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tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasiberupa“pemberitahuansegeratentangpengobatanpneumoniadaripenyebabyang
PENDAHULUAN

PandemiCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) diumumkan WHO (WorldHealth
Organization)tanggal11 Maret2020.Kejadian Covid-19 yang dilaporkankepada publik
pertamakalitanggal31Januari2020diWuhan,PropinsiHubei,RRC.MemasukiMinggu
ketigaApril2020terdapat170.000lebih korban yangmeninggal,yangsembuhsebanyak
640.000dari total yangterkonfirmasi positifsebanyak lebih dari 1,4 juta orang
(www.corona.help.com,April2020). Alok Bhargavaa dan kawan-kawan (2001)
menemukan bahwa angkakelangsunganhidup yang tinggiakan memberikankontribusi
positifbagipertumbuhanekonomi.Disisilain Covid-19 telahmengakibatkan angka
kematian(mortality)yangtinggi.

PandemiCOVID-19yangtelahmenyebarpadaakhirnyamembawarisikoyang
sangatburuk bagiperekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya darisisi
kewirausahaan,
perdagangan,sertainvestasi.ditahun2020menjadifenomenahororbagiseluruhumat
manusiadidunia.Mengapatidak,organisasiberskalainternasionalbidangkeuangan yaitu
InternationalMonetary Fund dan World Perkembangan perekonomian dewasa ini
khususnyadalam memasukiakhirdarikuartalBankmemprediksibahwahinggadiakhir
kuartalIditahun2020ekonomiglobalakanmemasukiresesiyangterkoreksisangattajam
(Liuetal,2020).Pertumbuhanekonomiglobal
dapatmerosotkenegatif2,8%ataudengankatalainterserethingga6%daripertumbuhan
ekonomiglobaldiperiodesebelumnya.Padahal,kedualembagatersebutsebelumnyatelah
memproyeksiekonomi global diakhir kuartal Itahun2020 akan tumbuh pada
persentase
pertumbuhansebesar3% (Carrillo-Larco& Castillo-Cara,2020).Fenomenahorortersebut
terjadikarenamunculnyavirusbaruyangmenjangkitduniasaatiniyaituCoronaviruses
(CoV).
OrganisasiinternasionalbidangkesehatanyaituWorldHealthOrganizationmenyatakan
bahwaCoronaviruses(Cov)dapatmenjangkitsalurannafaspadamanusia.Virustersebut
memilikinamailmiahCOVID-19.COVID-19dapatmemberikanefekmulaidarifluyang
ringansampaikepadayangsangatseriussetaraataubahkanlebihparahdariMERS-CoV
dan
SARS-CoV (Kirigia& Muthuri,2020).COVID-19disebutjugasebagaizoonoticyaitu
penularannyaditularkanmelaluimanusiadan/atauhewan.KementerianKesehatanRepublik
IndonesiamenyebutkanbahwapandemiinipertamakaliterdeteksidiWuhan,Chinayaitu
pada
tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasiberupa“pemberitahuansegeratentangpengobatanpneumoniadaripenyebabyangtidakdiketahui”.COVID-19
menyebarbegitucepatkeseluruhpenjuruduniadanberubahmenjadipandemiyanghoror
bagi
masyarakatdunia.Hinggapenelitianiniditulisditemukan93negarayangtelahterjangkit
COVID-19.DampakpenyebaranCOVID-19ternyatasangatberdampakbagiparapelaku
usaha.Merekamengalamikerugianhinggajutaanrupiah.BeberapasektorusahadiSulawesi
TenggaramulaimerugiakibatpandemiCOVID-19.Parapengusahapunmemilihmenutup
usahanyauntukmencegahkerugianyanglebihbanyak.

