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 Tujuan Khusus Pembelajaran 

Di akhir unit pembelajaran ini saudara akan bisa:  

• menentukan mutu dan dimensi mutu; 

• menjelaskan kepuasan pelanggan; 

• menganalisis layanan pelanggan bermutu; 

• menjelaskan prosedur pengembangan jasa layanan pelanggan yang berhasil 

• menganalisa manfaat menyediakan barang dan jasa bermutu 

• mengidentifikasi hak konsumen 

• Menjelaskan cara menangani keluhan konsumen untuk mempertahankan 
layanan pelanggan superior. 
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1 Pendahuluan 

Dimana kita dan kemana kita akan pergi? 

Pada unit ini kita akan membahas tentang peran layanan kepada pelanggan dan 
hubungan pelanggan yang sangat penting sebagai prinsip utama sistem manajemen 
mutu. Kriteria mutu dan alat disediakan sebagai panduan terkini untuk konsensus 
terbaru pada sistem manajemen dan praktek yang mengarah kepada kinerja yang 
baik. 

Permintaan pelanggan, keinginan dan persyaratan dianalisis dari sudut pandang 
pelanggan agar bisa menyediakan pendekatan yang fleksibel dimana kebutuhan dan 
keinginan pelanggan disesuaikan dengan apa yang bisa disediakan oleh perusahaan, 
dalam situasi yang tidak dipastikan, berstruktur terbuka dan terus berubah.  

Kita juga akan fokus pada pentingnya menentukan dan terus memonitor beban yang 
ditimbulkan oleh mutu yang kurang baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan 
eksternal dan juga pelanggan internal dari sebuah organisasi. 

Di perjalanan pembelajaran kita, kita harus ingat bahwa pelanggan membayar tidak 
hanya untuk produk/barang, mereka juga membayar untuk solusi masalah mereka 
atau pemenuhan kebutuhan mereka. Yang mengecoh dalam kesuksesan di pasar 
bukanlah ada tau tidaknya manfaat yang mampu bersaing dari segi teknis, tapi 
apakah produk tersebut dianggap sebagai manfaat/keuntungan oleh pelanggan. 

Yang terakhir, kita akan mengemukakan sejumlah petunjuk praktis untuk menangani 
keluhan, mempertahankan mutu layanan yang baik dan menghargai hak pelanggan 
dengan menggunakan komunikasi terbuka dan berbagi pengetahuan. 
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2 Menentukan pelanggan 

2.1 Definisi mutu 

Saat ungkapan “mutu” digunakan, biasanya kita berfikir tentang kesempurnaan 
produk atau jasa terhadap pemenuhan atau melebihi yang diharapkan. Hal ini 
merupakan sesuatu yang sulit  dan tergantung pada persepsi seseorang. 

Apabila suatu mutu produk melebihi harapan kita dianggap “bermutu baik”. Tetapi hal 
ini masih merupakan sudut pandang pribadi, sulit untuk dijadikan ukuran  objektif. 
Agar bisa lebih objektif, mutu bisa digambarkan sebagi berikut: 

Q= P/E 

Dimana  Q = mutu 

           P = kinerja forma 

           E = ekspektasi (harapan) 

Apa maksudnya? Mutu didapat saat kinerja  sama dengan ekspektasi atau harapan.  
Bahkan kinerja  yang buruk (barang yang jelek) bisa dianggap bermutu jika 
memenuhi ekspektasi yang sama jeleknya! 

Saat Q lebih besar dari 1,0 (berarti P lebih besar dari E) pelanggan memiliki perasaan 
“bermutu tinggi”, “mutu bagus”.  Sebaliknya jika barang atau jasa tidak memenuhi 
harapan, pelanggan merasa tidak puas. 

Definisi mutu berdasarkan Sistem Manajemen Mutu ISO  9001:2000 adalah: “tingkat 
dimana serangkaian karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan”.  Sekarang 
mari uraikan definisi tersebut menjadi bagian-bagian sederhana: 

• Tingkat berarti mutu bisa digunakan dengan kata sifat seperti buruk, bagus, 
sangat bagus. 

• Melekat berarti ada didalam sesuatu sebagai karakteristik/ciri permanen. 

• Karakteristik bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. 

• Persyaratan adalah kebutuhan atau harapan yang dinyatakan oleh organisasi, 
pelanggannya, dan pihak lain yang berkepentingan. 

Mutu bisa dinilai berdasarkan sembilan dimensi berbeda.  Di tabel di bawah ini kita 
akan menemukan kesembilan dimensi mutu beserta makna dan penjelasannya. 
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2.2 Dimensi mutu 

Dimensi Deskripsi  

Kinerja  Karakteristik utama produk, misalnya efektifitas mixer. 

Fitur  Karakteristik kedua, fitur tambahan, misalnya remote 
kontrol. 

Kesesuaian  Memenuhi spesifikasi atau standar industri. 

Bisa dipertanggung 
jawabkan 

Konsistensi kinerja  setelah rentang waktu tertentu dan 
dalam mematuhi peraturan keamanan. 

Durasi  Waktu kegunaan produk, termasuk setelah perbaikan. 

Layanan  Resolusi masalah  dan keluhan. 

Tanggapan Pertemuan antar manusia, misalnya sopan santun dealer 

Estetika Karakteristik sensoris, penyelesaian eksterior, misalnya 
bentuk, warna, kilap. 

Reputasi  Kinerja  di masa lalu dan sifat-sifat lainnya, misalnya jadi 
nomor satu. 

Dimensi-dimensi ini tidak saling terkait; maka, sebuah produk bisa saja sangat bagus 
dilihat dari satu dimensi tapi biasa saja buruk dari dimensi lain. Sangat jarang produk 
sangat bagus di kesembilan dimensi itu sekaligus.  Maka, produk bermutu bisa 
ditentukan menggunakan sejumlah dimensi mutu. 

