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ABSTRAK 
Sistem operasi jasa (service operation system) dan sistem 
penyampaian jasa (service delivery system) terdiri dari bagian 
yang terlihat oleh pengguna jasa (technical core) dan yang 
terlihat (contact personell dan physical support) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi yang bergerak 
dalam bidang jasa dan pelayanan. Salah satu pendekatan terhadap 
keterkaitan kapabilitas internal organisasi dengan tingkat 
kemampuan dalam memberikan kepuasan pada konsumen konsep 
service-profit-chain perlu untuk diimplementasikan. Faktor 
utama pembentuk kapabilitas internal ini, khususnya dalam 
pelayanan jasa adalah manusia yang terlibat langsung dalam 
pelayanan terhadap pelanggan (contact personnel) dan peralatan 
yang memadai (phisycal support). Dalam sistem penyampaian 
jasa (service delivery system) kedua komponen ini saling 
berhubungan erat dalam membentuk sistem operasi jasa yang 
efektif dalam memberikan kepuasan pada konsumen yang pada 
akhirnya meningkatkan citra organisasi. 
 
Kata kunci : service delivery, contact personnel, physical support, 
corporate image 
 
 

I. PENDAHULUAN 
Keterlibatan manusia dalam memberikan pelayanan pada konsumen 

tidak terlepas dari dukungan sarana. Perlunya memperhatikan sumber daya 
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manusia karena sifat yang inseparability dan variability, maka kerjasama 

antara organisasi dengan masyarakat sangat dibutuhkan, karena kontak 

manusia dan dukungan sarana merupakan faktor penting yang dapat mewakili 

organisasi dan dapat secara langsung mempengaruhi terbentuknya citra 

organisasi. 

Keinginan sebuah organisasi untuk mempunyai citra yang baik pada 

public berawal dari bagaimana organisasi tersebut dengan perangkat yang ada 

mampu memberikan pelayanan yang baik pada public. Citra masyarakat 

terhadap suatu organisasi seringkali merupakan hasil interaksi masyarakat 

dengan anggota organisasi serta kesan pada kualitas yang dikomunikasikan 

oleh setiap anggota organisasi yang berinteraksi. Citra organisasi mempunyai 

beberapa makna, ada yang dinilai baik, biasa saja dan kurang baik bahkan tidak 

baik. Itu semua merupakan hasil dari organisasi tersebut memberikan 

pelayanan yang memuaskan pelanggannya. Citra organisasi dapat dianggap 

sebagai fungsi dari akumulasi dari pengalaman penggunaan waktu yang 

lampau. Memberikan pelayanan prima (service excellent) oleh organisasi baik 

yang berorientasi profit maupun non profit adalah suatu keharusan. Salah satu 

penyebabnya adalah semakin tingginya persaingan terutama pada perusahaan 

yang berorientasi profit. Untuk memenangkan persaingan maka diperlukan 

sistem penyampaian jasa (service delivery) yang baik. 

  

II. KONSEP SERVICE PROFIT CHAIN 
 Salah satu pendekatan terhadap keterkaitan kapabilitas internal 

organisasi dengan tingkat kemampuan menghasilkan laba dan pertumbuhan 

suatu entitas bisnis adalah konsep service-profit-chain yang dikemukakan oleh 

Heskett (1997). Dalam konteks ini Heskett melihat hubungan yang erat antara 

kapabilitas internal organisasi dengan kemampuan menghasilkan laba. Faktor 
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utama pembentuk kapabilitas ini , khususnya dalam penyampaian jasa (service 

delivery) adalah manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan terhadap 

pelanggan (Rogers;1994:14) 

 Gambar di bawah ini memperlihatkan konsep tersebut: 

 

Gambar 1 The Service Profit Chain 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 Sumber: Heskett et al (1997:19) 
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pelayanan internal. Pada akhirnya akan menumbuhkan kualitas pelayanan 

eksternal yang akan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu kualitas 
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III. BEBERAPA KONSEP INDIKATOR DALAM SISTEM 