SalahsatuusahayangikutterdampakakibatCOVID19adalahusahapertokoan,misalnya
tokosentralbautyangterletakdianduonohukotakendariSulawesitenggara,dampakyang
dirasakanolehtokotersebutadalahjumlahcustomeryangdatangberbelanjaditoko
tersebutjadiberkurangdibandingkanhariharibiasanyasebelum pandemi.selainituwaktu
bukatutuptokorelativelebihcepatdibandingkandenganhariharibiasa.haltersebut
sangatlahberpengaruhterhadapkondisipendapatanusahapetokoantersebut.untuktetap
dapatproduktifadabeberapausahayangdilakukanpemiliktokodalam menjalankan
usahanya,yaitumenerapkanprotokolcovid19secaraketat,contohnyamemakai
masker,mencucitangandanmenjagajarak.Haltersebutmembuatpenelitiuntukmelakukan
observasiapakahpenerapanprotokolcovid19sudahefektifdalam melayanicostumer.
VirusCoronajugabisaberadadiudara,jadijikaAndatidakmemproteksidiriAndasendiri,
kemungkinantertularVirusCoronamenjadilebihbesar.CDCmemberikantipsmencegah
CoronayangbisaAndalakukansegera.



RajinCuciTangan
Kuman,bakteri,danvirussangatmudahmenempelditangan.Karenaitu,pentingbagi

Andauntukrajinmencucitanganmenggunakansabundanairmengalirselamaminimal20
detik.CDCmengatakan,Andabisamenggunakanhandsanitizerdengankandungan
alokoholminimal60%jikatidakmemilikisabundanair.CDCmenegaskanbahwacuci
tanganpentingdilakukansetelahAndadatangdaritempatumum,batuk,ataubersin.Selain
itu,janganlupamencucitangansebelum makan,setelahdarikamarmandiatauWC,
merawatorangsakit,ataumenyentuhhewanpeliharaan.

JagaJarak
TipsmencegahCoronaselanjutnyaadalahmenjagajarakdenganoranglain.Selaluingat

bahwaorang-orangyangtidakmenunjukkangejalajugabisamenularkanVirusCorona.
Jagalahjarakdenganoranglainsejauhminimal1m.Takhanyadenganoranglain,tips
mencegahCoronadenganmenjagajarakjugaperludilakukanterhadapanggotakeluarga
dalam saturumahyangsedangsakit.Jikamemungkinkan,Andabisamenggunakan
ruanganyangberbedadengananggotakeluargayangsakit

.PakaiMaskerdenganBenar
TipsmencegahCoronadenganmemakaimaskeryangbenaradalahprotokolkesehatan

wajibyangperluditerapkan.PenggunaanmaskertidakhanyadilakukanagarAndaterhindar
dariVirusCorona,tapijugawajibdilakukanagarAndatidakmenularkanvirusapapunke
oranglain.Namun,janganpakaianmaskerpadaanakyangberusiadibawah2tahundan
memilikigangguanpernapasan.Alih-alihmenggunakanmaskerbedahataumaskerN95
yangdipakaitenagakesehatan,CDCmengatakanagarmasyarakatmemakaimaskerkain
agarkebutuhanpetugaskesehatanmasihbisaterpenuhi.

Selain3tipsmencegahCoronayangtelahdijelaskan,Andajugaperlumenjagakebersihan
lingkungandenganmemakaidisinfektanpadabenda-bendaataupermukaanyangsering
dipegang.Memantaukesehatandirisendirijugatakbolehluputdilakukan.PastikanAnda
waspadadenganberbagaimacam gejalapenyaitCoronayangmungkindialami.



                     Metode penelitian

A.Pengertian Pelayanan 

Pelayanan (customerservice) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan
untuk  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan,  melalui  pelayanan  ini  keinginan  dan  kebutuhan
pelanggan dapat terpenuhi.

1.Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  dijelaskan  bahwa  pelayanan  adalah  sebagai  usaha  melayani
kebutuhan  orang  lain,  sedangkan  melayani  yaitu  membantu  menyiapkan  (membantu  apa
yangdiperlukan seseorang).

