
PENGUKURAN KUALITAS JASA

Metoda SERVQUAL

Dalam memandang permasalahan di bidang jasa, ada 3 (tiga) aspek
yang perlu diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran kondisi aktual

pelayanan sebagai berikut :
a. proses pelayanan, yang berkaitan dengan gambaran dari seri aktivitas

(series of activity), keberadaan standar, dan implementasi dari

standar.
b. Sumberdaya pelayanan, yang terdiri dari fasilitas/perlengakapan

(physical evidence) dan manusia sebagai pelaku dalam penyampaian

pelayanan. Hal yang diamati menyangkut kuantitas dan kualitas
sumber daya yang dipergunakan dalam proses pelayanan

c. Ekspektasi dan persepsi konsumen, berupa harapan dan penilaian

konsumen akan pelayanan yang diterima.
Ketiga aspek tersebut dilihat dalam konteks jasa sebagai sebuah

paket (service package) yang terdiri dari implicit service, explicit service,
facilitating goods dan supporting facilities. Kondisi aktual ketiga aspek di

atas kan menjadi acuan yang menentukan dalam melakukan analisa dan
perbaikan (adjusment and improving) proses pelayanan.

Jendela Pelanggan ARBOR

Salah satu teknik yang dapat dipakai dalam melihat tingkat
pemenuhan kebutuhan pelanggan berdasarkan performansi perusahaan

sekarang adalah Jendela Pelanggan (Customer Window), yang
diperkenalkan oleh ARBOR, Inc. suatu perusahaan riset pasar di

Philadelphia. Pendekatan Jendela Pelanggan ini dimulai dari klarifikasi
dan segmentasi pelanggan, kemudian mendisain pertanyaan-pertanyaan
penelitian untuk mempelajari tingkat kepuasan dan kepentingan relatif

dari karakteristik produk yang diinginkan oleh pelanggan. Hasil
penelitian kemudian ditebarkan untuk memprioritaskan kesempatan

perbaikan pada simple grid yang mewakili inti dari Jendela Pelanggan.



Jendela Pelanggan membagi karakteristik produk ke dalam empat
kuadran, yaitu :
A (Attention), pelanggan menginginkan karakteristik itu, tetapi ia tidak
mendapatkannya
B (Bravo), pelanggan menginginkan karakteristik itu dan ia
mendapatkannya
C (Cut or Communicate), pelanggan tidak menginginkan karakteristik itu,
tetapi ia mendapatkannya
D (Don’t Worry Be Happy), pelanggan tidak menginginkan karakteristik
itu, dan ia tidak mendapatkannya

Pelanngan tidak
puas dengan
karakteristik
yang diinginkan
diperoleh
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Dengan teknik analisis Jendela Pelanggan ini, kita dapat mengetahui
apakah posisi performansi perusahaan atau produk berada pada posisi
kuadran A, B, C, atau D. Posisi terbaik terletak pada kuadran B, dimana
pelanggan memperoleh apa yang diinginkannya.



Menurut J.M. Juran kualitas dapat diukur dari dua hal yaitu :

Kesesuaian karakteristik produk
dengan keinginan konsumen

Kesempurnaan produk

Semakin tinggi kualitas
memungkinkan perusahaan untuk :
 Meningkatkan kepuasan

konsumen
 Menaikkan tingkat keselamatan

produk
 Bersaing dengan perusahaan lain
 Meningkatkan pangsa pasar
 Menambah pendapatan
 Membuat harga dasar (premi)

tinggi.

Semakin tinggi kualitas
memungkinkan perusahaan untuk :
 Mengurangi tingkat kesalahan
 Mengurangi produk yang harus

didisain ulang
 Mengurangi kegagalan di

lapangan
 Mengurangi ketidakpuasan

konsumen
 Mengefektifkan biaya

Konsep di atas terkait dengan konsep pengendalian kualitas terpadu
(total quality management) yang landaskan pada tiga utama yaitu fokus
pada pelanggan, perbaikan yang berkesinambungan dan ….Hal ini akan 
dibahas pada bagian lain buku ini.

