
Dimensi Pelayanan
Ukuran kualitas jasa memiliki dimensi yang berbeda dengan kualitas

produk berupa barang. Berry, Parasuraman dan Zeithaml menyatakan bahwa
kualitas jasa memiliki sepuluh dimensi dasar. Jasa yang diharapkan (expected
sevice) dan jasa yang dirasakan (perceived service) memiliki dimensi yang sama.
Dimensi ini dinilai sewaktu pelanggan diminta untuk menyatakan ekspektasi
dan persepsi atas kualitas jasa yang diterimanya.

Dimensi kualitas jasa tersebut adalah sebagai berikut :
a. Reliabilitas/Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk melaksanakan

atau memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan kualitas yang sama
(konsisten) pada setiap waktu, untuk semua orang, secara tepat, akurat, dan
dapat dipercaya. Dalam hali ini, kinerja harus sesuai dengan harapan
pelanggan seperti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua
pelanggan tanpa kesalahan.

b. Ketanggapan (responsiveness), yaitu keinginan untuk memberikan pelayanan
secara cepat tanggap (responsif) kepada pelanggan serta membantu
konsumen dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan

c. Kompetensi (competence), yaitu keterampilan dan pengetahuan yang
dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan.

d. Tata Krama (courtesy), yaitu keramahan dan sikap bersahabat dari penyedia
jasa (contact personnel).

e. Kredibilitas (credibility), yaitu jaminan kinerja yang dapat menimbulkan
kepercayaan dan keyakinan pelanggan.

f. Keamanan (security), yaitu kebebasan dari rasa takut, resiko dan keragu-
raguan atas pelayanan yang diberikan meliputi aspek fisik (physical safety),
keamanan finansial (financial security) dan kerahasiaan (confidentiality).

g. Aksesibilitas (access), yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui,
kemudahan untuk memperoleh pelayanan dan pendekatan karyawan
apabila ada masalah yang dihadapi dalam menerima pelayanan.

h. Komunikasi (communication), yaitu keinginan untuk melakukan hubungan
dengan pelanggan seperti keinginan untuk mendengarkan keluhan
pelanggan dan menjaga agar pelanggan tetap mendapat informasi yang ‘up 
to date’, dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka.

i. Pemahaman atas konsumen (understanding the customer), yaitu usaha untuk
mengenali pelanggan dan kebutuhan mereka, termasuk memberikan
perhatian yang bersifat personal atau pribadi kepada pelanggan.

j. Hal-hal yabg berwujud/fasilitas fisik (tangibles), meliputi penampilan dari
fasilitas fisik, peralatan, personel/karyawan, dan materi komunikasi



Kesepuluh dimensi dasar dari kualitas jasa ini disederhanakan menjadi
lima dimensi kualitas jasa dan digunakan dalam mengembangkan metode
pengukuran kualitas jasa yang disebut Metode SERVQUAL (akan dibahas
secara khusus pada bagian lain buku ini) sehingga sering disebut dimensi
SERVQUAL.
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Amitava Mitra (1993) menyatakan bahwa kualitas jasa dipengaruhi dua
hal yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berkaitan dengan pemenuhan
keinginan atribut jasa yang diharapkan konsumen. Efisiensi berkenaan dengan
waktu yang dibutuhkan untuk menyerahkan jasa.
Karakteristik kualitas jasa menurut Amitava Mitra meliputi :
a. Faktor dan perilaku manusia, yaitu intensitas, keinginan untuk menolong,

perhatian, kepuasan diri sendiri (compacency), kesopanan, keramahan,
kesabaran, kemampuan, dan lain-lain.

b. Ketepatan waktu, yaitu waktu untuk memesan jasa, waktu tunggu sebelum
jasa disampaikan, waktu setelah jasa disdampaikan (post service time).

c. Ketidaksesuaian jasa, yaitu penyimpangandari tingkat sasaran performansi.
Misalnya banyaknya keluhan yang disampaikan pelanggan atau kesalahan
yang dilakukan karyawan

Fasilitas yang berkaitan, yaitu karakteristik fisik dan fasilitas yang berkaitan
dengan jasa dan penyampaiannya yang mungkin mempunayai pengaruh pada
konsumen, seperti penampilan karyawan, fasilitas kerja, dan lain-lain.


