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ABSTRACT 

 

The overall purpose pat this research was to analyze internal communication patterns, 

service quality initiatives , supplier management strategies and internal performance in 

organizations providing high levels of service quality to their external customers. Data 

was collected from 124 purchasing executives of manufacturing and service 

organizations. Respondents were asked to assess external and internal service quality 

as well as identify a number of internal service quality-oriented activities employed in 

their firms. Data were summarized for respondents stating a high level of external 

service quality. Comparative information was also supplied for the respondents stating 

lower levels of external service quality.  

 

Keyword :  external service quality, internal service quality, supplier management 

strategies, purchasing. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN. 
 

Latar Belakang. 

Pada era sekarang ini, para peneliti dan praktisi mencoba untuk memfokuskan perhatian 

mereka pada pelayanan pelanggan dan bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas 

interaksi pelayanan antara karyawan dan para pelanggan. Sebagai contohnya, Bitner at 

al. (1990) tertarik pada lingkungan fisik yang meningkatkan interaksi layanan, 

sedangkan Parasuraman et al. (1991) memfokuskan pada penyempitan “ kesenjangan” 

organisasi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas interaksi 

layanan terhadap pelanggan jelas sangat penting dan menghasilkan manajemen supply 

chain. Manfaat dari tingkat kualitas pelayanan yang tinggi meliputi keuntungan yang 

lebih besar, penghematan biaya, dan peningkatan pangsa pasar (Thompson et al., 1985). 

Akan tetapi, kualitas pelayanan internal sendiri adalah sama pentingnya karena 

kemampuan sutau organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan bertumpuh kepada 

kemampuan internal karyawan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan internal 

(Hallowell, et al, 1996), melalui beberapa studi kasus, juga mengemukakan bahwa 

tingkat kualitas pelayanan internal yang tinggi menghasilkan kepuasan pelanggan, yang 

memungkinkan karyawan untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih tinggi 

kepada pelanggan. Kemudian, Hallowell et al. (1996) meneliti industri jasa keuangan 

dengan menguji hubungan antara kualitas pelayanan internal, kemampuan pelayanan 

dan kepuasan pelanggan. Mereka menemukan bahwa alat, kebijakan, prosedur, 

teamwork, dan pelatihan secara signifikan terkait dengan kemampuan pelayanan. 
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Mereka juga mengemukakan bahwa, berdasarkan penelitian oleh Schlesinger dan 

Heskett (1991), kemampuan pelayanan adalah terkait dengan kepuasan pelanggan. 

Menurut Bales dan Fearon (1996),  menemukan bukti mengenai fenomena ini, dimana 

kira-kira 72%  bahwa direktur para  perusahaan  yang disurvei menganggap bahwa 

pembelian amat penting bagi kesuksesan bagi usahanya. Selain itu Trent dan Moczka 

(1998) mengungkapkan pertumbuhan yang kuat dalam persentase departemen 

pembelian yang mengadakan presentasi strategi dihadapan manajemen senior dan 

dewan direksi. Namun demikianm ketika pembelian terus-menerus diakui akan 

kemampuan.dalam memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi, ia harus mengambil 

pendekatan proses ketimbang pendekatan  fungsional terhadap procurement yang lebih 

luas didalam dan lintas organisasi melalui komunikasi lintas-fungsi dan teaming yang 

lebih baik.  

Intergrasi tidaklah mudah dan harus terlebih dulu ada lingkungan internal organisasi 

yang berjalam dengan optimal. Lingkungan internal organisasi terdiri dari struktur, 

strategi, dan pola komunkasi antara supplier internal dan pelanggan internal. Organisasi 

juga harus menekankan dan melatih karyawan untuk menciptakan budaya kualitas 

palayanan. 

