
Urgensi Kualitas Pelayanan

Kesadaran akan pentingnya kualitas pada tingkat global dipicu

oleh keberhasilan penerapan TQJM dari perusahaan-perusahaan Jepang

segera setelah Perang Dunia II usai. Mengenai hal ini di dalam di dalam

Business Week, special issue on quality, 1991 (Kotler dan Armstrong,

1994; 281) Otis Port menyatakan bahwa : “..... pemutusan perhatian 

terhadap kualitas selama 40 tahun telah mengubah Jepang dari pembuat

perhiasan kecil menjadi sebuah pusat perekonomian dan memaksa

perubahan-perubahan AS dan Eropa untuk menanggapinya. Akibatnya

suatu revolusi global sedang mempengaruhi setiap segi bisnis.”

Semangat untuk memacu pengembangan kualitas antara lain

diindikasikan oleh pemberian penghargaan kepada perusahaan-

perusahaan yang menunjukkan praktek dan pengembangan kualitas.

Jepang memberikan Deming Award sejak tahun 1951.

Kemudian diikuti oleh AS dengan anugerah Baldridge pada tahun

1980-an dan Eropa memberikan the European Quality Award pada tahun

1993. Meskipun demikian, menurut Gary Hamel ( dalam Rowan Gibson,

1997 ; 89 ) yang sebenarnya sedang terjadi adalah persaingan antar

perusahaan-perusahaan dan bukan antar bangsa.

Di negara atau kelompok negara manapun, ada perusahaan-

perusahaan yang berada di depan tetapi ada juga yang terlambat

(laggards). Sanyo, Aiwa, Suzuki, dan Isuzu merupakan contoh laggards

untuk Jepang; swedangkan untuk Eropa adalah Air France,Credit

Lyonnais dan Volkswagen.



Pelayanan yang berkualitas dan memuadskan pelanggan perlu

dilakukan terus menerus, meskipun pengaduan yang diterima relatif

rendah. Sekitar 95% dari konsumen yang tidak puas memilih untuk tidak

melakukan pengaduan tetapi sebagian besar cukup menghentikan

pembeliannya (Kotler, 1997;22). Jika terdapat satu pengaduan dalam satu

hari, maka berarti ada 19 kasus lain yangbserupa namun tidak

dilaporkan.

Untuk kasus perbankan , Grubbs dan Reidenbach (1991; 9)

memperkirakan satu orang nasabah yang tidak puas akan menceritakan

pengalamannya pada sekitar 9 orang. Dan, 13% dari nasabah yang tidak

puas akan menginformasikannya lebih jauh kepada 20 orang lain lagi.

Katakan lah dalam satu bulan, sebuah bank menerima dua pengaduan

atau dua puluh empat kasus setahun.

Maka dapat diperkirakan ada sekitar 480 orang yang tidak puas

dalam setahun. Jika rata-rata nasabah yang tidak puas menceritakan

kepada 9 orang (9 X 480 = 4320) dan 13 % menceritakan lebih jauh kepada

20 orang (20 X 480 X 0,13 = 1248), maka dalam setahun ada potensi untuk

tersebarnya berita negatif mengenai bank kepada 5568 orang. Celakanya,

berita lisan dari sahabat, keluarga dan tetangga ini sering lebih

dipercayai daripada iklan dari perusahaan. Singkatnya, berita dari mulut

ke mulut yang negatif tersebut akan menghancurkan hasil-hasil dari

kegiatan promosi dan periklanan.

Namun demikian, Albrecht dan Zemke (Kotler, 1997) menujukkan

bahwa 54 –70% dari pelanggan yang mengadu akan menjalin hubungan

bisnis kembali dengan orgsanisasi, jika ada penyelesaian yang baik. .



Angka ini dapat meningkat hingga 95%, jika pengaduan

diselesaikan dengan cepat. Mereka yang puas dengan pemecahan yang

diterima cenderung untuk menceritakan perlakuan yang mereka terima

kepada rata-rata lima orang.

Akan tetapi penerapan kualitas pelayanan justru berarti bahwa

setiap pelayanan harus diberikan dengan cara terbaik pertama kali.

Maka, pencanangan visi dan misi usaha yang mencakup pemuasan

pelanggan sering dibutuhkan untuk memberikan arah bagi pelayanan

yang terpadu.

Sebagai contoh, seorang pejabat Lexus dari Jepang mengatakan

bahwa sasaran dari perusahaan mereka berada diatas dari memuaskan

pelanggan, yaitu untuk menggembirakan hati pelanggan. Hal yang sama

diungkapkan juga oleh Akio Morita, pendiri Sony Corporation yang

dengan cara demikian tidak saja melayani pasar tetapi berusaha

menciptakan pasar.