Sekarang kerjakan tugas kelompok qu-2.7-As 1/5 “Mutu 
multidimensi” yang bisa dilihat di bagian Tugas di akhir unit 
pembelajaran ini. Jangan lupa mengikuti catatan panduan yang 
berhubungan dengan Pembelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio. 

2.3 Pentingnya pelanggan 

Mengadopsi pendekatan proses ketika mengembangkan, mengimplementasi dan 
meningkatkan efektivitas dari Sistem Manajemen Mutu diarahkan untuk memperkuat 
kepuasan pelanggan untuk memenuhi tuntutan pelanggan. 

Setiap kegiatan menggunakan sumber dan dikelola untuk memungkinkan 
transformasi input ke output bisa dipertimbangkan sebagai suatu proses. 
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Layanan pelanggan adalah jasa untuk pelanggan yang berfungsi untuk menjaring 
pelanggan baru, memberikan kepuasan pelanggan superior, dan menumbuhkan 
kesetiaan pelanggan. 

Mutu juga dinilai oleh pelanggan. Semua karakteristik (ciri) barang dan jasa yang 
menyumbangkan nilai bagi pelanggan dan memicu kepuasan pelanggan, kesukaan 
pelanggan, dan ingatan pelanggan harus difokuskan pada sistem manajemen mutu 
organisasi. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang dimiliki oleh pelanggan tentang 
perusahaan saat harapan mereka terpenuhi atau terlewati oleh kinerja suatu barang 
atau jasa. Pencapaian kepuasan pelanggan bisa menyebabkan kesetiaan pada 
perusahaan tersebut dan barangnya dibeli lagi. 

Ada sejumlah implikasi penting dari definisi ini. 

Kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang subjektif, bukan bersifat kuantitatif, 
pengukurannya tidak akan bisa pasti dan membutuhkan sampling dan analisis 
statistik. 

Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan dengan memahami jarak antara 
harapan pelanggan dengan persepsi atribut kinerja . 

Harus ada sejumlah koneksi atau hubungan antara pengukuran kepuasan pelanggan 
dengan hasil akhirnya. 

 “Kepuasan” itu sendiri bisa merujuk ke sejumlah fakta berbeda dari hubungan dengan 
pelanggan.  Misalnya, kepuasan bisa merujuk ke salah satu atau semua hal berikut: 

• Kepuasan terhadap mutu barang atau jasa tertentu 

INPUT OUTPUT INPUT 

The process approach 
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• Kepuasan terhadap hubungan bisnis yang terjalin.  

• Kepuasan terhadap rasio kinerja  banding harga barang atau jasa 

• Kepuasan karena barang/jasa memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

Variabel pengukuran kepuasan akan bervariasi tergantung jenis kepuasan apa yang 
diteliti. Misalnya, pembuat barang/jasa biasanya menginginkan pengantaran (dalam 
layanan pesan antar) yang tepat waktu dan ketaatan pada spesifikasi, sehingga 
pengukuran kepuasan yang dilakukan oleh pemasok harus mencakup kedua variabel 
penting ini. 

Menentukan dan memahami kepuasan pelanggan bisa membantu perusahaan 
manapun untuk mengidentifikasi peluang inovasi barang dan jasa dan menjadi dasar 
sistem hadiah dan penghargaan kinerja. Hal itu juga bisa dijadikan dasar program 
penelitian kepuasan pelanggan yang bisa memastikan bahwa usaha peningkatan mutu 
difokuskan dengan tepat pada isu yang paling penting bagi pelanggan. 

  

Jika mutu berdasarkan persepsi adalah sesuatu yang tidak nyata, model Kano adalah 
alat untuk menganalisa tuntutan pelanggan. Model mengatakan bahwa tuntutan 
pelanggan di kelompokkan dalam tiga kelompok: 

• Kepuasan (atribut – satu dimensi) 

• Ketidakpuasan (seharusnya atribut) 

• Penggembira (atribut menarik) 

Kepuasan adalah tuntutan pelanggan yang biasanya dinyatakan jika mereka meminta 
kepuasan. Derajat kepuasan meningkat, maka kepuasan pelangganpun meningkat. 
Suatu contoh adalah kapasitas komputer atau kecepatannya. 

Ketidakpuasan adalah tuntutan pelanggan yang tidak disebutkan, karena tanpa 
disebutpun mereka tetap akan kecewa. Mereka dijamin. Sebagai contoh, kapasitas 
memory komputer tidak memuaskan, karena tuntutan tidak diucapkan mempunyai 
potensi untuk menciptakan ketidakpuasan pelanggan yang besar jika tidak sepaham. 

Penggembira atau penggairah tidak pernah berimajinasi, karena jika mereka diminta, 
pelanggan  akan berdebar. Mereka adalah fitur-fitur khusus yang membuat pelanggan 
berkata, “wow!”. Komputer yang tidak perlu password bisa sebagai contoh karena bisa 
membaca sidik jari atau suara. Tanpa penggembira, pelanggan akan puas. Setelah itu, 

Quality Excellent product that 
fulfils or exceeds our 

expectations. 
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pelanggan tidak pernah memimpikan fitur itu lagi! Tetapi ketika fitur diadakan lagi, 
kepuasan pelanggan akan meningkat secara dramatis. 

Satu fitur penggembira yang tidak biasa merupakan penggembira yang akan menjadi 
pemuas atau bukan pemuas dikemudian hari. 

Model Kano digambar sebagai diagram dua dimensi. Menggerakkannya dari kiri ke 
kanan, meningkatnya tuntutan/persyaratan. Bergerak dari bawah ke atas, 
meningkatnya kepuasan. 

Ketidakpuasan mengalir ke garis cekung di bawah grafik. Ketika ketidakpuasan hilang, 
kepuasan jatuh, jika ketidakpuasan ditambah, kepuasan menjadi stabil. 

Penggembira mengikuti garis cekung di atas grafik.Kepuasan tidak berpengaruh ketika 
mereka tidak ada, tetapi ketika ditambah, kepuasan melayang seperti roket. 