Kualitas pelayanan yang diartikan oleh Barry et al. (1988) sebagai kemampuan untuk 

melampaui ekspetasi pelanggan, sangat penting karena ia mencerminkan kemampuan 

suatu organisasi untuk bekerja secara efektif dengan supplier dan memenuhi kebutuhan 

pelanggan eksternal yaiu mengelola supply chain. Sebuah survei terbaru yang dilakukan 

oleh Dloite Consulting (Thomas, 1999) mengungkapkan bahwa sebagian besar 

perusahaan indutri di Negara maju telah menempatkan manajemen supply chain sebagai 

prioritas yang utama bagi kesuksesan mereka. Kenyataan hanya ada 2 % diantara 

mereka menganggap supply chain mereka sudah Word Class. Bagaimana organisasi 

akan mencapai status kelas dunia? Pembelian barangkali merupakan prosedur yang 

sangat penting untuk menambah nilai dalam supply chain karena ia mempunai 

pelanggan dan bekerja secara lintas organisasi sebagai organisasi sebagai pengatur 

supplier eksternal (Giunipero dan Vogt, 1997; Khochin, 1986). Pada akhirnya kinerja 

pembelian akan sedikitnya menentukan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan pada 

produk dan jasa akhir perusahaan. Namun demikian tinjauan pustaka mengungkapkan 

bahwa beberapa peneliti menganalisis struktur dan aktivitas organisasi internal yang 

memberikan kontrbusi bagi kinerja internal atau kepuasan yang menyeluruh pelanggan 

pada produk dan jasa suatu perusahaan (Stanley dan Wisner, 1998). Banyak penelitian 

ditemukan dalam literatur pemasaran, manajemen, dan total quality management, dan 

lebih sering dari pada tidak memfokuskan pada hubungan antara karyawan dan 

pelanggan. Penelitian yang meneliti keuntungan dan kerugian dari hubungan antara 

departemen pembelian dan supplier sangat banyak namun sedikit penelitian yang 

menghubungkan strategi manajemen persediaan dengan kemampuan pembeli untuk 

melayani pelanggan.  

Oleh karena itu, kita tertarik pada atribut, aktivitas, dan inventory management strategy 

organisasi yang berhubungan dengan pemberian kualitas pelayanan word class kepada 

pelanggan terkait dengan kinerja internal. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA. 
 

Dimensi Kualitas Pelayanan. 

Kualitas pelayanan sulit diukur disebabkan oleh sifat pelayanan itu sendiri. Serry et al. 

(1988) dan Pasuruman et al (1985, 1998) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 

adalah suatu persepsi yang timbul ketika pelanggan membandingkan ekspetasi mereka 
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dengan persepsi pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu kinerja karyawan 

berdampak besar terhadap persepsi pelanggan akan kualitas pelayanan. Mereka 

mengidentifikasi sepuluh dimensi kualitas pelayanan dan tumpang tindih: barang 

berwujud, reliabilitas, responsivitas, komunikasi, kredibilitas, kompetensi, kesopanan, 

memahami pelanggan, dan aksesibilitas. Berdasarkan survei dan studi kasus yang luas, 

Berry et al (1988) menemukan bahwa realiabilitas merupakan faktor yang paling 

penting khususnya bagi pelanggan. 

Harvey (1998) menyatakan bahwa kualitas pelayanan terdiri dari dua dimensi luas: hasil 

aktual dan proses untuk mencapai hasil itu. Kualitas hasil aktual terjadi ketika penyedia 

pelayanan (jasa) mampu memenuhi pelanggan secara konsisten, dengan tanpa ” 

kejuatan yang tidak menyenangkan” yakni dengan reliabilitas (Harvey, 1998). Kualitas 

proses terdiri dari aspek teknik maupun perseptual. Kualitas teknis diahsilkan ketika 

proses terjadi sesuai dengan prosedur optimal yang ditetapkan, sedangkan Harvey 

menegaskan bahwa kualitas perseptual meliputi empat dimensi kualitas pelayanan lebih 

luas sebagimana dinyatakan oleh Parasuraman: empati, responsivitas, jaminan, dan 

barang berwujud. Menurut Peter (1997), organisasi dapat mencapai kualitas teknis, 

sebagaian, melalui komunikasi lintas fungsi yang efektif dan teaming. 

Keterkaitan definisi dan dimensi ini adalah peran penting yang dimainkan oleh 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengkomunikasikan 

kualitas pelayanan dan bahwa masalah-masalah kualitas pelayanan sering kali 

disebabkan oleh kondisi organisasi internal.  

 

Lingkungan Organisasi Internal. 

Perusahaan sering memandang kinerja karyawan dalam hubungannya dengan 

meningkatkan produktivitas ketimbang memberikan pelayanan kepada pelanggan 

dengan kebutuhan tersendiri (Bowen dan Greiner, 1986). Oleh karena itu, supplier 

internal tidak mempersepsikan fungsi mereka memberikan pelayanan bagi pelanggan 

internal, namun sebaliknya memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak memuaskan dan 

dapat membuat pelanggan tidak puas. 