2.pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagai proses
pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat,proses  pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas  orang  lain.  Menurut  R.A  Supriyono
pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak konsumen
dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan
merasa puas,dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menarik
konsumen  untuk  menggunakan  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan.Sedangkan  definisi  yang  lain
menyatakan bahwa pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan suatu
pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud.  Selanjutnya Munir juga mengatakan
pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor
material  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode  dalam rangka  usaha  memenuhi  kepentingan orang
lainya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh
karena itu dapat  ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya.  Dengan
adanya  standar  manajemen  dapat  merencanakan,  melaksanakan,  mengawasi  dan  mengevaluasi
kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.

B.Bentuk-bentuk Pelayanan
Pelayanan dapat di kategorikan dalam tiga bentuk yaitu:
layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, layanan dengan perbuatan.
a.Layanan dengan lisan Layanan dengan lisan di lakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan
masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan
penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
b.Layanan dengan tulisan Layanan dengan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol
dalam  pelaksanaan  tugas.  Tidak  hanya  dari  segi  jumlah  tetapi  juga  dari  segi  peranannya.  Pada
dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama layanan jarak jauh karena faktor biaya.
Agar  layanan  dalam  bentuk  tulisan  dapat  memuaskan  pihak  yang  dilayani,  satu  hal  yang  dapat
diperhatikan  adalah  faktor  kecepatan,  baik  dalam  pengolahan  masalah  maupun  proses
penyelesaiannya, (pengetikannya,penandatanganannya, dan pengiriman kepada yang bersangkutan).
c.Layanan dengan perbuatan dilakukan oleh sebagian besar kalangan menegah dan bawah.Karena itu
faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menetukan hasil perbuatan atau pekerjaan

C.Dasar-dasar Pelayanan

pelayanan yang diberikan dapat  memuaskan konsumen maka seorang karyawan diharapkan dapat
melayani keinginan dan  kebutuhan konsumennya.
ut ini dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam memberikan pelayanan yaitu:
a.Berpakain dan berpenampilan bersih dan rapi.
b.Percaya diri, bersikap akrap dengan penuh senyum.



c.Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal.
d.Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan.
e.Berbicara dengan bahasa baik dan benar.
f.Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.Setiap perusahaan selaluingin dianggap terbaik dimata
konsumennya.
    Konsumen  pada  intinya  ingin  diberikan  pelayanan  yangterbaik,  pelayanan  yang  baik  harus
diketahui oleh pihak perusahaan sehingga keinginan konsumen dapat diberikan secara maksimal.
 Adapun pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:
a.Tersedia sarana dan prasarana yang baik konsumen ingin dilayani  prima,  oleh karena itu untuk
melayani konsumen salah satu yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang
tersedia.
b.Tersedianya  karyawan  yang  baik  kenyamanan  konsumen  tergantung  dari  petugas  yang
melayaninya.Petugas harus ramah, sopan, dan menarik, disamping itu petugas harus cepat tanggap,
pandai berbicara, menyenangkan serta pintar
c.Bertanggung jawab kepada konsumen sejak awal hingga selesai.
Dalam menjalankan kegiatan pelayanannya setiap karyawan harus mempu melayani dari awal hingga
selesai.
d.Mampu  melayani  secara  cepat  dan  tepat  dalam  melayani  konsumen  diharapkan  petugas  harus
melakukannya sesuai prosedur. Layanan yang diberikan sesuai jadwal dan pekerjaan tentunya dan
jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan konsumen.
e.Mampu berkomunikasi petugas harus mampu berbicara kepada setiap konsumen dan memahami
keinginan konsumen, artinya petugas harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah
dimengerti, dan jangan menggunakan istilah yang sulit dimengerti.
f.Berusaha  memahami  kebutuhan  konsumen  .Petugas  harus  cepat  tanggap  apa  yang  diinginkan
konsumen, mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen.

