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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1 Jamur Tiram 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) termasuk dalam 
jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk kelas 
Homobasidiomycetes yang mulai dibudidayakan pada tahun 
1900. Jamur tiram umumnya dikenal karena bentuk tudungnya 
mirip tiram (kerang) dan letaknya yang eksentrik pada 
batangnya (stipe). Jamur tersebut adalah cendawan yang 
tumbuh dengan cepat dan secara alami tumbuh pada pohon. 
Budidaya jamur ini umumnya menggunakan kantong silinder, 
tabung, atau blok. Jamur tiram sangat mudah kering, dan umur 
pasca panennya rendah jika tidak disimpan pada suhu rendah 
dan kelembapan tinggi (Rubatzky, 2005). 

Jamur tiram mempunyai khasiat untuk kesehatan 
manusia sebagai protein nabati yang tidak mengandung 
kolesterol, sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit seperti 
darah tinggi, jantung, serta diabetes. Kandungan asam folat dari 
jamur tiram cukup tinggi sehingga dapat menyembuhkan 
anemia dan obat anti tumor (Pasaribu, 2002). Jamur tiram putih 
memiliki kandungan gizi seperti protein dan karbohidrat yang 
cukup tinggi, berikut komposisi kandungan gizi jamur tiram : 
 
Tabel 2.1  Kandungan gizi beberapa jenis jamur kayu 

No. Komposisi Jamur 
shitake 

(Lentinus 
edodes) 

Jamur Tiram 
Putih 

(Pleurotus 
ostreatus) 

Jamur Tiram 
Coklat 

(P. 
cycstidiosus) 

1. Protein 17,5% 27% 26,6% 

2. Lemak 8,0% 1,6% 2,0% 

3. Karbohidrat 70,7% 58% 50,7% 

4. Serat 8,0% 11,5% 13,3% 

5. Abu 7,0% 9,3% 6,5% 

6. Kalori 392 Kkal 265 Kkal 300 Kkal 

Sumber: Yayasan AGBI Parungkuda Sukabumi (1995) dalam 
Cahyana et al (2004). 
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2.2 Kualitas 
Menurut Tjiptono (2000), kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan. Sedangkan menurut Garvin yang dikutip Tjiptono 
(2000:51-53) ada lima macam perspektif kualitas yang 
berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang bisa 
menjelaskan mengapa kualitas pelayanan bisa diartikan secara 
beraneka ragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang 
berlainan. Adapun kelima macam perspektif mutu/kualitas 
tersebut adalah: 
a. Tanscendental approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate 
execellece dimana mutu/kualitas dapat dirasakan atau 
diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan. 
Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia seni 
musik, drama dan lain sebagainya. 

b. Product-based approach 
Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan 
karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan 
dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan 
perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang 
dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka 
tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, 
kebutuhan, dan preferensi individual. 

c. Usser-based approach 
Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa 
mutu/kualitas tergantung pada orang-orang yang 
memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 
preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas 
tinggi. 

d. Manufacturing-based approach 
Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama 
memperhatikan praktik perekayasaan dan pemanufakturan, 
serta mendefinisikan mutu/kualitas sebagai kesesuaian 
dengan persyaratan. Pendekatan ini berfokus pada 
penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, 
yang sering kali didorong oleh tujuan peningkatan 
produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan 
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kualitas adalah standar-standar yang telah ditetapkan 
perusahaan bukan konsumen yang menggunakannya. 

e. Value-based approach 
Pendekatan ini memandang mutu/kualitas dari segi nilai dan 
harga. Dengan pertimbangan trade-off antara kinerja dan 
harga, mutu/kualitas dalam perspektih ini bersifat relative, 
sehingga produk yang kualitas paling tinggi belum tentu 
produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 
adalah barang atau jasayang paling tepat dibeli. 
 

2.3 Kualitas Pelayanan 
 Definisi dari kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 
ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan 
konsumen (Tjiptono dalam Putritamara 2012). Sedangkan 
Irawan (2002) menyatakan bahwa service quality sangat 
bergantung pada tiga hal yaitu sistem, teknologi, dan manusia. 
Faktor manusia ini memegang kontribusi sekitar 70% agar 
pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada 
pelanggan mereka maka, perusahaan harus memperhatikan 
berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan 
kualitas pelayanannya. 