PENYAMPAIAN JASA (SERVICE DELIVERY SYSTEM) 

 Menurut Lovelock dan Wright (2002:60), bisnis baik jasa maupun non 

jasa dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem operasi jasa 

(service operation system) dan sistem penyampaian jasa (service delivery 

system). Pada sistem operasi jasa, merupakan komponen yang terdapat dalam 

sistem bisnis jasa keseluruhan, dimana input diproses dan elemen-elemen 

produk jasa diciptakan melalui komponen sumber daya manusia dan 

komponen fisik. Pada sistem penyampaian jasa ini berhubungan dengan 

bilamana, dimana, dan bagaimana sesuatu disampaikan disampaikan kepada 

pelanggan, meliputi unsur-unsur sistem dalam operasi jasa dan hal-hal lain 

yang disajikan pada konsumen.. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

 

Gambar 2 The Service Business System 
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 Sumber: Lovelock dan Wright (2002:60) 
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konsumen (back stage), dimana konsumen menganggapnya sebagai kegiatan 

teknis inti. 

 Sementara itu Heskett et al menyatakan bahwa sistem penyampaian jasa 

dibentuk oleh, (1) dukungan sistem informasi, (2) lokasi perusahaan, (3) 

suasana tempat pelayanan, (4) tata ruang, (5) manajemen penanganan 

pelanggan dan (6) peralatan perusahaan. 

 Goncalves (1998:80) mengatakan bahwa ada 3 komponen utama 

dalam service delivery system yaitu: 

1. People (karyawan) 

 Orang dan cara mereka menggunakan pengetahuannya merupakan jasa itu 

sendiri, hal ini berlaku pada semua sektor jasa dan non jasa. Oleh karena itu 

kualitas dari orang atau karyawan harus memiliki kehandalan, kredibilitas 

dan kinerja yang baik diharapkan karyawan mampu menghadapi konsumen 

dengan baik, jujur, percaya diri dan sopan.  

2. Physical evidence (bukti fisik) 

 Bukti fisik merupakan penunjang dari proses penyampaian jasa. Bukti fisik 

dapat berupa image yang terbentuk melalui gedung, lay out atau bahkan 

standarisasi pelayanan yang dapat menyediakan image yang konkrit, logo, 

warna, seragam pegawai, alat komunikasi dan informasi,  

3. Process (proses) 

 Suatu upaya perusahaan dalam menjalankan aktifitas perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, merupakan elemen proses. 

Pelanggan sering merasakan proses distribusi jasa merupakan bagian dari 

jasa itu sendiri, untuk itu diperlukan kerjasama yang erat dari bagian 

pemasaran dengan operasional untuk menjamin bahwa proses yang benar 

telah dilakukan dan service delivery dijalankan secara konsisten. 
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Menurut Nguyen dan Lablance (2002:245) lingkungan fisik diukur 

dengan ambient condition, atmosfir, rancangan eksterior, interior, fasilitas 

parkir, penampilan gedung serta lokasi. Ambient condition terdiri dari 

bermacam elemen seperti warna, penerangan, temperatur, kebisingan dan 

suara. Hal ini diperkuat oleh Heskett, bahwa salah satu faktor service delivery 

adalah lokasi. Fasilitas fisik merupakan benda-benda tidak bergerak, nyata dan 

dapat dirasakan oleh pengguna jasa seperti peralatan yang representative, 

perlengkapan administrasi, fasilitas parkir, alat komunikasi, kendaraan, dan 

jaminan keamanan. Lokasi merupakan kestrategisan letak tempat itu berada 

dan mudah mencapainya oleh fasilitas umum. Nguyen dan Leblanc (2002) 

Nguyen dan Leblanc (2002:245) menyatakan contact personnel tersusun 

dari seluruh pegawai yang berada pada lini depan organisasi dan mempunyai 

kontak langsung dengan pengguna jasa dan diukur dengan tiga item indicator 

yaitu penampilan (appreance), kompetensi (competence) dan profesionalisme 

(professionalism). Hal ini sesuai dengan penelitian James Frank (2005) yang 

menjadi indikator penilaian adalah kecepatan, profesionailsme dan 

ketanggapan dalam menerima pengaduan serta keberadaan polisi ketika 

dibutuhkan. 