D.Etika dalamPelayanan

Etika dalamIslam memiliki dua pengertian yaitu pertama etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai
dan norma-norma yang konkrit yang menjadi pedoman dan pengangan hidup manusia dan seluruh
kehidupan.Etika/ethisberasal dari kata Yunani yaituethos artinya kebiasaan. Ia membicarakan tentang
kebiasaan (perbuatan) tetapi bukan menurut arti adat,melainkan tata adab, yaitu berdasarkan intisari
atau sifat dasar manusia mengenai baik dan buruk, jadi dengan demikian etika adalah teori tentang
perbuatan manusia ditimbang menurut baik dan buruk.
Etika  juga  dapat  diartikan  serangkaian  tindakan  berdasarkan  kebiasaan  yang  mengarah  kepada
perbuatan benar dan salah. Sebagian penjual jasa masyarakat membutuhkan pelayanan dan perlakuan
yang menyejukkan hati mereka melalui sikap ramah dan sopan para karyawan. 
berarti  kesantunan yaitu  sikap lahir  dan  batin,  prinsip  hidup,  pandangan moral  serta  bisikan  hati
nurani.

    Adapun ketentuan yang diatur dalam etiket secara umum antara lain sikap dan prilaku, penampilan,
cara  berpakaian,  cara  berbicara,  gerak-gerik,cara  bertanya,  dll.  Adapun sikap dan perilaku terpuji
(mahmudah),  antara  lain  berlaku  jujur  (al-amanah),  memelihara  diri  (al-iffah),  perlakuan  baik
(ihsan),kebenaran (adl), keberanian (syaja’ah) dan malu (haya’).
Ketentuan yang diatur dalam etika secara umum adalah sebagai berikut:
1.Sikap dan perilaku Sikap dan perilaku merupakan bagian kepentingn dalam etika pelayanan.Dalam
perakteknya sikap dan harus menunjukkan kepribadian seseorang dan citra perusahaan.
2.Penampilan arti penampilan secara keseluruhan adalah mulai dari cara berpakaian,berbicar, gerak-
gerik, sikap dan perilaku.
3.Cara berpakaian disini petugas harus menggunakan busana yang sepadan dengan kombinasi yang
menarik dan juga harus berpakaian nejis dan tidak kumal.gunakan pakaian seragam jika petugas telah
diberikan pakaian seragam sesuai waktu yang diharapkan. 



4.Cara berbicara ,cara berbicara artinya cara berkomunikasi dengan konsumen. Hal ini penting karena
karyawan  langsung  berbicara  tentang  apa-apa  yang  diinginkan  konsumen,  berbicara  harus  jelas,
singkat dan tidak bertele-tele.
5.Gerak-gerik, gerak-gerik meliputi mimik wajah, pandangan mata, pergerakan tangan,anggota atau
badan atau kaki.
6.Cara berbicara karyawan harus kreatif untuk berbicara sehingga membuat konsumen mau berbica.

Kemudian sebaliknya bagi konsumen yang banyak bertanya karyawan sebaiknya dapat mendengarkan
dengan baik. Adapun konsep konsep Al-Quran tentang etikadan bisnis berporospada nilai nilai tauhid
yang diyakini secara prinsip ia telah menjadikan empat pilar berikut ini:

a.Tauhid  sistim  etika  Islam  yang  meliputi  kehidupan  manusia  dibumi  secara  keseluruhan,selalu
tercermin dalam konsep tauhid yang berhubungan dengan tuhan.  Ummad manusia  taklain adalah
wadah kebenaran dan harus memantulkan kemuliannya.

b.Keseimbangan  (adil)Pandangan  islam  mengenai  kehidupan  berasal  dari  suatu  persepsi  Ilahi
mengenai keharmonisan alam. Keseimbangan atau keharmonisan melainkan suatu sifat yang dinamis
yang  mengarahkan  kekuatan  hebat  menentang  segenap  ketidakadilan.  Keseimbangan  juga  harus
terwujud dalam kehidupan ekonomi. Dalam segala bisnis yang dijalaninya, NabiMuhammad SAW
menjadikan nilai adil sebagai standar utama.

