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Abstract  
Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan 

kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan 

(penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada 

berbagai organisasi termasuk perusahaan bisnis. Perlu diketahui bahwa perkembangan yang 

dicapai oleh suatu organisasi bisnis tercermin dari standar pelayanan yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggannya. Perusahaan dengan tingkat perkembangan yang rendah pada 

umumnya karena kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada organisasi 

yang berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di 

perusahaan yang profesional dengan tingkat keuntungan tinggi, dominan karena kualitas 

pelayanan terhadap pelanggannya di atas standar minimal.  
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PENDAHULUAN 

  Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli 

pelayanan yang diberikan pihak lain atau daripada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, 

pelayanan prima (excellent service) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu 

pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah 

suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.  Dalam 

pelayanan prima terdapat dua elemen  yang  saling  

berkaitan,yaitu pelayanan dan kualitas. Kedu a elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan 

oleh tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima 

dapat diterapkan pada berbagai organisasi termasuk perusahaan bisnis. Perlu diketahui bahwa 

perkembangan yang dicapai oleh suatu organisasi bisnis tercermin dari standar pelayanan yang 

diberikan perusahaan kepada pelanggannya.   

Perusahaan dengan tingkat perkembangan yang rendah pada umumnya karena kualitas 

pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada organisasi yang berkembang kualitas 

pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di perusahaan yang profesional dengan 
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tingkat keuntungan tinggi, dominan karena kualitas pelayanan terhadap pelanggannya di atas 

standar minimal.  

 

Tujuan Kegiatan   

Peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan yang ada dengan penekanan pada aspek :   

1. Struktural. Perbaikan struktural organisasi atau perusahaan harus dilakukan dari tingkat top 

manajemen hingga lower manajemen.  

2. Operasional. Suatu perusahaan penjualan akan dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan 

apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan 

juga dilaksanakan.  

3. Visi. Suatu organisasi atau perusahaan harus mengetahui arah organisasi dengan cara 

mengidentifikasitentang apa yang harus dilakukan siapa yang akan melaksanakan.  

4. Strategi pelayanan. Merupakan cara yang ditentukan perusahaan dalam meningkatkan 

pelayanan sehingga visi dapat terwujud, Strategi pelayanan tersebut harus memperhatikan: 

perilaku pelanggan, harapan pelanggan, image pelanggan, loyalitas pelanggan, dan 

alternatif-alternatif pelanggan.   

  

 PELAKSAAAN DAN METODE  

Vincent Gespersz Method yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan meliputi dimensi-

dimensi sebagai berikut:  

1. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.  

2. Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kepetatan pelayanan.  

3. Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.  

4. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.  

5. Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas 

pendukung lainnya.  

6. Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, 

ketersediaan informasi, dan petunujuk/panduan lainnya.  

7. Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, 

fasilitas musik, AC, alat komunikasi, dan lainlain.  

Pada dasarnya pelayanan prima mengandung tiga aspek, yakni   

1) kemampuan yang professional,   

2) kemampuan yang teguh,   
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3) sikap yang ikhlas, tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, keluhan, memuaskan 

kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.   

Salah satu cara dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan 

harmonis dengan para kolega dan pelanggan adalah dengan melakukan konsep pelayanan prima 

berdasarkan A3 (attitude, attention, dan action). Pelayanan prima berdasarkan konsep A3, artinya 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan sikap (attitude), 

perhatian (attention), dan tindakan (action).  

Konsep Dasar Pelayanan Prima yang diterapkan (A3) meliputi  

1. Konsep sikap (attitude)  

Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang 

terlibat di dalamnya. Baik secara langsung atau tidak langsung citra perusahaan akan 

tergambar melalui bentuk pelayanan yang kita sajikan. Pelanggan akan menilai perusahaan 

dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan 

tersebut.  

2. Konsep perhatian (attention)  

Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas pada perusahaan industri jasa 

pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan pelanggan. Apabila 

pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli suatu barang/jasa yang kita tawarkan, 

segera saja layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan, sehingga pelanggan merasa 

puas dan terpenuhi keinginannya.   

Hal-hal  lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan 

konsep perhatian adalah sebagai berikut:   

1) Mengucapkan  salam  pembuka pembicaraan.   

2) Menanyakan apa saja keinginan pelanggan.   

3) Mendengarkan  dan  memahami keinginanpelanggan.   

4) Melayani pelanggan dengan cepat, tepat dan ramah.   

5) Menempatkan kepentingan pelanggan pada kepentingan utama.  

3. Konsep tindakan (action)  

Pada konsep perhatian, pelanggan “menunjukkan minat” untuk membeli produk yang kita 

tawarkan. Pada konsep tindakan pelanggan sudah ”menjatuhkan pilihan” untuk membeli produk 

yang diinginkannya. Terciptanya proses komunikasi pada konsep tindakan ini merupakan 

tanggapan terhadap pelanggan yang telah menjatuhkan  

pilihannya sehingga terjadilah transaksi jualbeli.   

Bentuk-bentuk  pelayanan berdasarkan konsep tindakan adalah sebagai berikut:  
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i. Segera mencatat pesanan pelanggan.  

ii. Menegaskan  kembali kebutuhan/pesanan pelanggan.  

iii. Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan.  

iv. Mengucapkan terima kasih diiringi harapan pelanggan akan kembali lagi.  

  

Metode Pendekatan   

Metode pendekatan yang diusulkan yaitu eksperimen  method, reflective thinking method, 

atau scientific method. Metode dengan memberikan kesempatan kepada SDM melalui pelatihan 

baik secara perorangan maupun tim untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Syaiful 

Bahri Djamarah, (2000).   