 

Ketika kita berusaha untuk memenuhi tuntutan pelanggan, carilah cara kreatif untuk 
memenuhi tingkatan sangat puas dan meniadakan ketidakpuasan yang biasanya tidak 
diutarakan pelanggan. 

2.4 Pelanggan eksternal dan internal 

Pelanggan eksternal adalah klien perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang 
membeli produk yang diproduksi oleh perusahaan. Orang-orang ini sangat penting 
bagi organisasi.  

Pelanggan eksternal adalah orang yang paling penting bagi sebuah organisasi.  Tanpa 
orang-orang ini datang ke toko dan membeli barang, sebuah bisnis tidak akan 
berhasil. Jika pelanggan merasa dia dikecewakan oleh staf, maka lain kali dia akan 

Requirements 

Delighters 

Dissatisfier

Satisfaction 

Satisfiers 
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berbelanja di tempat lain, yang hanya akan menyebabkan kehilangan penjualan bagi 
organisasi. 

Sangat penting membuat pelanggan eksternal merasa dihargai di semua tahap 
penjualan; tahap sebelum penjualan, selama penjualan dan setelah penjualan.  Jika 
pelanggan menikmati pengalaman berbelanjanya, dan senang saat dilayani oleh staf 
toko, maka pelanggan itu pasti akan kembali berbelanja di sana lagi. 

Ada juga pelanggan internal. Mereka juga memainkan peran penting dalam 
keberhasilan organisasi.  Pelanggan internal adalah para staf yang dipekerjakan oleh 
perusahaan. 

Pelanggan internal akan sangat diuntungkan oleh layanan pelanggan yang baik.  
Manajemen yang semakin efektif akan memicu tenaga kerja yang lebih termotivasi.  
Hal itu juga akan meningkatkan kerjasama antar departemen. Para staf akan 
menyambut fakta menghabiskan waktu yang berharga dan uang di dalam departemen 
tersebut baik sebagai individu maupun sebagai tim, dan akan memiliki keamanan 
kerja yang lebih. 

Sekarang kerjakan tugas kelompok qu-2.7-as 2/5 “Harapan 
pelanggan” yang bisa dilihat di Bagian Tugas di akhir Unit 
Pembelajaran ini. Jangan lupa mengikuti catatan panduan 
yang berhubungan dengan Pembelajaran Jurnal dan Bukti 
Portofolio 

Sebagai seorang pelanggan eksternal, apa yang saudara harapkan dari barang atau 
jasa yang saudara beli? 

2.5 Apa layanan pelanggan bermutu itu? 

 

 

 

 

...Layanan pelanggan adalah sentuhan khusus yang
membuat kita merasa terperhatikan 

 

Untuk menyediakan layanan pelanggan bermutu, kita harus mengingat lima faktor 
yang mempengaruhi kesetiaan pelanggan, yaitu: 

• Terpercaya:  kapabilitas untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan
cara yang bisa diandalkan dan akurat. 

• Tanggap: kecekatan membantu pelanggan dan mengantar layanan  yang
dipesan  

• Jaminan: kemampuan untuk memecahkan masalah dengan percaya diri dan
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menimbulkan kepercayaan. 

• Nyata:  ada gedung, fasilitas, perlengkapan, peralatan dan alat komunikasi. 

• Empati:  perhatian, memperhatikan secara individu, dan tertarik
membangun hubungan dengan pelanggan. 

Faktor-faktor ini adalah bagian dari hirarki kebutuhan pelanggan, termasuk kebutuhan 
penting (memberikan apa yang dijanjikan) dan juga kebutuhan yang lebih tinggi 
(mengirimkan dengan hati-hati). 

2.6 Persamaan layanan yang fantastis 

Penelitian dan pengamatan bertahun-tahun tentang kebutuhan pelanggan telah 
menghasilkan sebuah Persamaan Layanan yang Fantastis yang mempraktekkan 
pengetahuan teoritis. Persamaan ini memberikan kerangka kerja untuk layanan 
tertentu baik bagi pelanggan eksternal maupun internal setiap saat, dan memberikan 
cara sederhana untuk mengingat inti pelayanan yang baik, seperti yang bisa dilihat di 
grafik berikut: 

 

Menyapa Pelanggan 

+ 

Menentukan Kebutuhan 

+ 

Memenuhi kebutuhan 

+ 

Membuat saat itu pantas diingat 

+ 

Memeriksa hasil 

+ 

Membiarkan pintu tetap terbuka 

= 

LAYANAN PRIMA 
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Menyapa pelanggan 

Pelanggan mengharapkan sapaan yang ramah, dilengkapi dengan kontak mata, 
senyum, dan bahasa tubuh menerima.  Sapaan mengakui nilai seseorang dan 
membangun hubungan. 

Menentukan Kebutuhan 

Mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan menentukan sisa interaksi.  Mendengar 
dan menjawab pertanyaan adalah hal yang mendasar untuk bagian persamaan ini. 
Mendengar bisa membantu penjualan, mendapatkan perhatian pelanggan, dan 
memecahkan masalah.  Mendegar dengan proaktif merupakan bahan utama dalam 
memberikan tanggapan dan layanan empati.  Saat kita mendengarkan, berikan 
perhatian dan rasa hormat yang tak terbagi pada pelanggan.  Mendengar proaktif 
melibatkan konsentrasi, parafrase, dan memahami pikiran dan perasaan. 

Memenuhi kebutuhan 

Setelah kebutuhan ditentukan dan diketahui, saatnya beraksi.  Menanggapi dengan 
efektif membutuhkan tindakan cepat penuh percaya diri, dan mengetahui apa yang 
bisa dilakukan untuk membahagiakan pelanggan.  Hal ini termasuk: 

• Memberi pelanggan apa yang dijanjikan 

• Mengetahui informasi 

• Mengantarkan barang atau jasa tepat waktu 

• Siap menjawab pertanyaan atau mengangkat telepon, 

• Memandu pelanggan menuju ke solusi 

Membuat momen itu pantas diingat 

Disini kita melakukan sesuatu yang spesial yang membuat pelanggan merasa nyaman.  
Disinilah kreatifitas kita bermain.  Momen yang dikenang adalah saat yang tepat untuk 
bertindak dan menunjukkan cara kita sendiri untuk mengatur hubungan dengan orang 
lain. 