c.Kehendak  bebas  Ialah  suatu  kontribusi  Islam  yang  paling  original  dalam  filsafat  sosial  adalah
konsep mengenai manusia, “bebas” hanya tuhanlah yang mutlak bebas. Prinsip kebebasan ini pun
mengalir  dalam ekonomi islam,prinsip transaksi  ekonomi yang menyatakan asas  hukum ekonomi
adalah halal.

d.Pertanggung jawaban selanjutnya Nabi muhammad SAW mewariskan pula pilar tanggung jawab
dalam  kerangka  dasar  etika  bisnisnya.  Kebebasan  harusdi  imbangi  dengan  pertanggung  jawaban
dengan manusia, setelah menentukan data pilih antara yang baik dengan yang buruk

E.Kualitas Pelayanan

   Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan agar
terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Menurut Philip Kotler ”Pelayanan atau service adalah setiap
kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya
tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat
dikaitkan dengan suatu produk pisik” .
  Pengertian  pelayanan  usaha  melayani  kebutuhan  orang  lain.  Pelayanan  pada  dasarnya  adalah
kegiatan  yang  ditawarkan  oleh  organisasi  atau  program  kepada  konsumen,  yang  bersifat  tidak
berwujud dan tidak dapat dimiliki.Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada
pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan secara ramah tamah, adil, cepat,
tepat,  dan  dengan  etika  yang  baik  sehingga  memenuhi  kebutuhan  dan  kepuasan  bagi  yang
menerimanya.Ramah tamah yang dimaksudkan adalah pelayanan yang dilakukan dengan wajah ceria,
wajar,  dan  dengan  etika  yang  baik  serta  tidak  menyinggung  perasaan.  Adil  artinya  pelayanan
diberikan menurut tiket yang diberikan loket. Cepat dan tepat dimaksudkan pelayanan yang diberikan
tidak bertele-tele dan harus baik dan benar.
  Menurut Tjiptno, ada macam-macam karakteristik pelayanan merupakan pengertian dasar dari apa
yang disebut jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.Tak berwujud Pelayanan adalah suatu hasil yang tak dapat dilihat, secara tak berbentuk nyata tetapi
dapat  dirasakan  hasilnya.  Hal  ini  merupakan  ciri  yang  khas  dari  jasa  dan  pelaksanaannya  dapat
menggunakan suatu media,tergantung dari pelayanan jasa yang akan dilakukan terhadap konsumen
agar tertarik pada suatu hal yang ditawarkan. 



b.Tak  dapat  dipisahkan  Pelayanan  itu  sendiri  tidak  dapat  dipisahkan  dari  elememn-elemen  yang
berbentuk yaitu objek yang dapat membuat terciptanya pelayanan tersebut.

c.Kurangnya  daya  tahan  dalam  bidang  pelayanan  jasa,  masalah  yang  timbul  di  dalam
mempertahankan ketahanan  bentuk  pelayanan yang diberikan  terhadapsuatu  keadaan  untuk  dapat
mencapai tujuan yang direncanakan sangat sulit. Karena menurut perubahan-perubahan yang terjadi
dengan penambahan kualitas pelayanan yang cenderung meningkat. Hubungannya dengan permintaan
sangatlah tergantung dari pelayanan itu sendiri, secara jelas dinyatakan bahwa semakin giat dilakukan
peningkatan pelayanan terhadap konsumen maka kemungkinan peningkatan dalam permintaan akan
meningkat dengan baik pula.

d.Bervariasi,  adakalanya sistem yang digunakan tidak dapat  menjalankan pelayanan secara penuh
dikarenakan ketidak jelasan dari sistem pemasaran yang ada dilingkungan tersebut sehingga dapat
dilakukan  dengan  penyesuaian  produk  yang  ditawarkan  dengan  lingkungan  sekitarnya.Kepuasan
pelanggan adalah kunci sukses dalam bisnis. Tentu saja tujuan ini dapat dicapai salah satunya dengan
pelayanan prima. Pelayanan prima adalah bagaimana pelanggan merasa nyaman dan mudah dalam
setiap proses pelayanan yang diberikan.