Menurut Wyckof yang dikutip Tjiptono (2003) 
mendefinisikan mutu pelayanan sebagai tingkat keunggulan 
yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 
tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas 
layanan dikatakan baik apabila pelayanan yang diterima seperti 
yang diharapkan atau melebihinya. Sebaliknya, kualitas jasa 
akan dikatakan kurang baik jika jasa yang diterima lebih rendah 
dari apa yang dibayangkan atau diharapkan. Hal ini karena 
kualitas pelayanan dipengaruhi oleh expected service dan 
perceived service. Menurut Kaihatu (2008), kualitas pelayanan 
merupakan dasar bagi pemasaran jasa, karena inti produk yang 
dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas), dan 
kinerjalah yang dibeli oleh pelanggan, oleh karena itu kualitas 
kinerja pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa. 
Konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang bagi 
perusahaan untuk bersaing dalam merebut konsumen. 
Sedangkan kinerja yang baik (berkualitas) dari sebuah konsep 
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pelayanan menimbulkan situasi yang kompetitif dimana hal 
tersebut dapat diimplementasikan melalui strategi untuk 
meyakinkan pelanggan, memperkuat image tentang merek, 
iklan, penjualan, dan penentuan harga. 

 
2.4 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan 
konsumen setelah membandingkan antara kinerja layanan yang 
diterimanya dengan kinerja layanan yang diharapkannya. Ini 
berarti bahwa tingkat kepuasan merupakan fungsi dari 
perbedaan antara harapan dengan kinerja layanan. Apabila 
kinerja layanan di bawah harapan, maka konsumen akan 
kecewa. Bila kinerja layanan sesuai dengan harapan, maka 
konsumen akan merasa  puas (Kaihatu, 2008). 

Kepuasan pelanggan terhadap sebuah produk dapat 
diukur dengan kinerja produk/jasa yang dikonsumsi, fitur-fitur 
yang tersedia, kehandalan, daya tahan, kesesuaiannya dengan 
spesifikasi, kemampuannya dalam melayani (memberikan 
manfaat) serta nilai estetikanya (Tjiptono, 2008). Menurut 
Tjiptono (2002), Kepuasan konsumen merupakan strategi 
jangka panjang yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut 
dana maupun sumber daya manusia. Ada beberapa strategi 
yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan 
kepuasan konsumen : 

1. Staregi pemasaran berupa Relationship Marketing, yaitu 
strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan 
penjual tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan 
kata lain, dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara 
terus menerus, yang pada akhirnya akan menimbulkan 
kesetiaan pelanggan sehingga terjadi bisnis ulangan. 

2. Strategi superior customer service, yaitu menawarkan 
pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini 
membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber 
daya manusia, dan usaha gigih agar dapat tercipta suatu 
pelayaanan yang superior. 

3. Strategi unconditional service guarantees, yaitu komitmen 
untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang 
pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 
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penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja 
perusahaan. 

4. Strategi penanganan keluhan yang efisien, merupakan 
penanganan keluhan memberikan yang tidak puas 
menjadi pelanggan produk perusahaan yang puas. 

5. Strategi peningkatan kinerja perusahaan, meliputi 
berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan 
pengukuran kepuasan pelanggan secara 
berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan 
menyangkut komunikasi, salesmanship, kepada pihak 
manajemen dan karyawan. 

6. Menerapkan Quality Function Deployment (QFD), yaitu 
praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan 
terhadap kebutuhan pelanggan. 

Menurut Kotler (2007), Kepuasan pelanggan adalah 
tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 
(perceived performance) yang ia rasakan atau peroleh 
dibandingkan dengan harapannya (expectation). Ada lima faktor 
yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menentukan 
tingkat kepuasan pelanggan, yaitu (Ratnasari, 2011): 

a. Kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil 
evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka 
gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan. Pada industri jasa, adalah mutlak 
bawa pelanggan akan merasa puas bila mereka 
mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan 
yang pelanggan harapkan. 

c. Emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan akan 
mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum 
terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 
tertentu, sehingga membuatnya mengalami tingkat 
kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh 
bukan karena kualitas dari produk, tetapi nilai social atau 
self-esteem yang membuat pelanggan menjadi puas 
terhadap merek tertentu. 

d. Harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama 
dengan produk lain, tetapi ditetapkan pada harga yang 
lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 
kepada pelanggannya. 
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e. Biaya. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya 
tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 
mendapatkan suatu produk/jasa (pengorbanannya 
semakin kecil), cenderung puas terhadap produk/jasa ini. 