Memerika hasil 

Memeriksa hasil membantu memperkokoh hubungan dengan pelanggan dan 
meningkatkan citra organisasi kita dimata pelanggan. 

Respon yang diberikan tidak selalu positif.  Namun, keluhan adalah kesempatan untuk 
memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan layanan yang sudah ada. 

Membiarkan pintu tetap terbuka 
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Membiarkan pintu tetap terbuka adalah salah satu cara mengakui nilai dan dukungan 
pelanggan.  Ada banyak cara untuk mendorong pelanggan kembali ke tempat kita. 
Kita bisa berkata: 

•  “Terima kasih atas kunjungannya” 

•  “Hubungi saya secara pribadi jika masih ada yang ingin ditanyakan” 

•  “Saya akan menantikan saat bertemu anda lagi saat anda kembali membawa 
informasi yang kita bicarakan tadi." 

Sekarang kerjakan tugas qu-2.7-as 3/5 BErmain peran 
“menanggapi harapan pelanggan” yang bisa dilihat di bagian 
Tugas di akhir Unit Pembelajaran ini. Jangan lupa mengikuti 
catatan panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran 
Jurnal dan Bukti Portofolio 

 

2.7 Prosedur untuk mengembangkan jasa layanan pelanggan 
yang berhasil 

Untuk mengembangkan jasa layanan pelanggan yang berhasil kita perlu mengikuti 
sejumlah panduan prosedur yaitu: 

• Komitmen Manajemen Pemilik: keberhasilan sistem layanan pelanggan 
tergantung pada komitmen total pemilik perusahaan.  Para pekerja akan 
mengikuti contoh yang diberikan oleh pemilik. 

• Mengenal Pelanggan secara Personal:  keberhasilan layanan 
pelanggan didasarkan pada pengetahuan tentang pelanggan tersebut, 
misalnya. Siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang 
memotivasi mereka untuk membeli, dan apa yang harus dilakukan untuk 
memuaskan mereka. 

• Mempekerjakan, Melatih, dan Memberi Kompensasi pada Staf yang 
Baik:  layanan hanya akan baik jika orang yang memberikannya juga 
baik.  Latih mereka, bayar mereka denga baik dan izinkan mereka 
membuat keputusan dan melakukan hal yang benar untuk memuaskan 
pelanggan. 

• Tetap Dekat dengan Pelanggan:  lakukan segalanya untuk tetap dekat 
dengan pelanggan.  Kunjungi mereka, kirimi surat/kartu ucapan.  Pelajari 
tentang kebutuhan dan keinginan mereka yang terus berubah. 

• Bekerja untuk Terus Meningkat:  karena tidak ada sistem yang 
sempurna, maka kita harus terus menerus bekerja untuk meningkatkan 
layanan pelanggan kita dan mutu kinerja .  Pelanggan menghargai usaha 
untuk mempertahankan layanan pelanggan bermutu. 
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• Mengembangkan Standar Kinerja  Mutu Layanan (ISO):  layanan 
bermutu dan kepuasan hanya ada di pikiran pelanggan.  Kembangkan 
Standar dan Sistem Pengukuran untuk memenuhi persepsi mereka. 

Pengembangan Standar Layanan dan Sistem Pengukuran khususnya penting untuk 
menyusun Sistem Manajemen Mutu di dalam organisasi dan perusahaan bisnis. 

Apa yang kita maksud dengan Standar? 

Organisasi Standarisasi Internasional (ISO) adalah pembuat standar terbesar di dunia. 
Meskipun kegiatan utama ISO adalah mengembangkan standar teknis, standar ISO 
juga memiliki reperkusi ekonomi dan sosial yang penting.  Standar ISO membuat 
perbedaan positif, bukan hanya bagi insinyur dan pabrik yang menjadi sasaran 
pemecahan masalah dasar produksi dan distribusi, tapi juga pada masyarakat secara 
keseluruhan. 

Standar ISO berkontribusi untuk membuat pengembangan, pembuatan dan suplai 
barang dan jasa lebih efisien, aman, dan bersih. Standar-standar itu membuat 
perdagangan antar bangsa lebih mudah dan adil. Standar-standar tersebut 
menyediakan dasar teknis kesehatan, keamanan dan peraturan lingkungan bagi 
pemerintah. Mereka membantu mentransfer teknologi bagi negara berkembang.  
Standar ISO juga menjadi penjaga konsumen, dan pengguna secara umum, barang 
dan jasa—sekaligus membuat hidup mereka lebih sederhana. 

Saat segala hal berjalan baik—misalnya, saat sistem, permesinan dan peralatan 
berjalan dengan baik dan aman—hal itu dikarenakan mereka sesuai standar. 

Apa yang kita maksud dengan Sistem Pengukuran? 

Sistem pengukuran ditentukan oleh analisis sistem pengukuran (Measurement System 
Analysis, MSA) yaitu sebuah pendekatan yang dirancang khusus untuk mengakses 
keterpercayaan (pertanggung jawaban) pengukuran dan kontrol variannya. 

Seperti halnya proses yang memproduksi bermacam-macam barang, proses 
mendapatkan pengukuran dan data juga bermacam-macan dan bisa menghasilkan 
cacat. MSA mengevaluasi keseluruhan proses mendapatkan ukuran untuk memastikan 
data yang nantinya digunakan untuk analisis mutu terpercaya dan terintegritasi serta 
untuk memahami implikasi kesalahan pengukuran pada keputusan yang diambil 
tentang sebuah produk atau proses. 

