
Model Konseptual Kualitas Jasa

Terdapat beberapa model konseptual kualitas jasa, diantaranya
model kualitas jasa ISO 9004-2, model Gap Analysis (Berry, et.al) dan
Model Gronroos. Masing-masing model memiliki sudut pandang dan
penekanan yang agak berbeda pada aspek-aspek tertentu, oleh karena itu
ketiganya dapat dipakai sebagai alat/model dalam memandang
permasalahan disekitar kualitas jasa secara lebih komprehensif.

Model ISO 9004-2 bersifat komprehensif dan institusional dimana
secara keseluruhan permasalahan kualitas jasa dilihat dari sudut
institusional penyedia serta dari sudut pandang penggunanya. Lihat
Gambar 2

Untuk menjaga agar kualitas jasa yang diberikan oleh suatu
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka tiga
aktivitas berikut harus dilakukan :
a. Kontrol/Pengendalian Kualitas (Quality Control)

Pengendalian kualitas bertujuan untuk memantau performansi
proses-proses operasional penyediaan atau pemberian jasa. Kegiatan
ini termasuk kegiatan internal organisasi.

b. Penilaian Kualitas (Quality Assessment)
Penilaian kualitas bertujuan untuk menilai jasa atau hasil jasa yang
diberikan pihak organisasi jasa pada pelanggannya. Aktivitas ini
dilakukan oleh pelanggan dan organisasi penyedia jasa. Dari dua hasil
penilaian tersebut, penilaian oleh pelanggan merupakan penilaian
yang utama.

c. Audit Kualitas (Quality Audit)
Audit kualitas bertujuan untuk memantau kesesuaian peng-
implementasian dan keefektifan sistem kualitas jasa yang ada.
Kegiatan ini bisa dilakukan oleh pihak internal organisasi atau pihak
eksternal. Penjelasan lebih rinci mengenai model ini dapat dibaca
pada dokumen ISO 9000 (9004-2).

Model Gap Analysis (Berry, et.al) secara spesifik
merepresentasikan permasalahan kualitas jasa sampai pada tahap
mekanisme formasi kualitas jasa dan interaksi antara penyedia jasa
dengan pelanggannya. Model ini menerangkan hal-hal yang
menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasa dengan melihat
kesenjangan (gap) yang terjadi antar proses dan antar pelaku (penyedia
dan konsumen).



Konsep ini berawal dari persepsi manajemen atas ekspektasi
pelanggannya untuk kemudian diproses melewati serangkaian proses
internal seperti mendisain spesifikasi kualitas jasa, komunikasi eksternal
dan proses penyampaian jasa itu sendiri.

Pada saat suatu bentuk jasa diberikan, saat itu pula terjadi interaksi
antara penyedia jasa dengan pelanggannya. Hasil dari interaksi tersebut
adalah persepsi pelanggan terhadap jasa yang diterimanya. Persepsi
pelanggan tersebut kemudian dibandingkan dengan ekspektasi jasa yang
semestinya diterima. Suatu organisasi penyedia jasa dikatakan mampu
memberikan kualitas jasa terbaik terhadap pelanggannya, apabila dapat
memenuhi atau melebihi ekspektasi atau harapan pelanggannya
terhadap jasa yang tersedia.

Jika dalam kualitas produk berupa barang, yang menjadi acuan
dalam mengukur kesesuaian (conformance) adalah spesifikasi disain,
maka dalam kualitas jasa yang menjadi spesifikasinya adalah jasa yang
diharapkan (expected service). Ukuran kualitas produk barang biasanya
dimensi metris dan keandalannya, sedangkan kulitas jasa dimensinya
adalah tertentu.

Tentang kepuasan konsumen dalam kaitannya dengan ekspektasi
dan persepsi konsumen akan dijelaskan secara terperinci pada bagian
lain buku ini.

