
Konsep Umum Kualitas

Konsep kualitas lebih banyak dibicarakan dan berkembang
pada industri manufaktur dikarenakan permasalahannya lebih
nyata sehingga lebih mudah untuk diformulasikan dibandingkan
dengan industri jasa. Akibatnya banyak konsep kualitas jasa
dipengaruhi dan mengacu pada konsep kualitas yang berkembang
pada industri manufaktur.

Ada beberapa definisi kualitas yang dikemukakan oleh
beberapa pakar, diantaranya :
Joseph M Juran (1982)
Quality is fitness for purpose or use
Philip Crosby (1983)
Quality is conformance to requirement
Armand V Feigenbaum (1985)
Quality is the total composite product and service characteristics of a
marketing, engineering, manufacture, and maintenance through which the
product and service in use will meet expectation by customer
Genichi Taguchi (1986)
Quality is the loss imparted to society from the time product is shipped
ISO 8402 klausul 2.1
Quality is the totally of features and characteristics of a product or service
that bear upon its ability stated or implied needs

The American Society for Quality Control menyatakan bahwa
kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik
dari produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan atau yang bersifat laten.

David A. Garvin (1998) dari Harvard Business School
mendefinisikan kualitas dari lima sudut pandang :
a. Sudut pandang transcendent, menyatakan bahwa quality is

synonymous with innate excellence. Kualitas hanya dimengerti
setelah exposure to a series of objects that develop its
characteristics, ini berarti orang bisa mengetahui apakah suatu
produk berkualitas setelah memakai atau menikmatinya. Jadi
kualitas suatu produk tidak bisa didefinisikan secara tepat akan
tetapi dapat diketahui setelah kita menggunakannya.



b. Sudut pandang produk (product-based), menyatakan bahwa
quality is a precise and measurable variable.

c. Sudut pandang pengguna (user-based), menyatakan bahwa the
goods that having the highest quality are the goods that best satisfy the
preference of consumers.Kemampuan untuk memuaskan
kebutuhan, harapan dan keinginan pelanggan merupakan satu-
satunya kriteria untuk mana kualitas akan ditentukan.

d. Sudut pandang produsen (manufacturing-based), menyatakan
bahwa quality means conformance to requirements. Dalam hal ini
kulaitas mengacu kepada kesesuaian dengan kebutuhan atau
spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Sudut pandang nilai (value), menyatakan bahwa a quality products
is one that provides performance or conformance at an acceptable price
or cost. Konsep ini mengkombinasikan ide dengan nilai dengan
penawaran (idea of worth or value with offering).

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kualitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen,
dimana kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut menjadi
acuan dalam menilai segi kualitas. Jadi baik kualitas produk yang
berupa barang maupun jasa memiliki pengertian yang sama dimana
kualitas dilihat sebagai keseluruhan karakteristik yang
menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan
(tersirat atau tidak tersirat) konsumennya.

Definisi Kualitas Jasa
Definisi kualitas jasa menurut Berry, Parasuraman dan

Ziethaml adalah tingkat kecocokan antara ekspektasi atau keinginan
konsumen dan persepsi mereka (service quality is the extent of
discrepancy between customer’s expectation or desires and their 
perceptions).

Sementara Daryl Wykoff menyatakan bahwa service quality is
the degree of excellence intended, and control variability in achieving that
excellence, in meeting the Customer’s requirement. Kedua definisi
tersebut membahas tentang pemenuhan kebutuhan konsumen,
hanya Wykoff menambahkan hal lainnya yaitu bagaimana
mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi.



Perbedaan Antara Kualitas Produk dan Kualitas Jasa
Perbedaan antara kualitas produk dan kualitas jasa menurut

British Standard 4778 terletak pada penentunya (determinants) dan
ukurannya atau tolak ukurnya (measures). Penentu kualitas barang
lebih kompleks dibandingkan dengan kualitas jasa, tetapi
variabilitas penyediaannya (proses dalam pembuatan produk) lebih
mudah untuk dikontrol dibanding variabilitas dalam penyediaan
atau pemberian jasa. Ukuran baik-buruknya suatu kualitas produk
adalah kesesuaian (conformity) dan keandalan (reliability), sedangkan
kualitas jasa adalah saat/waktu (timing) dan kecakapan (proficiency).

Ciri utama ukuran kualitas produk barang dapat digolongkan
berdasarkan sifatnya yang terikat dimensi waktu (time dependent)
dan bebas dimensi waktu (time independent), sedangkan pada
kualitas jasa masalah dimensi saat/waktu harus dilihat secara lebih
teliti karena hal ini yang sangat krusial. Kedua konsep kualitas
berdasarkan BS 4778 ini merupakan konsep yang bersifat generik
dimana kualitas dilihat dari satu sisi saja , yaitu penyedianya saja,
Jadi dalam kedua sistem tersebut belum didapat gambaran yang
utuh dan komprehensif karena dalam permasalahan kualitas,
mekanisme interaksi atau hubungan antara penyedia dan
pelanggan (customer-supplier relationships) merupakan salah satu
faktor penting.