MSA menganalisis koleksi perlengkapan, operasi, prosedur, perangkat lunak dan 
personel yang mempengaruhi tugas sejumlah karakteristik atau mempengaruhi 
pengukurannya.  Analisis Sistem Pengukuran menyangkut hal-hal berikut: 

• memilih pengukuran dan pendekatan yang tepat, 

• menilai peralatan pengukuran, 

• menilai prosedur dan operator, 
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• menilai interaksi pengukuran, dan 

• Menghitung ukuran ketidakpastian dari sebuah alat pengukuran dan/atau 
sistem pengukuran. 

Kedua isu ini—ISO dan MSA—akan dipelajari lebih dalam di semester 2 dan 3. 

Sekarang kerjakan tugas qu 2.7-as 4/5 tugas kelompok “Apa 
yang harus diukur oleh organisasi?” yang bisa dilihat di Bagian 
Tugas di akhir Unit Pembelajaran ini. lupa mengikuti catatan 
panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran Jurnal dan 
Bukti Portofolio. 
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3 Beban karena mutu buruk 

Implementasi dan pemeliharaan sistem bermutu memang memakan biaya.  Tapi biaya 
(beban) TIDAK memiliki sistem bermutu lebih besar. 

Menghitung biaya yang ditimbulkan oleh mutu yang rendah memungkinkan organisasi 
untuk menentukan sampai batas mana sumber daya organisasi digunakan untuk 
kegiatan yang hanya ada sebagai hasil defisiensi yang terjadi dalam prosesnya. 
Memiliki informasi tersebut memungkinkan organisasi menentukan potensi 
penghematan yang bisa didapat dengan cara implementasi peningkatan proses. 

Mari kita lihat biaya karena layanan yang jelek dan mutu buruk. 

Ingatlah bahwa penghitungan ini melibatkan lebih dari sekedar kerugian kehilangan 
pelanggan saat ini dan dimasa depan.  Penghitungan ini mencakup: 

• Beban kinerja —beban untuk melakukannya dengan benar pertama kali.
Kinerja  bebas kesalahan. 

• Beban kegagalan atau pengerjaan ulang—beban untuk mengulangi
pekerjaan atau untuk memperbaiki kesalahan. 

• Beban deteksi—biaya inspeksi dan biaya lain yang terkait dengan
pendeteksian masalah. 

• Biaya pencegahan—biaya untuk mengidentifikasi cacat mutu sebelum
terjadi. 

• Beban pelanggan—waktu, usaha, dan uang yang dihabiskan oleh
pelanggan yang tidak puas. 

• Beban citra korporasi—kehilangan reputasi, sulit didapat kembali;
kehilangan pasar, investasi yang lebih tinggi untuk iklan. 

3.1 Manfaat menyediakan barang dan jasa mutu tinggi 

Menyediakan barang dan jasa bermutu tinggi adalah yang paling penting bagi 
keberlangsungan hidup organisasi dan perusahaan bisnis. 

• Harga—kita bisa memberi harga yang lebih mahal karena barang dan jasa
kita bermutu lebih tinggi. 

• Kemungkinan untung—mutu sejati berarti melakukannya dengan benar
sejak pertama kali.  Pendekatan ini akan bisa mengurangi biaya dan
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meningkatkan keuntungan. 

• Pembagian pasar—lebih banyak orang akan membeli dari kita karena
mereka tahu mereka mendapat sesuatu yang senilai dengan uang yang
mereka bayar. 

• Beban—meningkatkan mutu bisa mengurangi beban produksi. 

• Pemasaran—beban relatif pemasaran dan pengiklanan akan menurun
dengan meningkatnya penjualan, karena keduanya berbanding terbalik. 

Apa hubungan antara Layanan Bermutu dengan Kepuasan Pelanggan? 

Ada perbedaan hubungan antara mutu, layanan pelanggan, dan kepuasan pelanggan. 
Jika kita memberikan dua hal pertama sesuai dengan harapan pelanggan, kepuasan 
pelanggan pasti terjamin.  Selain itu, pelanggan yang puas akan membawakan 
pelanggan lain, yang akan membawa pelanggan lain lagi, dan siklus rujukan itu terus 
berlanjut. 

3.2 Kenapa hubungan pelanggan bermutu penting? 

Kesempurnaan yang didorong oleh pelanggan memiliki komponen saat ini dan masa 
depan: memahami minat pelanggan dan penawaran pasar saat ini sekaligus inovasi 
masa depan.  Nilai dan kepuasan mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor melalui 
keseluruhan pembelian oleh pelanggan, kepemilikan dan pengalaman melayani.  
Faktor-faktor ini mencakup hubungan organisasi dengan pelanggan yang membantu 
membangun rasa percaya, percaya diri dan kesetiaan.  Konsep mutu ini mencakup 
tidak hanya karakteristik barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan, 
tapi juga fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik yang membedakan-nya dari para 
pesaing: 

• Perkembangan industri jasa.  Perkembangan bisnis yang terkait dengan 
pelayanan/jasa diperkirakan berlanjut. 

• Persaingan.  Hubungan Pelanggan Bermutu memberikan keuntungan 
kompetitif bagi pemilik bisnis. 

• Pemahaman akan pelanggan.  Pelanggan ingin dipahami dan diperlakukan 
dengan baik.  Mereka akan mengulangi bisnis dimana hubungan pelanggan 
ditekankan. 

• Ekonomi bisnis.  Mayoritas pendapatan perusahaan manapun didasarkan 
pada pengulangan bisnis.  Hubungan pelanggan bermutu bisa membantu 
pengulangan ini. 
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4 Menangani dan memecahkan keluhan pelanggan 

 

 ...Keluhan adalah momen yang pantas dikenang
yang ditunggu kedatangannya.  Penelitian
menunjukkan bahwa pelanggan yang mengeluh
dan keluhan mereka diselesaikan dengan
memuaskan sebenarnya lebih setia dibanding
jika mereka tidak memiliki keluhan sama sekali. 