  Menurut  Tjiptono  kualitas  jasa  harus  dimulai  dari  kebutuhan  pelanggan  dan  berakhir  dengan
kepuasan pelanggan serta persefsi positif terhadap kualitas jasa. Kepuasan dalam arti  cukup baik,
memadai.  kepuasan  biasa  diartikan  sebagai  upaya  pemenuhan  sesuatu  atau  membuat  sesuatu
memadai.service(pelayanan) dalam marketing dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut; 

a.Layanan itu sendiri  sebagai produk jasa artinya kita harus mampu menganggap pelayanan yang
kita jual tersebut sebagai produk yang terdiri dari berbagai elemen.
b.In sales service artinya pelayanan yang diberikan pada waktu penjualan sedang berlangsung.
c.After sales service yang disebut layanan purna jual kualitas pelayanan berhubungan erat dengan
kepuasan pelanggan dan profitabilitas.

 Tingkat kualitas yang lebih tinggi akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Oleh
sebab itu  para  pemasar  saat  ini  memandang tugas  peningkatan  kualitas  produk dan  jasa  sebagai
prioritas utama dalam memberikan nilai tambah bagi pelanggan.dengan semakin banyaknya produsen
yang menawarkan produk dan jasa,maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak, sehingga
kekuatan  tawar-menawar  konsumen  semakin  besar.  Hak-hak  konsumen  punmulai  mendapatkan
perhatian besar terutama aspek keamanan dalam pemakaian barang/jasa tertentu. dalam meningkatkan
pemasaran  sangat  diperlukan  suatu  kualitas  yang  mendukung.  Kualitas  merupakan  suatu  kondisi
dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau
melebihi  harapan.  Konsep  kualitas  sendiri  pada  dasarnya  bersifat  relatif,  yaitu  tergantung  dari
perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi.Keunggulan suatu produk jasa
tergantung pada keunikan serta kualitas yang diberikan oleh penyedia jasa, apakah telah sesuai atau
belum dengan ekspektasi pelanggan. Untuk mengukurnya diperlukan Service Quality,yang dibangun
atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka
terima (received service)dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected
service).Jika  kenyataan  lebih  dari  yang  diharapkan,  maka  layanan  dapat  dikatakan  bermutu,  dan
apabila kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanandikatakan tidak bermutu, dan apabila
kenyataan sama dengan harapan, makalayanan disebut memuaskan. Dengan Service Quality dapat
didefinisikan sebagai alat pengukur seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan
atas layanan yang mereka terima.Harapan pelanggan diyakini memiliki peranan yang besar dalam
menentukan kualitas  produk/jasa  dan  kepuasan  pelanggan.  Pada  dasarnya  ada  korelasi  yang erat
antara  penetuan  kualitas  dan  kepuasan  pelanggan.  Dalam  mengevaluasinya,  pelanggan  akan
menggunakan harapannya sebagai standa ratau acuan, dengan demikian harapan pelangganlah yang
melatar  belakangi  mengapa  dua  organisasi  pada  bisnis  yang  sama  dapat  nilai  berbeda  oleh
pelanggannya.  Dalam konteks pelanggan,  umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan



pelanggan tentang apa yang diterimanya. Pengertian ini didasarkan pada pandangan bahwa harapan
merupakan standar. 
  Selain standar prediksi, ada pula yang menggunakan harapan sebagai standar ideal.
Terdapat 5 determinan kualitas jasa yang yang dirincikan sebagai berikut:

a. Reability kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa
membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

b. Responsiveness (daya tanggap)Kesigapan karyawan dalam membantu penumpang dan memberikan
pelayanan  yang cepat  dan  tanggap  pada  penumpang  saat  dibutuhkan  yang meliputi  antara  lain  :
kesiapan karyawan dalam melayani penumpang, kecepatan karyawan dalam menjalankan tugasnya,
menangani keluhan penumpang, dll.