Metode SERVQUAL
Metode ini dikembangkan oleh Valerie dan Zeithaml dan

menggunakan pendekatan user based-approach atau berdasarkan penilaian
pelanggan pengguna jasa (customer’s assesment), yang mengukur kualitas
jasa secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner dan mengandung
dimensi-dimensi kualitas jasa, yaitu reliability, responsiveness, assurance,
dan empathy.

Pada mekanisme penilaian ini terkandung asumsi dasar, bahwa
para pelanggan memiliki cara pandang yang berbeda-beda atau
heterogen atas jasa yang diterimanya. Sehingga jasa dan kepuasan
pelanggan pada model ini digambarkan dengan garis terputus-putus,
artinya jasa dan kepuasan pelanggan tersebut bisa diiterpretasikan secara
beragam oleh pelanggannya.

Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa pada penelitian ini lebih
ditekankan pada aspek sikap pelanggan terhadap jasa yang diterimanya,
dimana hal tersebut bermuara pada kepusan pelanggan (customer
satisfaction). Hasil penilaian akan menggambarkan perbedaan antara
expected service dan perceived service, inilah yang disebut perceived service
quality yang kemudian akan menggambarkan kepuasan konsumen dan
pada akhirnya disebut kualitas jasa.



Dalam menerapkan model SERVQUAL untuk suatu bentuk
pelayanan, terlebih dahulu harus diidentifikasi variabel-variabel yang
sesuai dengan bentuk pelayanan tersebut, yakni faktor-faktor apa saja
yang diduga mengidentifikasikan tingkat kepuasan pelanggan, dengan
mengacu dan menguraikan lima dimensi kualitas jasa.

Kuesioner yang dibuat meliputi dua hal yaitu ekspektasi dan
persepsi dan menggunakan skala Likert dengan range nilai jenjang yang
dipilih sesuai keinginan peneliti. Tiap-tiap nilai dari skala Likert diberi
arti dengan harapan agar dapat mengeliminir terjadinya bias atau
kemenduaan (ambiguity) yang dirasakan pelanggan ketika memberi
penilaian. Untuk range nilai jenjang 7 (1,2,3,4,5,6,7) skala penilaian yang
digunakan adalah sebagai berikut :

EKSPEKTASI :

Nilai ARTI PENJELASAN

1 Sangat Tidak
Setuju

Jika makna pernyataan tersebut sama sekali
tidak penting pengaruhnya pada kepuasan
responden (pelanggan)

2 Tidak Setuju Jika makna pernyataan tersebut tidak
penting pengaruhnya pada kepuasan
responden (pelanggan)

3 Agak Tidak Setuju Jika makna pernyataan tersebut agak tidak
penting pengaruhnya pada kepuasan
responden (pelanggan)

4 Biasa Saja (netral) Jika makna pernyataan tersebut biasa saja
pengaruhnya pada kepuasan responden
(pelanggan)

5 Agak Setuju Jika makna pernyataan tersebut sama agak
penting pengaruhnya pada kepuasan
responden (pelanggan)

6 Setuju Jika makna pernyataan tersebut penting
pengaruhnya pada kepuasan responden
(pelanggan)

7 Sangat Setuju Jika makna pernyataan tersebut sangat
penting pengaruhnya pada kepuasan
responden (pelanggan)



PERSEPSI :

Nilai ARTI PENJELASAN

1 Sangat Tidak
Setuju

Jika makna pernyataan tersebut sangat tidak
benar menurut perasaan responden
(pelanggan)