 
2.5 Metode Servqual  

Model kualitas jasa yang sangat populer dan hingga kini 
banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah Model 
SERVQUAL (singkatan dari  service quality) yang 
dikembangkan oleh  Parasuraman, V.A. Zeithhaml, dan L.L. 
Berry. Model ini meliputi analisis terhadap lima kesenjangan 
(gap) yang berpengaruh terhadap kualitas jasa, sebagai 
penyebab kegagalan service delivery (Kaihatu, 2008). Adapun 
kelima kesenjangan yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2002), 
yaitu:  

a). Kesenjangan antara  harapan konsumen dan persepsi 
manajemen. Manajemen tidak selalu dapat merasakan 
apa yang diinginkan oleh para pelanggan secara tepat.  

b). Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi 
kualitas jasa. Mungkin manajemen mampu merasakan 
secara tepat apa yang diinginkan oleh para pelanggan, 
namun tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu.  

c). Kesenjangan antara spesifikasi jasa dan penyampaian 
jasa. Karyawan perusahan mungkin kurang dilatih atau 
bekerja melampaui batas dan tidak dapat dan tidak mau 
untuk memenuhi standar. 

d). Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi 
eksternal. Harapan konsumen dipengaruhi oleh 
pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh wakil 
(representatives) dan iklan perusahaan. 

e). Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang 
diharapkan. 

 SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua 
faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata 
mereka terima (perceived service) dengan layanan yang 
sesungguhnya yang diharapkan atau diinginkan (expected 
service). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka 
layanan dapat dikatakan bermutu, jika kenyataan kurang dari 
yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan 
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apabila kenyataan sama dengan yang diharapkan, maka 
layanan tersebut memuaskan. Dengan demikian, service quality 
dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 
kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka 
terima (Ratnasari, 2011). Sedangkan menurut Kotler dalam 
kaihatu (2008), dimensi kualitas jasa yaitu: 

a). Realibility;  The ability to perform the promised service 
dependably and accurately. (Kehandalan; yaitu 
kemampuan menyajikan kinerja layanan seperti yang 
dijanjikan dengan handal dan akurat).  

b). Responsiveness; The willingness to help costumer and to 
provide prompt service. (Daya tanggap; kesediaan untuk 
membantu para pelanggan dan menyediakan layanan 
dengan cepat).  

c). Assurance; The knowledge and courtesy of employees and 
their ability to convery trust and confidence. (Jaminan; 
mencakup pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan 
para staff untuk membangun kepercayaan pelanggan).  

d). Empathy; The provision of caring, individualized attention 
to costumers. (Empati; merupakan bentuk kepedulian dan 
perhatian pribadi kepada konsumen).   

e). Tangibles; The appears of phisical facilities, eguipment, 
personnel, and communication materials. (Bukti fisik; 
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, tampilan fisik 
pegawai, serta sarana komunikasi). 

 
Sedangkan menurut nazir (2003), adapun dalam 

penelitian dengan menggunakan metode servqual yang menjadi 
variabel independen adalah: 
1. Tampilan Fisik  

Merupakan kemampuan dalam menyediakan dan 
menampilkan fasilitas fisik, kualitas produk, dan sarana 
komunikasi. Dalam pengukurannya didasarkan pada 
kebersihan, kerapian, dan fisik pegawai. 

2. Kehandalan  
Merupakan kemampuan dalam memberikan layanan secara 
tepat dan akurat. Dalam pengukurannya didasarkan pada 
kestabilan manfaat produk bagi konsumen,kestabilan cita 
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rasa produk yang tepat, dan ketepatan ukuran produk bagi 
konsumen. 

3. Daya Tanggap  
Merupakan kesediaan dalam membantu konsumen serta 
tanggap menghadapi setiap permasalahan. Dalam 
pengukurannya didasarkan pada kemampuan perusahan 
dalam membantu konsumen mendapatkan produk, 
memberikan informasi bahan baku yang terkandung dalam 
produk, dan memberikan pelayanan secepat mungkin 
kepada konsumen. 

4. Jaminan  
Merupakan kemampuan dalam memberikan kepastian 
pelayanan dan produk sebagai upaya menimbulkan 
kepercayaan bagi konsumen terhadap perusahaan. Dalam 
pengukurannya didasarkan pada kejelasan masa 
kadaluarsa dalam kemasan, kesesuaian label Halal & 
BPOM, dan kesediaan penggantian produk apabila terdapat 
produk cacat. 

5. Empati  
Merupakan kemampuan dalam memberikan perhatian 
secara pribadi terhadap konsumen saat membeli. Dalam 
pengukurannya didasarkan pada kesesuaian rasa dengan 
selera konsumen, kesesuaian harga produk dengan 
kemampuan konsumen.  

 Metode Servqual dapat menentukan sebuah sistem garis 
alternatif (alternative axis system) mengacu pada sumbu 
koordinat pada suatu diagram. Dihasilkan 4 buah kuadran dari 
diagram tersebut adalah (Putri, 2013): 
1.  Keep up the good work: kepentingan tinggi, performa tinggi  
2.  Concentrate here: kepentingan tinggi, performa rendah 
3.  Low priority: kepentingan rendah, performa rendah  
4.  Possible overkill: kepentingan rendah, performa tinggi. 
 Score pegukuran performansi organisasi= persepsi x 
tingkat kepentingan. Langkah ini mengimplikasikan bahwa 
semakin besar score, semakin utama pula prioritasnya. Metode 
servqual dapat dimulai dengan (Hidayatullah, 2006): 
1. Identifikasi atribut awal. 
 1. Identifikasi tingkat kepentingan (harapan) tiap atribut.   