 Contact personnel merupakan semua unsur manusia yang ikut terlibat 

dalam penyampaian jasa dan mempunyai kontak langsung dengan pembeli. 

Untuk mengukur contact personal adalah melalui 3 item yaitu penampilan 

(appearance), kompetensi (competence) dan profesionalisme (profesionalism).  

Penampilan biasanya sesuatu yang melekat pada orang seperti gaya 

berpakaian, kebersihan badan. Kompetensi karyawan diukur dari keterampilan 

dan keahlian dan pengalaman. Dalam jasa yang memiliki high contact unsur 

manusia sangat penting, namun dalam bisnis non jasa, high contact kecil 

namun sangat mendukung service delivery. (Lovelock, 2002:197) 
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Ponsignon et al (tanpa tahun) mengutip dari Hesket (1987)  menyatakan 

bahwa service delivery system terdiri dari sikap dan perilaku orang (contact 

personell), teknologi, fasilitas, peralatan, layout (physical support) dan proses 

yang dilakukan sampai jasa tersebut dirasakan (proses).  

Pernyataan Hesket sejalan dengan penelitian Nguyen dan Leblanc 

(2002) yang termasuk dalam pengukuran physical support adalah ambient 

condition, atmosfir, layout interior dan eksterior, penampilan gedung dan 

lokasi.  

 

IV.  CITRA (CORPORATE IMAGE) 
Kotller (2000 : 259) mendefinisikan citra adalah seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Citra perusahaan 

berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi produk, tradisi, ideologi 

dan kesan pada kualitas yang dikomunikasikan oleh setiap karyawan yang 

berinteraksi dengan organisasi (Nguyen dan Leblanc, 2002:243). Menurut 

Keller (1993) seperti yang dikutip Andreassen bahwa pada tingkat perusahaan, 

citra dapat diartikan sebagai persepsi suatu organisasi yang tercermn berupa 

asosiasi dalam ingatan konsumen. 

O’Loughlin dan Coenders, (Nguyen, 2006) citra adalah nama atau merek 

dan segala sesuatu yang terkandung di dalam organisasi tersebut termasuk 

produk atau jasa yang di asosiasikan oleh pelanggan. Sedangkan Berman dan 

Evans (1995) lebih menitik beratkan pada citra tempat (store image) 

menyatakan citra adalah seluruh fungsi dan emosional yang dirasakan setelah 

melakukan hubungan atau pengalaman dari informasi yang didapat sebelum 

melakukan hubungan dan ada kesan untuk melakukannya atau tidak di masa 

yang akan datang.  
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Nguyen (2006) menekankan pada organisasi sosial mengatakan bahwa 

citra merupakan keseluruhan respon dari pengguna jasa, respon tersebut 

berhubungan dengan variasi produk atau jasa, ideologi organisasi, nama 

organisasi, dan hubungan ketika melakukan komunikasi dengan petugas. 

Citra organisasi (corporate image) adalah evaluasi secara keseluruhan 

terhadap perusahaan. Menurut Andreasen dan Lindested (1998) mengutip dari 

Nguyen dan Leblanc (2002) mengatakan bahwa citra perusahaan dapat 

dianggap sebagai suatu fungsi dari pengalaman di masa lalu. Citra perusahaan 

mempunyai dua komponen yang prinsip yaitu prinsip fungsional dan 

emosional. Prinsip fungsional berhubungan dengan karakteristik yang 

berwujud, yang dapat diukur, sedangkan komponen emosional adalah 

diasosiasikan dengan dimensi psikologi yang dihubungkan dengan perasaan 

dan sikap terhadap organisasi. Citra organisasi dapat diukur dengan (1) 

reputasi perusahaan, (2) kontribusi perusahaan pada masyarakat dan (3) 

kesukaan terhadap organisasi. 