c.Assurance(jaminan)Meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap jasa yang disediakan
secara  cepat,  kualitas  keramah-tamahan  dan  kesopanan  karyawan  dalam  memberikan  pelayanan,
keterampilan  dalam  berkomunikasi,  kemampuan  dalam  memberikan  keamanan  didalam  manfaat
pelayanan  jasa  yang  ditawarkan  serta  kemampuan  mereka  untuk  menanamkan  kepercayaan  dan
keyakinan penumpang terhadap perusahaan.

d.Empathy(empati)Merupakan  perhatian  secara  individu  yang  diberikan  perusahaan  transportasi
kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk
berkomunikasi dengan penumpang dengan baik dan usaha perusahaan untuk memahami kebutuhan
dan keinginan penumpang.

e.Tangible(berwujud)Meliputi  penampilan  berupa  fasilitas  fisik,kendaraan,loket,perlengkapan,
ruangan sholat,tersedia tempat parkir yang luas dan nyaman, kebersihan, kerapian dan kenyamanan
ruangan, kelengkapan fasilitas komunikasi dan penampilan karyawan.

  Tujuan dari pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.Untuk mencapai kepuasan itu
dituntut kualitas pelayanan prima yangtercermin dari :

a.Transparansi,yakni pelayanan yang bersipat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b.Akuntabilitas,yakni  pelayanan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan
c.Kondisional,yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsipefisiensi dan efektivitas.
d.Partisipatif,yakni pelayanan yang dapat mendorong peran sertamasyarakat dalam menyelenggarakan
pelayanan publik denganmemperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
e.Kesamaan  hak,  yaitu  pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskriminasi  dilihat  dari  aspek  apapun
khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, danlain-lain. 
f.Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara
pemberi dan penerima pelayanan publik.
Selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima,pelayanan yang berkualitas juga dapat
dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati”. Layanan sepenuh hati ini yakni yang berasal dari
diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, danperasaan.
  Menurut Cristoper Lovelock, strategi pelayanan pelanggan mencakup hal-halsebagai berikut : 
1.Identifikasi jasa
2.Penentuan sasaran dari pelayanan pelanggan
3.Perumusan strategi pelayanan pelanggan
4.Implementasi Jadi, dalam memenuhi pelayanan setiap pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata
harus memiliki kesadaran bahwa keindahan, kebersihan,kerapian dan keamanan lingkungan adalah
tanggung  jawab  bersama.Kualitas  dan  standar  pelayanan  pada  kebanyakan  unit  usaha-usaha
kepariwisataan  umumnya  banyak  tergantung  pada  unsur  manusia.  Karena  itu  perlengkapan  dan



fasilitas yang digunakan, intensitas kegunaannya banyak pula tergantung pada manusia-manusia yang
melayaninya. Disinilah pentingnya tenaga terdidik, perlengkapan dan semua fasilitas dapat digunakan
seefisien mungkin dan efektif pemakaiannya.

Kesimpulan :

Sebagai  pelayan  toko  anda  harus  mampu  menempatkan  pelanggan  pada  posisi  pertama,  dan
memperhatikan protokol kesehatan. pelanggan adalah aspek yang sangat penting bagi bisnis anda.
Dengan  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  pelanggan,  anda  akan  ikut  mendapatkan
keuntungan yang luar biasa bagi bisnis anda. Karena pelanggan tidak hanya melihat  kualitas dari
produk yang anda tawarkan, namun mereka juga melihat cara anda bersikap kepada mereka, baik atau
buruk.  Tingkatkan terus pelayanan terhadap pelanggan demi kelancaran dan perkembangan bisnis
retail anda.