Oleh karena itu, beberapa perusahaan mulai mengakui pentingnya memandang operasi 

berikutya sebagai pelanggan, atau persektif pemasaran, sebagai senjata persaingan 

dalam meningkatkan pelayanan baik didalam perusahaan maupun kepada pelanggan 

(George 1992). Argumen dasar mereka adalah bahwa interaksi pelayanan internal 

diantara departemen-departemen harus efektif sebelum suatu perusahaan dapat bersaing 

dengan sukses di pasarkan. Dengan demikian tiap karyawan membutuhkan orientasi 

pemasaran. Tujuan dari supplier internal seharusnya adalah meningkatkan hubungan 

dengan pelanggan dan kemudian mengembangkan suatu proses untuk mendongkrak 

kualitas produk dan jasa/pelayanan intenal mereka. Manfaatnya meliputi peningkatan 

kualitas organisasi secara keseluruhan dan kinerja kompetitif. 

Nagel dan Cliller (1990) mendifiniskan pelangan sebagai siapapun yang menerima 

produk atau jasa oleh orang lain dalam organisasi. Sebagai contohnya, disebuah 

perusahaan manufaktur, departemen teknik menerima informasi dari departemen 

pembelian mengenai kualifikasi supplier dan ketersediaan bahan. 

Didalam suatu organisasi, interaksi pelayanan juga terjadi diantara para karyawan yang 

serupa dengan interaksi pelayanan pelanggan (Lewis dan Entwistel, 1990). Heskett dan 

schlesinger (1994) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan internal, sebagian, 

berhubungan ”sikap yang dimiliki orang terhadap satu sama lain dan cara orang 

melayani satu sama lain didalam organisaai. Dengan demikian suatu penekanan pada 

kualiatas pelayanan organisasi terhadapat pelanggan menyiaratkan: 
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1) Fokus pada kualitas pelayanan intenal 

2) Pelanggan internal dan supplier intra-organisasi mereka mencapai pemahaman yang 

sama akan apa arti kualitas pelayanan bagi organisasi mereka. 

3) Titik awal untuk peningkatan terus menerus. 

Lewis dan Koula (1995) meneliti aktivistas pemasaran jasa di sebuah bank komersial di 

Cyprus untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, sejauh 

mana kualitas pelayanan dipengaruhi oleh karyawan bank, dan sejauh mana pemasaran 

dimaksudkan dalam praktek-praktek bank. Mereka menemukan bahwa para manajer 

menekankan kualitas pelayanan dan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk 

mendukung lingkungan ini. 

Untuk mengembangkan orientasi pasar,dibutuhkan strategi, aktivitas, dan program yang 

mengharuskan kerjasama dan kolaborasi diantara mereka, pelanggan, dan supplier. 

 

Organisasi Pembelian. 

Pembelian beroperasi didalam suatu organisasi, mengelola persiapan bahan dan 

pelayanan bagi bidang-bidang fungsi lain yang meliputi operasi, teknik dan keuangan 

(Fearon, 1988). Baru-baru ini, peran pembelian mulai memainkan peran lebih strategi 

ketika organisasi mengimplementasikan konsep manajemen supply chain. Secara 

spesifik hubungan antara pembelian dan supplier berpengaruh sangat penting terhadap 

kamampuan mereka melayani pelanggan, dalam hubungannya dengan mempersiapkan 

bahan dengan kualitas yang ditetapkan ketika bahan dibutuhkan dengan harga kmpetitif.  

Disamping itu pembekian kini berpatisipasi dalam beberapa tim lintas fungsi yang 

membuat rekomendasi mengenai strategi sourcing, analisis nilai, dan outsourcing. 

Giunipero dan Vogt (1997) menemukan bahwa pembelian paling sering terlibat dalam 

tim lintas fungsi yang menangani strategi pengurangan biaya (74%), evaluasi dan 

pemilihan supplier (73%), dan soucing pendukung untuk barang-barang tertentu (67%). 

Apakah tim-tim yang ada beroperasi sebagai ”tim” juga penting. Giunipero dan Vogt 

(1997) juga mengungkapkan bahwa kerangka kerja tim sejati terdapat dalam tim yang 

menangani pengurangan biaya (50%), menejemen kualitas (47%), dan sertifikasi 

supplier (43%). Hasil studi ini mengidentifikasikan teamwork telah melewati tahap 

perkembangan namun belum universal dan skill komunikasi sangatlah penting agar 

pembelian berdampak terhadap pengambilan keputusan. 

