
KUALITAS PELAYANAN
(SERVICE QUALITY)

Dalam suatu industri jasa khususnya restoran, pihak manajemen beserta karyawan
restoran akan selalu berusaha untuk memenuhi dan melayani keinginan tamunya dengan
baik. Untuk itu pelayanan yang diberikan kepada tamu diusahakan berkualitas, sesuai
standar yang sulah dibuat oleh restoran/hotel untuk tercapainya keinginan tamu.

Adapun kualitas menurut :
A.V. Feigenbaum dalam Kandahjaya (1983 : 7) dalam bukunya yang berjudul Kendali
Mutu Terpadu :

Keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran,
rekayasa, pembikinan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa yang
digunakan memenuhi harapan-harapan pelanggan.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang
memenuhi keinginan tamu.

Apabila kita lihat dari sudut pandang industri jasa, kualitas yang dijelaskan oleh :
M. Rei dan Ferdinand dalam buku Food and Beverage Service (1985 : 18) :

... definition of quality for lodging industry is the consistent delivery of
services and products based on standards established by individual properties
or chains.

Dari pendapat diatas, bahwa kualitas dalam industri jasa adalah pelayanan dan produk
yang diberikan secara terus menerus berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Tidak hanya memberikan jasa pelayanan dan produk, kualitas dapat juga terlibat dengan
tata ruang restoran, komunikasi dan memelihara standar pelaksanaan yang telah
ditentukan oleh perusahaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tamu.
M. Rei dan Ferdinand dalam buku Food and Beverage Service (1985 : 18) :

... Quality involves setting, communication and maintaining appropriate
performance standards for all of the activities offered by the property to meet
needs of it’s guest.

Karena tuntutan pelanggan yang menginginkan pelayanan yang berkualitas, maka yang
harus diberikan oleh pihak manajemen adalah pelayanan yang excellent atau unggul dan
sesuai dengan harapan pelanggan.

Seperti yang disebutkan oleh Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam bukunya berjudul
Service Marketing (1996 : 117) bahwa :

Service quality as the delivery of excellent or superior service relative to
customer expectations.

Dengan kata lain, dalam pasar global yang modern ini, kunci untuk meningkatkan daya
saing adalah kualitas.

Kualitas ada hubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu
dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan restoran
atau hotel.



Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan restoran, hotel untuk
memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan pelanggan.

Dengan demikian restoran, hotel dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta
restoran, hotel dapat memaksimumkan pelanggan yang menyenangkan dan
meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang tidak menyenangkan.
Selain itu, restoran, hotel dapat meningkatkan pangsa pasar melalui pemenuhan kualitas
yang bersifat customer driven (fokus pada pelanggan). Hal ini dapat memberikan
keunggulan harga dan customer value.

Customer value merupakan kombinasi dari manfaat dan pengorbanan yang terjadi
apabila pelanggan menggunakan suatu barang / produk atau jasa guna memenuhi
kebutuhan.

Bila kualitas yang diberikan superior dan pangsa pasar yang dimiliki besar, maka
profitabilitasnya terjamin.

 Bukti dari Pelayanan (Evidence of Service)
Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelanggan mengenai pelayanan
adalah bukti dari pelayanan. Karena pelayanan bersifat tidak nyata maka para
pelanggan senantiasa mencari bukti dari pelayanan setiap kali mereka berinteraksi
dengan organisasi (restoran, hotel, dsb.)

 Kesan (Image)
Kesan adalah persepsi pelanggan mengenai suatu organisasi (restoran, hotel, dsb)
mencerminkan dari asosiasi memori pelanggan itu sendiri.
Image (kesan) juga berfungsi sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi
pelanggan mengenai operasional perusahaan.

 Harga (price)
Harga dapat juga mempengaruhi persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan,
kepuasan dan nilai. Apabila harga tinggi para pelanggan akan mengharapkan
kualitas yang tinggi pula dan benar-benar menjadi persepsi yang mempengaruhi
harapan pelanggan. Namun apabila harga yang diberikan terlalu rendah maka
pelanggan akan memiliki keraguan mengenai kemampuan organisasi dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas.

 Kualitas Pelayanan (Service Quality)
Service Quality adalah pemberian pelayana yang baik dan unggul yang sesuai
dengan persepsi pelanggan.
Pelanggan akan menilai kualitas pelayanan menurun persepsi mereka yang dilihat
dari hasil faktor teknis yang diberikan kepada pelanggan/ disampaikan kepada
pelangan. Pelanggan juga memiliki lima penaksiran mengenai dimensi service
quality yang berupa; kehandalan, ketanggapan, jaminan/ kepastian, empati dan
berwujud.

 Kepuasan tamu (customer satisfaction)
Kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan keduanya dipandang sebagai pelayanan
yang ditemukan oleh pelanggan pada tingkatan tertentu atau tingkatan global.
Kepuasan secara umum dapat dipandang memiliki konsep yang lebih luas
dibandingkan dengan kualitas pelayanan. Jika dilihat dari sudut persepsi kualitas
pelayanan merupakan komponan dari kepuasan konsumen.