• Percobaan yang dilakukan meliputi praktek kerja dalam hal pelayanan dengan bekal 

ketrampilan serta kemampuan yang professional, kemampuan yang teguh, sikap yang ikhlas, 

tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, keluhan, memuaskan kebutuhan 

pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, bagi segenap sumber daya manusia 

yang menjadi bagian dari organisasi bisnis mitra.   

• Metode percobaan ini diberikan melalui proses mengajar yang dilakukan lebih dari satu kali 

oleh tim pengabdi di lapangan dengan sebelumnya diberikan materi berupa teori dan pedoman 

berupa modul di kelas. Kelebihan metode percobaan dapat membuat peserta lebih percaya 

diri atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya 

menerima kata pengajar atau buku.   

• Peserta pelatihan dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi 

(menjelajahi) tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dipelajari terlebih dahulu 

dalam kelas. Metode ini akan membina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan 

baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kesejahteraan hidup manusia/organisasi.   

Metode reflective thinking, peserta pelatihan akan diberikan pola berpikir refleksi yang 

pernah diperkenalkan oleh John Dewey. Dimana proses berpikir tersebut melalui langkah-

langkah, berikut ini:  

1. The felt need, yaitu peserta pelatihan bisa memahami suatu kebutuhan  

2. The problem, yaitu peserta pelatihan dapat menetapkan masalah  

3. The hyphothesis, yaitu peserta pelatihan mampu menyusun hipotesis  

4. Collection of data as avidance, yaitu peserta pelatihan mampu merekam data untuk 

pembuktian  

http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-percobaan-experimental-method.html
http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-percobaan-experimental-method.html
http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-percobaan-experimental-method.html
http://www.asikbelajar.com/2013/08/metode-percobaan-experimental-method.html
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5. Concluding belief, yaitu peserta pelatihan bisa membuat kesimpulan yang diyakini 

kebenarannya  

6. General value the conclusion, yaitu peserta pelatihan dapat memformulasikan kesimpulan 

secara umum.  

  

Scientific Method.  

1. Mengamati, Peserta pelatihan diharapkan dapat menyaksikan tentang apa yang di sajikan 

pemateri dan  pengamatan juga dapat dilakukan pada saat pemateri melakukan simulasi.  

2. Menanya, Peserta pelatihan dapat merumuskan pertanyaan atas apa yang telah di tampilkan 

dan mampu mencari sendiri jawaban dari pertanyaannya itu.  

3. Mengumpulkan Informasi/Eksperimen, Pada tahap ini, setelah peserta pelatihan mempunyai 

pertanyaan yang diperoleh melalui pengamatan terhadap media yang sudah ditampilkan, 

maka tugas selanjutnya adalah mengumpulkan informasi, informasi tersebut untuk menjawab 

pertanyaan yang sudah dibuat, informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber 

pengalaman dan peserta pelatihan dituntut untuk aktif bekerja sama dengan timnya. 4. 

Mengasosiasikan/Mengolah Informasi, Setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup, 

peserta pelatihan dalam tim berbagi tugas untuk mengasosiasikan atau mengolah informasi 

yang sudah di dapat dengan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah 

dirumuskan. Dan menampilkannya dalam laporan kerja.  

5. Mengkomunikasikan, Dalam proses ini peserta pelatihan di harapkan mampu 

mengkomunikasikan dengan tim lain tentang informasi apa yang sudah , disinilah inti dari 

saintifik yaitu peserta pelatihan diharapkan untuk saling bertukar informasi antar tim. 

Sehingga akan tercipta kondisi peserta yang aktif, dan menjadikan peserta pelatihan menjadi 

subjek belajar.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Partisipasi Mitra   

Mitra mempersiapkan sumber daya sebagai peserta pelatihan, menyediakan sarana dan 

prasarana pelatihan , bersedia melakukan koordinasi, penyediaan peralatan kegiatan pelatihan, 

mitra bersedia mengikuti seluruh rangkaian perencanaan kerja dalam menyelesaikan masalah, 

bersedia membiayai agenda publikasi dan bersedia menyusun hasil luaran kegiatan, yaitu 

standar operasional perusahaan , dan pedoman operasional perusahaan juga bersedia 

membiayai produksi penggandaan bila ada. Memberikan fasilitas transportasi, akomodasi serta 

beban biaya lain sesuai kebutuhan narasumber selama kegiatan.  
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Evaluasi Pelaksanaan   

 Analisa efektifitas kegiatan dengan metode analisa dari  angket dan kuis  sebelum dan 

sesudah  kegiatan dengan peserta sebagai populasinya. Mengukur tingkat kinerja karyawa 

sebelum dan sesudah kegiatan serta menuliskannya dalam bentuk laporan kegiatan. Peserta 

pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang.  

 

SIMPULAN  

     Ucapan terimakasih disampaikan keapda pihak mitra yang telah bersedia 

bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pelayana prima semoga dengan serangkaian 

kegiatan pelatihan dapat memberikan pengaruh positif bagi manajemen dan sumber dya terkait. 

Pelayanan prima merupakan alat untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui kepuasan 

pelanggan dan kualitas, dimana TQM sebagai faktor pendukung yang bisa diimplementasikan 

lebih lanut bagi perusahaan.  

  

SARAN  

      Keunggulan dari pengabdian ini adalah interksi langsung dan evaluasi dari setiap kegiatan 

meski jarak dan waktu tetap manjadi kendala pokok, bagi pengabdia selanjutnya bisa mengadosi 

TQM sebagai faktor penunjang keberhasilan layanan prima meyode vincent ini.  
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