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Pelayanan merupakan inti loyalitas pelanggan. Pelayanan berkualitas 

memicu munculnya kepuasan pelanggan. Akhirnya muncul niatan melakukan 

pembelian ulang. Hal ini sebab pelanggan merasa puas dengan pelayanan 

yang  diberikan. Kualitas pelayanan memberikan dorongan kepada konsumen 

untuk menjalin ikatan kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, 

memungkinkan perusahaan mampu memahami tentang harapan konsumen 

serta kebutuhan mereka. Subagyo (2010) menjelaskan bahwa layanan 

berkualitas dapat diartikan sebagai layanan bebas cacat. Dengan kata lain 

layanan sesuai dengan standar (target, sasaran, atau persyaratan yang bisa 

didefinisikan, diobservasi dan diukur).  

 

Definisi Kualitas Pelayanan 

Kotler (2016) menjelaskan bahwa pelayanan merupakan tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada 

dasarnya pelayanan tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Kualitas layanan didefenisikan sebagai penilaian pelanggan atas 

keunggulan atau keistimewaan suatu produk atau layanan secara menyeluruh 

(Ramadhani, dkk, 2018). 

Konsep kualitas layanan pada dasarnya memberikan persepsi konkrit 

mengenai kualitas suatu layanan. Konsep kualitas layanan ini merupakan 

revolusi menyeluruh, permanen dalam mengubah cara pandang manusia. 

Yaitu cara pandang dalam menjalankan atau mengupayakan usahanya. 

Usaha yang berkaitan dengan proses dinamis, berlangsung, terus menerus di 

dalam memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan. Kualitas merupakan 

apresiasi tertinggi dari tindakan pelayanan. 

Konsep kualitas layanan adalah suatu persepsi tentang revolusi kualitas 

secara menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu gagasan. Gagasan 

tersebut harus dirumuskan (formulasi) agar penerapannya (implementasi) 
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dapat diuji kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang dinamis, 

berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

Konsep kualitas layanan pada dasarnya adalah standar kualitas yang 

harus dipahami di dalam memberikan pelayanan sebenarnya, khususnya 

tentang pemasaran dengan kualitas layanan. Hal tersebut bukan hanya 

bersifat cerita atau sesuatu yang mengada-ada, tetapi harus disesuaikan 

dengan suatu standar yang layak. Standart tersebut seperti standar ISO 

(International Standardization Organization), sehingga dianggap sebagai 

suatu kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian. Standart tersebut juga 

hendaknya memiliki keselarasan dengan spesifikasi, bebas dari kekurangan 

membentuk kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang tinggi dan 

merupakan kebanggaan. 

Yong dan Loh memberikan suatu pengertian bahwa konsep kualitas 

layanan adalah suatu kecocokan untuk penggunaan (fitness for yours), 

bertujuan menemukan suatu pemikiran yang jelas dari proses 

pemikiran.Proses tersebut melahirkan pemahaman yang mudah dipahami, 

karena tujuannya jelas dan prosesnya merupakan continue quality 

improvement (proses yang berkelanjutan).  

Tinjauan mengenai konsep kualitas layanan sangat ditentukan oleh 

berapa besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan 

pelayanan yang diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang harus diterima. Konsep kualitas layanan yang diharapkan 

dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan tersebut 

terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan.  

Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai 

persepsi komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman 

masa lalu dan komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi 

pelayanan yang diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang 

dirasakan (Pp = Perception) yang membentuk adanya konsep kualitas 

layanan Konsep kualitas layanan dari harapan yang diharapkan seperti 

dikemukakan di atas, ditentukan oleh empat faktor, yang saling terkait dalam 

memberikan suatu persepsi yang jelas dari harapan pelanggan dalam 

mendapatkan pelayanan. Keempat faktor tersebut adalah:  



1. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication), faktor ini 

sangat menentukan dalam pembentukan harapan pelanggan atas suatu 

jasa/pelayanan. Pemilihan untuk mengkonsumsi suatu jasa/pelayanan 

yang bermutu dalam banyak kasus dipengaruhi oleh informasi dari mulut 

ke mulut yang diperoleh dari pelanggan yang telah mengkonsumsi jasa 

tersebut sebelumnya.  

2. Kebutuhan pribadi (personal need), yaitu harapan pelanggan bervariasi 

tergantung pada karakteristik dan keadaan individu yang memengaruhi 

kebutuhan pribadinya.  

3. Pengalaman masa lalu (past experience), yaitu pengalaman pelanggan 

merasakan suatu pelayanan jasa tertentu di masa lalu memengaruhi 

tingkat harapannya untuk memperoleh pelayanan jasa yang sama di 

masa kini dan yang akan datang.  

4. Komunikasi eksternal (company’s external communication) yaitu 

komunikasi eksternal yang digunakan oleh organisasi jasa sebagai 

pemberi pelayanan melalui berbagai bentuk upaya promosi juga 

memegang peranan dalam pembentukan harapan pelanggan. 

Kualitas pelayanan merupakan faktor utama untuk meraih loyalitas 

konsumen. Dengan kualitas pelayanan yang baik maka keinginan dan 

kebutuhan konsumen akan terpenuhi. Dengan begitu konsumen akan merasa 

puas dan akan loyal. Ini terjadi bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

layanan yang mereka terima dianggap berkualitas. Semakin sesuai standart 

yang ditetapkan maka akan dinilai layanan tersebut semakin berkualitas. Cara 

pandang perusahaan yang berorientasi kepada konsumen mengidindikasikan 

perhatian sepenuhnya untuk memuaskan konsumen. Cara pandang inilah 

yang menyebakan konsumen loyal dalam melakukan pelangganan produk. 

Loyalitas pelanggan penting artinya bagi perusahaan dalam menjaga 

kelangsungan usahanya. Pelanggan setia adalah mereka yang sangat puas 

dengan produk dan pelayanan tertentu. Akhirnya pelanggan tersebut 

mempunyai antusiasme untuk memperkenalkannya kepada siapapun yang 

mereka kenal. Selanjutnya, pelanggan yang loyal akan memperluas 

“kesetiaan” mereka pada produk-produk lain buatan produsen yang sama. 

Pada akhirnya mereka adalah konsumen yang setia pada produsen atau 

perusahaan tertentu untuk selamanya.  



Dalam upaya untuk mempertahankan pelanggan harus mendapatkan 

prioritas yang lebih besar dibandingkan untuk mendapatkan pelanggan baru. 

Oleh karena itu, loyalitas pelanggan berdasarkan kepuasan murni dan terus-

menerus merupakan salah satu aset terbesar yang mungkin didapat oleh 

perusahaan.  

Loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang atas 

suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Selain itu pelanggan yang 

memiliki komitmen tinggi akan loyalitasnya tidak akan terpengaruh oleh 

bentuk-bentuk pemasaran produk atau jasa lain. Mereka terus memilih produk 

dan jasa yang mereka pilih sebelumnya. Loyalitas pelanggan akan menjadi 

kunci sukses, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan. 
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