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Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang
dibandingkan dengan harapannya. Jadi tingkat
Kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara
kinerja yang dirasakan dengan harapan.
Kepuasan pelanggan sepenuhnya dapat dibedakan
pada tiga taraf, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar pelanggan

2. Memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang 
dapat membuat mereka akan kembali lagi

3. Melakukan lebih daripada apa yang diharapkan 
pelanggan



Untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam konteks
industri diperlukan beberapa kondisi dan usaha,
antara lain:

a) Filosofi kepuasan pelanggan

b) Mengenal kebutuhan atau harapan pelanggan

c) Membuat standar dan pengukuran kepuasan 
pelanggan 

d) Orientasi karyawan

e) Pelatihan

f) Keterlibatan karyawan dan

g) Pengakuan



Sedangkan dalam konteks karyawan, ada empat
unsur pokok yang harus dimiliki karyawan, yaitu :

a. Keterampilan

b. Efisiensi, yaitu target “zero defect” dan tepat 
waktu “deadline”

c. Ramah dan

d. Rasa bangga



Beberapa hal yang diperlukan pelanggan eksternal
adalah:

a) Kesesuaian dengan kebutuhan akan produk

b) Harga yang kompetitif

c) Kualitas dan realibilitas

d) Pengiriman yang tepat waktu dan

e) Pelayanan purna jual



Yang diperlukan pelanggan internal adalah :

a) Kerja kelompok dan kerjasama

b) Struktur dan sistem yang efisien

c) Pekerjaan yang berkualitas dan

d) Pengiriman yang tepat waktu



Apa yang terjadi Jika Pelanggan Tidak Puas?

Pelanggan Eksternal. Hasil studi di Amerika 

menunjukkan hal-hal berikut :

• 90% Pelanggan yang tidak puas tidak akan membeli 
lagi produk

• Setiap pelanggan yang tidak puas akan 
menceritakan kepada paling sedikit 9 orang lain

• Waktu usaha, tenaga dan uang yang diperlukan 
untuk menarik seseorang pelanggan baru 5 kali 
lebih banyak daripada untuk mempertahankan 
seorang pelanggan lama

• Setiap pelanggan yang puas akan menceritakannya 
kepada paling sedikit 5 orang lainnya, yang sebagian 
diantaranya dapat menjadi pelanggan



Hasil studi “National Productivity Board” di 
Singapura menunjukkan :

• 77% responden menyatakan tidak akan kembali 
lagi

• 55% responden menyatakan akan memberitahukan 
kepada teman mereka agar tidak belanja atau 
pergi ke tempat tersebut

Bila karyawan sebagai pelanggan internal tidak puas 
maka kesalahan yang dibuat akan bertambah, kualitas 
produk menurun dan biaya industri meningkat.



Bagaimana Mengukur Kepuasan Pelanggan ?

a. Sistem keluhan dan saran

b. Survei kepuasan pelanggan

c. Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan)

d. Analisa pelanggan yang beralih



Pelayanan Publik dan Konsep tentang Kepuasan 
Pelanggan

Salah satu konsep dasar dalam memuaskan 
pelanggan, minimal mengacu pada :

• Keistimewaan

• Kualitas



Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
(MENPAN) dalam keputusannya Nomor : 81/1995 
menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas 
hendaknya dengan sendi-sendi sebagai berikut :

1) Kesederhanaan

2) Kejelasan dan kepastian

3) Keamanan

4) Keterbukaan

5) Efisien

6) Ekonomis

7) Keadilan

8) Ketepatan waktu



Menggali Kepuasan Pelanggan Lebih Kontekstual

Ada tiga komponen umum yang dikandung dalam konsep 
kepuasan pelanggan (customer satisfaction/ CS. 
Pertama, pengukuran respons konsumen terhadap 
produk/ jasa. Kedua, respons terhadap CS mengacu pada 
fokus tertentu. Dan ketiga, ada unsur waktu, karena 
respons bisa muncul pada saat sebelum memilih, pada 
saat memilih atau saat memilih.