 
Tujuan sistem mutu adalah salah satu hal yang utama untuk memperkecil keluhan 
pelanggan.  Karena tidak ada yang sempurna, keluhan tetap terjadi dan harus 
dipandang sebagai sesuatu yang bernilai:  keluhan membantu kita fokus pada 
masalah yang ada yang akan jadi bahaya jika tersembunyi.  Sebaliknya, masalah 
yang jelas adalah indikator kuat dimana dan apa yang harus ditingkatkan. 

Saat kita bekerja dengan pelanggan bisa saja tiba-tiba seorang tamu menghampiri 
kita dengan wajah jelas terlihat marah dan kecewa dan menuntut tindakan segera.  
Apa yang harus dikatakan pada tamu ini dan bagaimana cara mengatasi situasi 
tersebut?  Masing-masing dari kita sudah akrab dengan peran pelanggan dalam 
kehidupan sehari-hari, maka, kita semua tahu bagaimana kita membereskan masalah 
kita, misalnya pentingnya untuk tetap sabar dan bersikap empati pada pelanggan 
tersebut. 

Setiap keluhan penting! 

Keluhan tidak selalu jelek.  Orang-orang yang mengajukan keluhan ingin dipuaskan; 
dan jika kita melakukannya dengan benar, orang yang barusan mengajukan komplain 
pada kita, akan kembali lagi. 

Akomodasi adalah strategi terbaik untuk mengetahui masalahnya dan memberi apa 
yang dia inginkan atau kemungkinan alternatifnya. 

Proses penyembuhan keluhan, yaitu proses yang diasosiasikan dengan pemecahan 
masalah yang dikeluhkan, adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis.  Proses ini harus 
secara konstan di kaji untuk perbaikan. 

Jika pelanggan memainkan peran aktif dalam mengevaluasi proses kita, akan lebih 
mudah untuk memecahkan keluhan pada panggilan pertama. 

Dengan proses yang memenangkan, pelanggan akan lebih bahagia, yang pada 
gilirannya akan membuat bisnis kita berhasil. 
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4.1 Hak pelanggan 

Pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan: 

• Layanan yang ramah dan sesuai pesanan. 

• Perhatian penuh dari kita saat pelanggan melakukan bisnis dengan kita. 

• Barang dan jasa yang bermutu 

• Pemenuhan kebutuhan dan dengan harapan pelayanan tertentu. 

• Staf yang kompeten, berpengetahuan dan terlatih. 

• Perhatian pada tiap detail tiap kali dia menjadi pelanggan potensial. 

• Manfaat dari semua sumber daya kita, kerja tim dan jaringan kerja kita
untuk memberikan layanan jangka panjang superior.  

• Komunikasi terbuka beserta umpan balik, komplain atau pujian. 

• Harga yang pantas untuk barang dan jasa yang dijual. 

• Penghargaan dari kita dan staf kita untuk bisnis di masa lalu dan masa
depan. 

• Sub kelompok bisa dibuat untuk bekerja lebih cepat. 

• Pengakuan dan penyelesaian konflik. 

 

4.2 langkah-langkah menangani komplain 

Untuk menangani komplain pelanggan, kita harus memperhatikan saran-saran 
berikut: 

• Jangan menganggap masalah itu sebagai masalah pribadi.Pelanggan
tidak menyerang kita senagai pribadi.  

• Tetap tenang. Dengarkan dengan baik.  Ambil nafas panjang dan susun
kata-kata dengan seksama. Parafrasekan apa yang mereka katakan; pastikan
anda mendengar mereka dengan jelas. 

• Ulangi keluhan itu dan pastikan pelanggan tersebut mengkonfirmas ibahwa
kita mendengarnya dengan benar.  

• Minta maaf pada pelanggan tersebut. 

• Kenali perasaan pelanggan tersebut. 
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• Jelaskan tindakan apa yang akan kita ambil untuk memperbaiki masalah itu. 

• Ucapkan terima kasih pada pelanggan tersebut karena telah
memberitahukan masalah tersebut. 

Jenis pelanggan yang sulit 

• Sabar tapi argumentatif • Pembicara tanpa henti 

• Berbadan besar atau berandalan • Orang yang bimbang 

• Orang yang panas tapi pendiam • Orang nyentrik 

• Klien yang suka menuntut • Tamu yang mabuk 

• Pengkritik konstan • Pelanggan yang pemarah 

Kenapa orang-orang ini sulit? 

Kebanyakan orang ini merasa tidak aman.  Mereka perlu dimengerti, merasa diterima, 
nyaman dan dianggap penting.  Orang-orang yang sulit seringkali menunjukkan 
kebutuhan, meskipun mereka memilih cara yang tidak pantas dan tidak sopan untuk 
menkomunikasikan kebutuhannya. 

 Orang-orang seringkali sulit karena alasan pribadi, bukan 
karena masalah. 
 

Berikut ini sejumlah alasan umum kenapa pelanggan jadi sulit.  Bisakah saudara 
mengenali salah satu alasan ini pada pelanggan? 

• Kelelahan atau frustasi 

• Bingung atau terbawa situasi 

• Membela ego atau harga diri 

• Belum pernah berada di situasi yang sama 

• Merasa diabaikan. Tidak ada yang mendengarkan 

• Sedang mabuk 

• Tidak menggunakan bahasa yang dipakai dengan baik 

• Belum pernah diperlakukan buruk dalam lingkungan yang sama 

• Sedang dalam mood yang jelek 
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• Terburu-buru atau telah menunggu terlalu lama. 

Ada lagi yang lainnya? 

Saat pertama mendapatkan diri berhadapan dengan situasi yang sulit yang  kita tidak 
tahu bagaimana menanganinya, libatkan bantuan peekrja lain atau siapapun yang 
lebih bisa memecahkan masalah tersebut. 

4.3 mempertahankan layanan pelanggan superior 

Berikut ini sepuluh faktor penting layanan pelanggan superior.  Bahas tiap item 
dengan rekan dan pikirkan contoh untuk tiap item. 