Dalam model Gap Analysis terdapat beberapa gap atau
kesenjangan yang dapat terjadi dalam pelayanan, yaitu :
a. Gap persepsi manajemen (management perception of consumer

expectations), yaitu kesenjangan yang terjadi akibat adanya perbedaan
antara persepsi manajemen mengenai ekspektasi konsumen, atau
dengan kata lain, terdapat perbedaan penilaian pelayanan menurut
pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna.

b. Gap spesifikasi kualitas (translation of perceptions into service quality
specifications), yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai
harapan konsumen dengan spesifikasi kualitas jasa yang
dikembangkan.

c. Gap penyampaian pelayanan (service delivery –including pre and post
post-contracts), yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan
pelayanan yang diberikan atau disampaikan (service delivery).

d. Gap komunikasi pemasaran (external communications to consumers),
yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dengan komunikasi
eksternal



e. Gap dalam pelayanan yang dirasakan, yaitu perbedaan persepsi
antara jasa yang dirasakan atau diterima (perceived service) dengan jasa
yang diharapkan oleh pelanggan (expected service). Jika jasa yang
diterima lebih baik dari jasa yang diharapkan, atau jasa yang diterima
sama dengan yang diharapkan, maka perusahaan akan memperoleh
citra dan dampak positif, tetapi jika terjadi sebaliknya, maka akan
timbul permasalahan bagi perusahaan.

Valerie dan Zeithaml (1996) menyatakan bahwa faktor-faktor kunci
yang dapat menjadi penyebab Gap 1 adalah :
a. Kelemahan dalam penelitian pasar yang dilakukan oleh penyedia,

dalam hal ini pihak manajemen. Hal ini bisa karena penelitian pasar
yang dilakukan kurang cukup (tidak akurat) dan tidak memberikan
informasi yang berarti; atau penelitian pasar yang dilakukan tidak
difokuskan pada kualitas pelayanan; atau bisa saja hasil penelitian
tidak digunakan untuk mengembangkan pelayanan yang berkualitas

b. Kesenjangan komunikasi, bisa meliputi kurangnya interaksi antara
manajemen dan konsumen, atau komunikasi antara karyawan dan
pelanggan; atau disebabkan karena adanya banyak lapisan dalam
komunikasi antara karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan
(contact personnel) dan para pimpinan (managers)

c. Kurang fokus dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Hal
ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya segmentasi
pasar; atau lebih fokus pada transaksi daripada membangun
hubungan dengan pelanggan; atau lebih fokus kepada pelanggan baru
dari pada pelanggan lama (customer retention)

Faktor penyebab Gap 2 adalah :
a. Kelemahan dalam membangun standar pelayanan dan disain

pelayanan yang berorientasi pada pelanggan
b. Kurangnya dukungan dan kesadaran manajemen tentang kualitas dan

standar pelayanan
c. Buruknya desain pelayanan yang tersedia

Faktor penyebab Gap 3 adalah :
a. Kelemahan dalam kebijakan simber daya manusia
b. Kesalahan dalam menyesuaikan antara kebutuhan dan suplai
c. Lemahnya pemahaman pelanggan atas hak dan kewajibannya



Faktor penyebab Gap 4 adalah :
a. Ketidakefektifan pengelolaan ekspektasi pelanggan
b. Janji yang berlebihan
c. Lemahnya komunikasi horisontal

Model Gronroos
Model Gronroos dikembangkan oleh Gronroos salah satu pakar

mengenai kualitas jasa dan pemasaran jasa. Model memiliki kesamaan
pendekatan dengan model Gap Analysis dalam memandang kualitas jasa
yaitu yang diterima oleh pelanggan tergantung pada seberapa jauh
harapannya terpenuhi. Dalam model ini dinyatakan bahwa terdapat dua
jenis kualitas jasa yang mempengaruhi citra perusahaan penyedia jasa
yaitu Kualitas Teknis (Technical Qiality) dan Kualitas Fungsional
(Functional Quality).

Kualitas teknis tergantung pada pengetahuan, solusi teknis,
perlengkapan/fasilitas dan sistem yang dimiliki oleh penyedia jasa dalam
menyampaikan jasa kepada pelanggan. Sementara kualitas fungsional
tergantung kepada aksesibilitas (kemudahan) pelanggan untuk
mendapatkan jasa, kontak dengan pelanggan, sikap dan perilaku
penyedia jasa, hubungan internal diantaran penyedia jasa, serta seberapa
jauh orientasi pelayanan yang dimiliki penyedia jasa (untuk memberikan
pelayanan yang terbaik/pelayanan prima).

Kualitas fungsional sangat berhubungan erat dengan manusia
sebagai penyedia jasa sedangkan kualitas teknis berhubungan dengan
perangkat keras dan perangkat lunak yang bukan manusia.