Jayaram dan Vickery (1998) mendifinisikan bahwa inisiatif-inisiatif organisasi yang 

dianggap penting bagi kinerja pembelian. Aktivitas-aktivitas yang sering disebutkan 

adalah : 

1) Pengkomunikasian tujuan 

2) Pelatihan 

3) Tim lintas fungsi 

4) Pemberdayaan. 

Buku pedoman, orientasi karyawan, dan seminar pelatihan merupakan beberapa cara 

untuk mengkomunikasian tujuan perusahaan. Pertemuan formal maupun juga fungsi-

fungsi sosial informal diantara departemen-departemen akan meningkatkan efektivitas 

tim lintas fungsi. 

 

 

 

 

 

 



5 

Strategi Manajemen Persediaan. 

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, kebutuhan untuk mengintegrasikan 

pemebelian kedalam proses manajemen strategi dari suatu organisasi sudah jelas. Taraf 

kompleksitas pembelian akan sebagian besar menentukan perannya dalam proses 

tersebut. Ellram dan Carr (1994) menguraikan secara luas literatur pembelian strategis 

dan berkesimpulan bahwa diantara isu-isu strategi utama dalam pembelian, tipe 

hubungan supplier yang diinginkan sangatlah penting. Ia menyatakan bahwa supplier 

berperan penting dalam mendukung strategi beraing suatu perusahaan. Implikasi yang 

wajar dari pendapat mereka bahwa, ketika inisiatif manajemen supply chain meningkat, 

aktivitas-aktivitas dalam meningkatkan kinerja supplier juga meningkat. 

Untuk mengelola supplier secara efektif dalam lingkungan manajemen supply chain, 

hubungan yang kooperatif sangatlah penting. Landeros dan Monczka (1989) 

menjelaskan hubungan kooperatif sebagai hubungan dimana: 

1) Pembelian membeli dari suatu barang 

2) Bentuk kemitraan biasa 

3) Pembeli dan supplier mereka memecahkan masalah bersama 

4) Saling tukar informasi 

5) Kedua belah fihak bersama-sama menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar 

Kemitraan, menurut Spekman (1981) adalah cara untuk membangun hubungan 

kooperatif dan mengambil beberapa bentuk yang meliputi kontrak jangka panjang.  

 

Pengukuran Kualitas Pelayanan. 

Upaya pertama untuk mengembangkan dimensi kualitas pelayanan untuk pembelian 

adalah Cavinato (1987), yang mendekati persoalan tersebut dari sudut pandang personel 

non-pembelian yang dianggap sebagai pelanggan, misalnya teknik, produksi, dan 

akuntansi. Pelayanan pelanggan didefinisikan sebagai unsur paling penting dari kinerja 

pembelian dan meliputi kecepatan dimana produk atau jasa diterima, reabilitas 

produk/jasa, pilihan harga /kualitas, informasi sebelumnya mengenai kemungkinan 

masalah yang terkait dengan kualitas atau pengiriman dan kemudahan dalam mengelola 

daftar permintaan pembelian. Hendrick dan Ruch (1988) mengidentifikasi satu daftar 

kriteria yang lebih komprehensif untuk mengukur kinerja pembelian berdasarkan survei 

atas manager, pembeli, pelanggan dan supplier. Pengetahuan mengenai komoditas, 

pembinaan supplier yang memenihi syarat, dan profesionalme dinilai sebagai tiga 

kriteria kualitatif yang paling penting. Disamping itu Joag dan Scheuing (1995) meneliti 

isu-isu kinerja berdasrkan sebuah survei atas eksekutif pembelian dalam sebuah 

konferensi tahunan yang disponsori oleh National Assocation of Purchasing 

Managemen, pembinaan supplier yang memenihi syarat, dan profesionalme dinilai 

sebagai tiga kriteria kualitatif yang paling penting. Disamping itu Joag dan Scheuing 

(1995) meneliti isu-isu kinerja berdasrkan sebuah survei atas eksekutif pembelian dalam 

sebuah konferensi tahunan yang disponsori oleh National Assocation of Purchasing 

Management.Mereka menemukan bahwa meski sebagian besar responden (78 %) 

menerima umpan balik informal mengenai kinerja mereka dari Tan et.al. (1998) lebih 

jauh meneliti hubungan antara kinerja supplier dan kinerja perusahaan, dengan 

perhatian khusus pada praktek-praktek pelanggan yang dianggap penting oleh 

organisasi. 
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 3.  METODE PENELITIAN.  
  