2 Tidak Setuju Jika makna pernyataan tersebut tidak benar
menurut perasaan responden (pelanggan)

3 Agak Tidak Setuju Jika makna pernyataan tersebut agak tidak
benar menurut perasaan responden
(pelanggan)

4 Biasa Saja (netral) Jika makna pernyataan tersebut biasa saja
menurut perasaan responden (pelanggan)

5 Agak Setuju Jika makna pernyataan tersebut agak benar
menurut perasaan responden (pelanggan)

6 Setuju Jika makna pernyataan tersebut benar
menurut perasaan responden (pelanggan)

7 Sangat Setuju Jika makna pernyataan tersebut sangat benar
menurut perasaan responden (pelanggan)

Penilaian akan lebih akurat jika masing-masing dimensi yang ada
dibuat bobot nilainya. Pembobotan tersebut harus dilakukan mengingat
masing-masing masing-masing dimensi memiliki kontribusi yang
berbeda-beda bobot pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan konsumen
(meliputi keduanya, ekspektasi dan persepsi). Pengembangan kriteria
(dalam hal ini dimensi pelayanan) dan pembobotan kriteria dapat
dilakukan dengan berbagai metoda, misalnya Analitycal Hierachy Process
yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang pakar matematika
dari University of Pitsburgh, Amerika Serika; atau menggunakan metode
lain yaitu Analisis Faktor.

Untuk variabel/faktor/kriteria yang dianggap memiliki bobot sama,
nilai servqual dhitung sebagai berikut :
a. tentukan nilai servqual (Si) bagi setiap pernyataan untuk setiap

responden/ pelanggan, dengan menggunakan persamaan :
Si = Pi–Ei , dimana I = 1,2,3, …, n
Pi : nilai persepsi responden/pelanggan untuk pernyataan ke-I
Ei : nilai ekspektasi responden/pelanggan untuk pernyataan ke-i



b. jumlahkan nilai servqual yang didapat untuk setiap kriteria untuk
setiap responden/pelanggan, dan bagi jumlahnya dengan banyaknya
pernyataan yang mewakili kriteria tersebut dengan persamaan
Ski = (Si/n) , dimana I = 1,2,3,…,n
Dimana Ski adalah nilai rata-rata servqual untuk setiap kriteria

c. Jumlahkan nilai Ski tersebut untuk mendapatkan nilai total servqual
(TSQ) bagi setiap responden
TSQ = Ski

d. Jika terdapat N responden/ pelanggan, maka bagi TSQ dengan N
untuk mendapatkan rata-rata nilai total servqual (TSQr).
Persamaannya
TSQr = (TSQ/N)

Jika masing-masing kriteria diberi bobot tertentu, nilai servqual
dihitung dengan memperhitungkan bobotnya. Langkahnya sama dengan
di atas (a, dan b) kemudian dilanjutkan dengan langkah berikut :
c. kalikan nilai Ski dengan bobot (wi) yang dialokasikan untuk kriteria

tersebut, sehingga didapat nilai sevqual terbobot (Sqi) untuk kriteria
tersebut bagi setiap responden/pelanggan, dengan persamaan :
Sqi = * wi , I = 1,2,3, …, n

d. Jumlahkan nilai Ski tersebut untuk mendapatkan nilai total servqual
(TSQ) bagi setiap responden

TSQ = Ski
e. Jika terdapat N responden/pelanggan, maka bagi TSQ dengan N

untuk mendapatkan rata-rata nilai total servqual (TSQr).
Persamaannya
TSQr = (TSQ/N)

Metode Servqual dapat dimanfaatkan oleh pihak penyedia jasa
untuk melakukan penilaian khususnya untuk mengetahui sampai
sejauhmana pihak manajemen mempersepsikan ekspektasi
pelanggannya. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan variabel
yang sama dengan penilaian oleh konsumen, hanya yang melakukan
penilaian adalah penyedia jasa (supplier assesment). Penilaian dilakukan
dengan menilai tingkat kepentingan variabel-variabel pelayanan
tersebut, redaksinya sama dengan ekspektasi pada kuesioner pelanggan.
Langkah berikutnya adalah membandingkan antara jawaban manajemen
dengan ekspektasi konsumen. Jika nilai ekspektasi konsumen lebih
rendah dari jawaban manajemen, berarti manajemen salah mengartikan
atau kurang tepat dalam mempersepsikan ekspektasi konsumen,
terutama faktor-faktor yang memiliki nilai negatif.