• Pelanggan adalah orang yang paling penting dalam bisnis.    

• Pelanggan tidak tergantung pada kita. Kita yang tergantung pada pelanggan.
Kita bekerja untuk pelanggan. 

• Pelanggan adalah tujuan utama kita bekerja. 

• Jangan melayani pelanggan yang bukan seleranya. 

• Pelanggan membantu kita dengan datang ke bisnis kita.  Kita tidak membantu
mereka dengan melayani. 

• Pelanggan adalah bagian paling penting dari bisnis kita. 

• Pelanggan bukan statistik.  Mereka punya perasaan dan emosi, sama seperti
kita.  Perlakukan pelanggan lebih baik dari yang kita ingin dilakukan pada kita 

• Jangan berdebat dengan pelanggan 

• Tugas kita adalah untuk memuaskan kebutuhan, keinginan dan harapan
pelanggan dan memecahkan masalah dan komplain mereka. 

• Berikan pelanggan pelayanan yang paling ramah, menyenangkan dan
profesional yang kita bisa 

• Pelanggan penting bagi bisnis kita. Ingat, tanpa pelanggan kita tidak punya
bisnis. Kita bekerja untuk pelanggan 

Apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan kesetiaan pelanggan jangka 
panjang? 
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Tips untuk mempertahanka pelanggan 

• Sapa tiap pelanggan dengan namanya 

• Dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan
pelanggan 

• Perlakukan tiap pelanggan sebagai individu. 

• Bersikaplah ramah pada pelanggan 

• Tanggapi tiap kebutuhan pelanggan 

• Kenali sejarah belanja dan motivasi belanja tiap
pelanggan 

• Habiskan waktu yang cukup dengan pelanggan 

• Libatkan pelanggan dalam bisnis, mintai saran dan usul
mereka 

 

• Pelanggan harus merasa penting, yakinkan mereka 

 

Sekarang kerjakan tugas QU-2.7-AS. 5/5 permainan peran 
“menangani komplain pelanggan sulit” yang bisa dilihat di 
bagian Tugas di akhir Unit Pembelajadan ini. lupa mengikuti 
catatan panduan yang berhubungan dengan Pembelajaran 
Jurnal dan Bukti Portofolio. 
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5 DAFTAR TUGAS 

 

REF. N. JUDUL TUGAS 
PERKIRAAN WAKTU 

PEMBELAJARAN 

QU-2.7-AS.1/5 TUGAS KELOMPOK “MUTU 
MULTI DIMENSI” 

1 JAM 

QU-2.7-AS.2/5 TUGAS KELOMPOK “HARAPAN 
PELANGGAN” 

1 JAM 

QU-2.7-AS.3/5 PERMAINAN PERAN 
“MENANGGAPI HARAPAN 
PELANGGAN” 

2 JAM 

QU-2.7-AS.4/5 TUGAS KELOMPOK 
“BAGAIMANA ORGANISASI 
MENGUKUR?” 

2 JAM 

QU-2.7-AS.5/5 PERMAINAN PERAN 
“MENANGANI KOMPLAIN 
PELANGGAN SULIT 

2 JAM 

TEORI 4 JAM PRAKTEK 7 JAM 
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QU-2.7-AS.1/5 TUGAS KELOMPOK “MUTU MULTI 
DIMENSI” 

PERKIRAAN WAKTU: 1 JAM 

Tujuan pembelajaran: menemukan aspek-aspek mutu berbeda dan pentingnya 
dalam mempengaruhi pilihan pelanggan 

Kelas akan dibagi menjadi kelompok beranggotakan 5-6 orang.  Tiap kelompok 
akan menganalisa situasi berikut: 

Pikirkan sebuah produk pilihan sendiri (misalnya kamera, sepeda, mixer, 
perekam, mainan, pakaian...)  lalu lakukan curah gagasan dan catat 
karakteristiknya (menggunakan 9 dimensi mutu). 

Diskusikan: dimensi mana yang memiliki dampak utama dalam keputusan 
saudara membeli barang tersebut atau tidak? 

Ulangi curah gagasan untuk dua produk lagi, bedakan ketiga produk tersebut. 

Bandingkan hasilnya: apakah sejumlah dimensi tetap ada dalam pertimbangan 
pelanggan? 

Ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 
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QU-2.7-AS.2/5 TUGAS KELOMPOK “HARAPAN 
PELANGGAN” 

PERKIRAAN WAKTU:2 JAM 

 
Tujuan pembelajaran: menentukan pentingnya harapan pelanggan dan 
mengetahui bagaimana harapan terbentuk. 
 
Untuk tiap skenario berikut, tuliskan kebutuhan pelanggan yang jelas 
(terpercaya, cepat tanggap, jaminan, empati, nyata) di kolom A.  Di kolom 
B tuliskan “ya” atau “tidak” tergantung menurut saudara kebutuhan 
tersebut terpenuhi atau tidak. 
 KEBUTUHAN 

PELANGGAN 

TERPENUHIK

AH? 

1. Perusahaan komputer menawarkan harga 
khusus dalam iklan penjualan komputer. 
Saat pelanggan tiba disana, mereka 
diberitahu perusahaan hanya punya satu 
stok dan sudah terjual. 

2. Seorang pelanggan menanyai pelayan 
mana yang lebih baik, daging sapi atau 
kalkun.  Pelayan itu menjawab “Aku tidak 
tahu. Aku orang baru disini.” 

3. Seorang pelanggan tiba di toko lima menit 
sebelum tutup untuk membeli sesuatu 
yang dibutuhkan untuk seok paginya.  
Penjaga toko bilang “tidak akan bisa, 
barang itu dibagian belakang dan kami 
tutup lima menit lagi.” 

4. Seorang pelanggan membeli kamera 
digital baru tapi tidak bisa 
menggunakannya.  Penjualnya berkata 
“Jangan kuatir.  Butuh waktu untuk 
mempelajarinya, tapi kau pasti bisa.  Aku 
tahu teknologi bisa membuat frustasi. Biar 
aku ajarkan bagaimana memakainya.” 