Meski prinsip-prinsip pokok manajemen supply chain dan kualitas pelayanan 

terdokumentasi dengan baik, hanya sedikit penelitian berbasis empirik yang 

menguatkan inisiatif kualitas setingkat organisasi (organization-wide), tingkat kinerja 

internal, dan atribut komunikasi dari perusahaan yang memberikan tingkat kualitas 

pelayanan yang tinggi. Oleh karena itu, studi empirik didesain untuk mengetahui 

aktivitasi internal dan tingkat kinerja dari perusahaan yang memberikan tingkat kualitas 

pelayanan eksternal yang tinggi dan membandingkan ini dengan perusahaan yang 

memberikan tingkat kualitas pelayanan yang lebih rendah. 

Ukuran sampel sebesar 500 diambil secara acak dari daftar keanggotaan National 

Assosiation of Purchasing Management yang mencakup kira-kira 3200 manajer 

pembelian dan senior eksekutif. Surat pengantar dimasukkan dalam kiriman pos, 

menjelaskan tujuan dari studi ini, bersama kuesioner dan amplop balasan berprangko. 

Dari 500 survei yang diposkan, sembilan dikembalikan karena tidak bisa dikirimkan dan 

diterima 124 jawaban yang dapat dipakai untuk tingkat jawaban sebesar 23,6 persen. 

 Pertanyaan survei, dengan perkecualian informasi demografi, mengharuskan 

jawaban ya-tidak atau interval tujuh point dan jawaban skala Likert. Bagian pertama 

dari kuesioner berkenaan dengan isu-isu yang terkait dengan identifikasi pelanggan 

internal dan supplier internal, dan pola komunikasi diantara departemen pembelian dan 

departemen lain. Bagian kedua berkenaan dengan aktivitas atau program yang dimiliki 

oleh organisasi responden untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan internal. 

Pertanyaan yang terkait dngan tingkat kualitias pelayanan yang diterima oleh 

pelanggan, dan tingkat kualitas pelayanan yang diterima oleh pembelian dari supplier 

internal dimasukkan dalam bagian ketiga kuesioner, dengan menggunakan skala Likert 

tujuh point (1 = buruk hingga 7 = baik sekal). Bagian keempat dari kuesioner meminta 

responden untuk menilai implementasi program manajemen supplier kini didalam 

organisasi mereka dengan menggunakan skala interval tujuh point (1 = tidak sama 

sekali hingga 7 = diimplementasikan sepenuhnya). 

Mayoritas responden (53,4 persen) adalah direktur pembelian, sedangkan hamper 30 

persen adalah vice president pembelian atau manajer pembelian. Berbagai kelompok 

organisasi ambil bagian dalam studi ini. Empat industri teratas adalah badan-badan 

nirlaba (termasuk sekolah dan rumah sakit nirlaba), peralatan elektronik dan listrik lain, 

logam dan hiburan. Kira-kira 62 persen responden menyebutkan manufaktur sebagai 

area bisnis yang dominan. Ukuran organisasi, dari segi pendapatan penjualan tahunan, 

terwakili dengan baik. Satu persentase yang besar (29,7 persen) mempunyai pendapatan 

kotor tahunan lebih dari 500.000 juta, sedangkan perusahaan kecil (kurang dari 50.000 

juta) mewakili mendekati 23 persen sample. 
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Tabel 1. 

Statistik Demogrfi Responden 

 
                  Sumber : Hasil dari pengolaan data 

 

Responden juga diminta untuk mengidentifikasi semua pelanggan internal primer. 

Pelanggan internal diartikan dalam survei ini sebagai pelanggan yang berinteraksi 

dengan departemen pembelian secara langsung. Paired t-test untuk perbedaan tingkat 

jawaban yang signifikan diantara departemen-departemen pelanggan internal dilakukan 

pada tingkat 0.05 % untuk semua responden. 

Sebagaimana dirinci pada tabel 1, satu persentase responden yang signifikan (80.5 

percen) mengindikasikan bahwa operasi /manufaktur dianggap sebagai pelanggan 

primer dari pembelian. Sekelompok responden yang secara signifikan lebih sedikit 

menyebutkan keuangan (40.7 persen) sebagai pelanggan internal primer dan hampir 29 

persen mengidentifikasi departemen lain sebagai pelanggan internal mereka.  