 

4.1. Unsur-Unsur Pembentuk Citra Organisasi  

 Secara lebih spesifik unsur-unsur pembentuk citra organisasi pada 

perusahaan dapat terlihat pada gambar di berikut ini: 
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Gambar 3 Unsur Pembentuk Citra Organisasi 

Cooperative Sector 

     

 

 

 

. 

 

Service Sector 

    Sumber : Nguyen (2006) 

Persepsi konsumen terhadap citra organisasi terdiri dari : 

1. Identitas Organisasi. Identitas organisasi ini dapat berupa nama, logo 

ataupun unsure visual lain yang ditonjolkan. yang dapat membentuk proses 

kognitif dari konsumen.  

2. Budaya Organisasi. Budaya organisasi ini dilihat berdasarkan fungsi yang 

dirasakan oleh konsumen seperti rasa percaya konsumen terhadap 

organisasi dari tindakan organisasi yang mudah, memberikan bantuan dan 

perilaku anggota organisasi, informasi yang diberikan pada konsumen, dan 

kesesuaian informasi tersebut dengan kenyataan. 

3. Nilai Organisasi. Nilai organisasi ini biasanya diukur dari nilai ekonomis 

yang dikorbankan konsumen, nilai social  sehingga manfaat yang 

didapatkan oleh konsumen sebanding dengan pengorbanan. 
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4. Komunikasi individu. Hubungan petugas dengan konsumen dapat diukur 

dari professional kerja petugas, kompetensi atau kemampuan dan perilaku 

petugas dalam menghadapi konsumen termasuk didalamnya performance 

petugas seperti cara berpakaian. 

5. Bukti dan Lingkungan Fisik. Dukungan agar proses ini berjalan dengan 

baik maka unsure pendukung seperti peralatan, teknologi, penerangan, 

kenyamanan dan keamanan. 

 

4.2. Proses Terbentuknya Citra 

 Proses terbentuknya citra menurut Hawkins eta al (2000) adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4 Proses Terbentuknya Citra 

 

 

 

 

Sumber: Hawkins et al (2000)  

 Berdasarkan gambar tersebut proses terbentuknya citra dari beberapa 

tahapan. Tahap pertama, obyek mengetahui (melihat dan mendengar) upaya 

yang dilakukan perusahaan/organisasi untuk membentuk citra. Kedua 

memperhatikan upaya yang dilakukan oleh organisasi tersebut  Ketiga, objek 

berusaha memperhatikan dan memahami semua yang ada pada organisasi 

tersebut. Keempat, terbentuknya citra perusahaan dan kelima citra yang 

terbentuk menghasilkan sikap dan perilaku terhadap organisasi tersebut 
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4.3. Manfaat Citra 

 Kurt dan Clow (Nguyen 2006) mengatakan bahwa manfaat citra 

organisasi yang positif yaitu: 

1. Citra yang positif akan memperoleh keuntungan dapat mempertahankan 

konsumen lama. 

2. Memperoleh konsumen baru, setiap konsumen yang puasa akan 

menyampaikan pengalaman pada orang lain. 

Sedangkan Kotler (2003) menyatakan bahwa manfaat citra yang positif 

bagi perusahaan adalah: 

1. Citra membawa pesan tunggal yang dapat menegaskan karakteristik produk 

atau organisasi. 

2. Citra membawa pesan tersebut di atas dengan cara berbeda, jadi tidak akan 

dibingungkan olah hal serupa yang ditawarkan pesaing. 

3. Citra dapat menghantarkan energy emosional dan hal tersebut dapat 

menggerakan hati sejalan dengan pikiran konsumen. 