  

 

APA YANG AKAN SAUDARA LAKUKAN? 

1: 

2: 

3: 

4: 

Tunjuk ketua kelompok untuk maju kedepan kelas dan menyajikan hasil 
diskusi kelompok. 
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QU-2.7-AS.3/5 PERMAINAN PERAN 
“MENANGGAPI HARAPAN PELANGGAN” 

PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM 

 
Tujuan pembelajaran: meneliti berbagai cara untuk memenuh harapan 
pelanggan—atau tidak sama sekali. 
 

Kelas dibagi jadi tida kelompok: pelanggan, kantor komplain “yang bagus” dan 
kantor komplain “yang buruk” 
 
Pelanggan: tiap anggota kelompok memilih komplain yang akan diajukan ke 
kantor komplain 
 
Permainan peran: 
 
a. Seorang pelanggan menyatakan komplainnya. 
b. Tiap kelompok berkonsultasi selama dua menit 
c. Kelompok “kantor komplain bagus” memberi kemungkinan jawaban terbaik 

dan membuat pelanggan tersebut senang dan setia pada perusahaan. 
d. Kelompok “kantor komplain buruk” memberikan kemungkinan jawaban 

terburuk dan membuat pelanggan marah serta membuatnya tidak mau lagi 
membeli produk perusahaan tersebut. 

 
Teruskan sampai semua klien mendapat jawaban. Lalu pilih jawaban “yang 
terbaik dari yang terbaik” dan “yang terbaik dari yang terburuk” 
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QU-2.7-AS.4/5 TUGAS KELOMPOK “APA YANG HARUS 
DIUKUR ORGANISASI?” 

PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM 

Tujuan pembelajaran: menemukan hubungan antara kepuasan pelanggan dengan 
pengukuran (apa, dimana, siapa,...) yang ditujukan pada Sistem Manajemen 
Mutu. 

Anggap saudara adalah bagian dari perusahaan yang memproduksi furnitur. 

Bentuk 9 kelompok untuk mewakili semua bidang kerja yang ada di perusahaan 
tersebut, sebagai berikut: 

1. pembeli bahan: kayu, panel, perlengkapan (obeng, tang, dsb), cat 

2. stok 

3. desain furnitur (termasuk kriteria efektifitas beban) 

4. produksi (pemotongan kayu dan panel, penyatuan, pengeleman, dsb) 

5. pengecatan dan penyelesaian 

6. pembungkusan dan pengiriman 

7. pemasaran (termasuk pemeliharaan jaringan pengecer) 

8. periklanan 

9. Manajemen keuangan. 

Langkah pertama 

Untuk mencapai kepuasan pelanggan maksimum, tiap bidang kerja harus 
menentukan minimal satu standar mutu untuk hasil kerjanya dan minimal 2 faktor 
yang harus diukur dan dikontrol. 

Langkah kedua 

Gambar di papantulis semua bidang kerja sebagai blok-blok terpisah.  Untuk 
mencapai dan mempertahankan standar mutu, sejumlah informas iharus dibagi 
diantara kesembilan bidang kerja tersebut. 

Dalam kelompok, tentukan hubungan antar semua bidang kerja. 

Gambar semua garis informasi antar bidang yang relevan di papan tulis. 

 

Langkah ketiga 

Pilih seorang murid dalam kelompok yang akan berperan sebagai pelanggan yang 
akan mengajukan komplain 

Pilih seorang murid yang akan berperan sebagai orang yang bertanggung jawab 
menangani komplain, untuk menerima komplain dan bertemu dengan pelanggan 
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tersebut, dan memberikan solusi terbaik 

Diskusikan dengan kelompok di bidang kerja mana masalah akan dianalisis dan 
tentukan: 

1. di bidang mana masalah muncul; 

2. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi? 

Ketua kelompok akan memberitahu bidang-bidang yang relevan. 

Langkah keempat 

Ikuti garis informasi antar bidang kerja untuk memutuskan kemana informasi 
yang terkait dengan masalah yang diajukan harus dikirim. 

Tiap kelompok akan membahas (selama 5 menit) dan memutuskan faktor utama 
mana yang perlu diukur dan dikontrol untuk membereskan masalah tersebut dan 
mengumpulkan informasi yang terkait dengan bagaimana memecahkan masalah 
tersebut. 

Bahas hasil kerja kelompok bersama guru dan teman sekelas 
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QU-2.7-AS.5/5 PERMAINAN PERAN “PELANGGAN SULIT” 

PERKIRAAN WAKTU: 2 JAM 

Tujuan pembelajaran: mengidentifikasi pelanggan yang sulit dan menemukan cara 
mengatasi komplain pelanggan. 

Pilih minimal 3 pasangan dalam kelompok, tiap pasangan memainkan peran 
pelanggan dan orang yang bertanggung jawab menangani komplain. 

Pasangan tersebut akan menyepakati komplain yang diajukan, 

Si pelanggan—dengan rahasia—memilih (lihat 4.2) satu jenis “pelanggan sulit” 
dan satu bentuk “alasan pelanggan tersebut sulit”. 

Permainan peran dimulai:  pelanggan berdasarkan tipe yang dipilih dan 
alasannnya; penanggung jawab melakukan semua yang disarankan di 4.2 
“langkah menangani komplain” dan “tips mempertahankan pelanggan” 

Di akhir permainan peran, keseluruhan kelompok akan: 

1. untuk pelanggan, mengenali tipe pelanggan dan alasan kenapa tipe itu dipilih; 

2. Untuk penanggug jawab, menentukan apakah semua langkah dan tips yang 
diberikan telah dilaksanakan dengan benar. 

Ulangi permainan peran dan kelompok membahas tiga pasangan yang akan 
melakukannya. 

Lakukan diskusi kelompok untuk menentukan pasangan mana yang menampilkan 
permainan peran terbaik dan jelaskan kenapa. 
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