2. Identifikasi pelaksanaan (kinerja) pada tiap atribut. 



 

13 

2. Menentukan keunggulan dan kelemahan layanan dengan 
analisis kuadran. 

1. Menghitung jumlah kuesioner yang masuk. 
2. Menguji keandalan dan kesahihan butir dengan alat 

bantu Microsoft excel. 
3. Menentukan tingkat kesesuaian responden. 
4. Menentukan skor rata-rata tingkat  

pelaksanaan/kepuasan dan tingkat kepentingan. 
5. Menentukan X yaitu rata-rata skor tingkat 

pelaksanaan/kepuasan atas seluruh faktor atau 
atribut dan Ӯ yaitu rata-rata dari skor tingkat 
kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan. 

6. Menjabarkan tingkat unsur-unsur tersebut ke dalam 
empat bagian diagram kartesius. 

 
2.6  Penelitian Terdahulu 

Kaihatu (2008) dalam penelitian berjudul “Analisa 
kesenjangan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 
Pengunjung Plaza Tunjungan Surabaya” mengkaji bagaimana 
tingkat kesenjangan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
manajemen plaza tunjungan terhadap kepusan para konsumen. 
Metode yang digunakan adalah Servqual dengan lima dimensi 
yaitu kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti 
fisik. Hasil penelitian menunjukkan dengan dibagi menjadi 4 
kuadran yaitu: Kuadran A, menunjukkan atribut-atribut yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen namun kinerja kualitas 
pihak Plaza Tunjungan Surabaya belum melaksanakannya 
dengan baik. Kuadran B, menunjukkan atribut yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen, namun kinerja kualitas 
jasa pihak Plaza Tunjungan Surabaya telah melaksanakan 
sesuai dengan harapan konsumen. Kuadaran C menunjukkan 
menunjukkan bahwa atribut yang berada pada kuadran ini, 
dianggap kurang penting oleh konsumen, sedangkan kinerja 
kualitas yang diberikan Plaza Tunjungan Surabaya tergolong 
cukup. Kuadran D, menunjukkan bahwa atribut yang berada 
pada kuadran ini dianggap kurang penting oleh konsumen 
namun kinerja kualitas jasa yang diberikan Plaza Tunjungan 
Surabaya sangat baik. 
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Yola (2013), dalam penelitian berjudul “Analisis 
Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan dan Harga 
Produk pada Supermarket dengan Menggunakan Metode 
Servqual” mengkaji bagaimana tingkat kepuasan konsumen 
terhadap kualitas pelayanan dan harga produk yang diberikan 
oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam menganalisa 
kepuasan konsumen ialah dengan Metode servqual yang dapat 
menentukan urutan prioritas layanan yang diukur dengan tingkat 
kesesuaian untuk menentukan prioritas perbaikan layanan 
terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat 11 atribut yang berada di kuadran A 
diantaranya seperti kebersihan toilet, adanya potongan harga, 
dll. Kuadran A adalah wilayah yang berisikan atribut-atribut yang 
dianggap penting oleh pelanggan, namun dalam kenyataannya 
atribut-atribut ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan 
oleh pelanggan. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan 
perbaikan sebaik mungkin untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan terhadap atribut yang termasuk kedalam kuadran A. 
adapun atribut yang terletak pada kuadran B antara lain 
kemampuan para karyawan dalam membantu konsumen 
mendapatkan produk yang dibutuhkan, keakuratan 
pengembalian uang pada konsumen, karyawan bersedia 
membantu mengantarkan barang belanjaan konsumen ke 
kendaraan konsumen, harga produk yang ditawarkan cukup 
bersaing dengan kompetitor setempat, terdapat  label  harga 
pada produk. Hal tersebut yang menurut konsumen telah 
berhasil memuaskan untuk itu wajib dipertahankan. Pada 
kuadran C terdapat atribut seperti Jumlah kasir, kerapian meja 
kasir, kondisi tempat pembuangan sampah yang memadai. 
biaya parkir kendaraan, pelayanan untuk penukaran produk 
yang sejenis jika terdapat keluhan pada konsumen. Hal tersebut  
menurut konsumen kurang penting dan apa yang telah diberikan 
perusahaan kurang baik. Sedangkan pada kuadran D terdapat 
atribut kebersihan di dalam dan luar area karyawan berkenan 
membantu konsumen dalam memilih produk yang diinginkan, 
harga produk yang ditawarkan sesuai dengan label harga pada 
iklan. 