 

V. HUBUNGAN PENYAMPAIAN JASA (SERVICE DELIVERY) 

DENGAN CITRA ORGANISASI 

Penelitian yang dilakukan James Frank et al (2005) di Chicago Amerika 

Serikat, menemukan bahwa sikap masyarakat terhadap lembaga atau organisasi 

ditunjukan dari respon anggota dalam menangani keluhan dan laporan. 

Kecepatan dan tanggap terhadap laporan menjadi ukuran seberapa baik kinerja 

organisasi tersebut. Kontak langsung (contact personnel) anggota organisasi 

dengan masyarakat dapat dijadikan penilaian profesionalisme dan keseriusan 

dalam menangani keluhan atau pengaduan masyarakat. Temuan lain 

menunjukan bahwa atribut organisasi seperti peralatan, sarana penunjang, 

menjadi ukuran penilaian terhadap layanan yang dilakukan organisasi. 
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Wesley G. Skogen (2005) penelitian di Chicago difokuskan pada 

hubungan langsung anggota organisasi dengan masyarakat (contact) 

memperkuat penelitian James Frank et el, yang mengatakan bahwa 

karakteristik anggota memiliki peran penting dalam memberikan kepuasan 

pada masyarakat. Karakteristik tersebut berupa pelayanan dalam memberikan 

informasi bila konsumen atau masyarakat melaporkan pengaduan, pelayanan 

memberikan solusi bila ada masalah dalam masyarakat. 

Menurut Leblanc dan Nguyen (1996:33) faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi citra organisasi yang memberikan manfaat jasa adalah identitas 

organisasi, reputasi, tanda-tanda yang tangible, contact personnel dan tingkat 

pelayanan. 

Berbeda dengan hasil penelitian Shamdasani dan Balakrishnan (2000) 

dalam Nguyen (2002)  yang melakukan penelitian pada sektor publik yaitu 

rumah sakit mengatakan bahwa contact personnel dan physical environment 

tidak berpengaruh langsung dan berkorelasi rendah terhadap citra suatu tempat. 

Agar model menjadi signifikan maka dibutuhkan variable intervening yaitu 

kepercayaan (trust) pelanggan. 

Penelitian Hart dan Rosenberger (2004) yang dilakukan terhadap 

pelanggan retail difokuskan pada pelayanan salah satu dimensi yang diteliti 

adalah personnel dan lingkungan (physical environment) menemukan bahwa 

pelayanan memiliki hubungan (correlation) yang rendah terhadap citra toko, 

namun memiliki  hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

Mengacu pada perbedaan model penelitian menurut Shamdasani dan 

Balakrishnan (2000) yaitu adanya variable intervening berupa kepercayaan 

(trust) untuk memberikan pengaruh terhadap citra dan Hart (2004) bahwa 

personnel dan lingkungan memiliki hubungan yang rendah terhadap citra toko 

dan penelitian Nguyen dan Leblanc (2002:245) bahwa contact personnel dan 
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physical support memiliki pengaruh yang kuat terhadap citra suatu organisasi 

jasa dan hasil penelitian James Frank et al (2005) serta Weasly Skogen (2005) 

yang dikhususkan pada organisasi kepolisian terutama pada atribut kepolisian 

dan perilaku anggota yang bila dihubungkan dengan sistem pelayanan jasa 

(service delivery) menurut Lovelock (2002) dan Ponsignon et al, (tanpa tahun) 

memiliki dukungan yang sesuai, maka diperlukan penelitian dukungan yang 

mengacu pada hasil penelitian Nguyen dan Leblanc (2002:245) 

Physical support dan contact personnel berpengaruh terhadap citra 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Nguyen dan Leblanc (2002:242). 

Penelitian yang dilakukan pada perusahaan asuransi dan pengunjung hotel 

menyatakan bahwa physical support dan contact personnel berpengaruh secara 

signifikan dan interaksi antara physical support dan contact personnl 

berpengaruh signifikan terhadap citra perusahaan.  

