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 
yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau 
keragu-raguan. 

� Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam 
menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian 
pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 
para pelanggan. 

� Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, 
periengkapan, pegawai, dan saran a komunikasi. 



CUSTOMER VALUE

1. Efficiency Value 
(Rasio Output/lnput 
atau Convenience 
Value)

2. Excellence Value 

5. Play Value 
(Kesenangan) 

6. Esthetic Value 
(Keindahan)

7. Morality Value 2. Excellence Value 
(Kualitas) 

3. Political Value 
(Kesuksesan) 

4. Esteem Value 
(Reputasi) 

7. Morality Value 
(Kebajikan) 

8. Spiritual Value 
(Keyakinan)



SEKIAN

TERIMA KASIH