Sedangkan menurut Andreasen dan Lindstad (1998) mengutip dari 

Allison dan Philip (2004:8) mengatakan bahwa factor tangible dan intangible 

memberikan pengaruh terjadap evaluasi konsumen pada perusahaan baik jasa 

maupun non jasa. Faktor tangible mencakup produk, peralatan, layout 

sedangkan intangible termasuk didalamnya adalah pelayanan jasa yang 

dilakukan oleh pegawai (human).  

Dihubungkan dengan penelitian James Frank et al (2005) yang 

memfokuskan pada institusi pelayanan publik dari hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa sikap masyarakat terhadap atribut (tangible) adalah positif 

dan terhadap perilaku personnel dalam memberikan bantuan, kecepatan 

bertindak memberikan penilaian sikap positif. 

Alma (2005:373) mengatakan bahwa citra terbentuk dari bagaiman 

organisasi melaksanakankegiatan operasionalnya yang mempunyai landasan 
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utama pada segi layanan, salah satunya adalah dari factor komunikasi baik 

verbal mauapun non verbal dalam bentuk visual. 

Dari beberapa pendapat dan pandangan diatas dapat disimpulkan 

physical support dan contact personnel saling mendukung dalam 

menyampaikan jasa pada pengguna jasa, sehingga diharapkan meningkatkan 

citra organisasi. maka kerangka logika yang dikembangkan guna merumuskan 

permasalahan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

skematis berikut ini:  

 
Gambar 5 Pendekatan Skematis Sistem Penyampaian Jasa terhadap Citra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Penyampaian Jasa (Service Delivery) 

Citra Organisasi 

• Reputasi 
• Budaya organisasi 
• Nilai organisasi 
• Komunikasi individu 
• Bukti fisik 
• Kontribusi pada masyarakat 

  

 

Physical Support 

• Peralatan  
• Perlengkapan 
• Teknologi 
• Lokasi 

Contact Personnel 

• Kompetensi 
• Profesionalisme 
• Penampilan 
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VI. PENUTUP 
Sistem penyampaian jasa (service delivery) merupakan bagian penting 

dari suatu sistem pemasaran eksternal. Strategi untuk memenangkan 

persaiangan dalam lingkungan industri (bisnis) dapat melalui implementasi 

service delivery. Bukti fisik (physical support) dan kontak pegawai (contact 

personnel) adalah faktor yang memberikan kontribusi pada peningkatan citra 

organisasi. Indikator dalam penilaian service delivery yang dapat diwujudkan 

melalaui persepsi konsumen dirasakan melalui bagaimana bukti fisik 

memberikan kenyamanan, kemudahan dan kecepatan dalam melakukan 

transaksi dan bagaimana pegawai mampu memberikan rasa yakin, percaya, 

melakukan tindakan yang santun, nyaman dan respon positif kepada 

konsumen. Unsur-unsur pembentuk service delivery untuk lebih memberikan 

penilaian excelent oleh konsumen saat ini dapat melalui peningkatan teknologi 

yang mampu memberikan nilai lebih, karena konsumen selalu menginginkan 

hal yang cepat, tepat dan mudah. Bila service delivery dapat dirasakan 

melebihi dari apa yang diharapkan konsumen tentunya akan memberikan 

dampak jangka panjang, salah satunya adalah akan terbentuk citra positif pada 

benak konsumen. 

Citra organisasi diwujudkan dari persepsi konsumen melalui reputasi 

organisasi, budaya organisasi, nilai organisasi, komunikasi individu dan bukti 

fisik yang dirasakan yang pada akhirnya nilai dari kontribusi pada konsumen 

dan masyarakat. Citra merupakan hasil evaluasi dari pengalaman konsumen. 

Pengalaman yang mengesankan akan memberikan dampak positif yaitu 

meningkatnya nilai perusahaan dari sisi benefit psikis konsumen. Melalui 

sistem penyampaian jasa yang berkelanjutan dan inovasi penyampaian jasa 

dimungkinkan akan terbentuk citra positif pada konsumen dan masyarakat. 
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