Berdasarkan test ini pergudangan dan pengendalian persediaan paling sering disebutkan 

sebagai supplier internal primer dari departemen pembelian (berturut-turut 66.1 dan 

58.5 persen). Jumlah responden yang secara sihnifikan lebih sedikit merasa bahwa lalu 

lintas (38.1 persen) dan sisa/ kelebihan (36.4 persen) mengidentifikasikan bahwa 

mereka tidak mempunyai supplier internal (beberapa atau semua fungsi ini sering 

dijalankan oleh departemen pembelian) 
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4. HASIL PENELITIAN. 
  

Untuk menguji validitas dari pembagian jawaban menjadi dua kelompok untuk analisis 

perbandingan, dilakukan t-test untuk perbedaan yang signifikan antara kelompok A dan 

Kelompok B dalam delapan dimensi kualitas. Semua responden dibagi menjadi dua 

kelmpok berdasarkan penilaian sendiri atas kinerja kualitas pelayanan kepada 

pelanggan. Semua responden dibagi menjadi dua kelompok berdasrkan penilaian sendiri 

atas kinerja kualitas pelayanan kepada pelanggan. Penilaian didasarkan pada skala likert 

tujuh point, dari 1 = buruk sampai dengan 7 = baik sekali. Responden yang dinilai dari 

mereka sendiri 6 atau 7 kategori sebagai kelompaok A, semua responden yang lain 

dikategorikan sebagai Kelompoak B 

Jawaban dianggap signifikan pada *** p < 0.01 

 

Tabel 2. 

Perbandingan Kualitas Pelayanan. 

 

 
Sumber : Hasil dari pengolaan data. 

  

Pola Komunikasi 

Analisis atas hasil menunjukkan bahwa responden Kelompok A mengalami tingkat 

formalitas yang secara signifikan lebih besar dalam komunikasi mereka dengan 

pelanggan internal, khususnya departemen keuangan (dengan tingkat formalitas sebesar 

4,31), departemen terknik (4,19), departemen akuntansi (4,21), dan departemen 

pemasaran (3,60). Secara keseluruhan , komunikasi formal antara departemen 

pembelian dan supplier internal mereka tidak bervariasi sencara signifikan antara 

pemberi kualitas pelayanan tinggi dan rendah hingga sedang. Hanya dalam sati kasus-

antara departemen pembelian dan pergudangan-ditemukan pla komunikasi yang lebih 

formal dengan supplier internal di perusahaan – perusahaan yang memberikan tingkat 

kualitas pelayanan tinggi. 

Pertanyaan kedua yang menarik adalah apakah komunikasi yang lebih efektif antara 

departemen pembelian dan supplier internal mereka mencirikan pemberi kualitas 

pelayanan yang tinggi. Berdasarkan t-test untuk perbedaan yang signifikan diantara 

kedua kelompok. Komunikasi ditemukan lebih efektif secara signifikan dengan hanya 

satu pelanggan internal, yakni yang departemen akuntansi. Selain itu, tidak ditemukan 

tingkat efektivitas komunikasi yang secara signifikan lebih tinggi dengan supplier 

internal ketika membandingkan kedua kelompok tersebut. 
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Aktivitas Perusahaan dan Departemen Pembelian. 

Untuk menciptakan budaya yang menekankan peningkatan pelayanan dan produk 

secara terus-menerus yang dipertukarkan antara supplier internal dan pelanggan 

internal, program dan aktivitas formal dan informal yang terkait dengan kualitas 

pelayanan terlihat menjadi unsur penting. Oleh karena itu, responden diminta untuk 

mengidentifikasikan aktivitas di tingkat perusahaan dan aktivitas departemen pembelian 

yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan internal, dengan jawaban “ya” atau 

“tidak” sederhana. Aktivitas ini diidentifikasikan dari tinjauan luas atas literatur 

akademik dan analisis isi atas artikel dari Purchasing Today® selama 4 tahun terakhir 

yang berkenaan dengan kualitas pelayanan internal (Purchasing Today® merupakan 

publikasi resmi dari National Association of Purchasing Management). Mean jawaban 

antara pemberi kualitas pelayanan tinggi dan rendah dibandingkan dengan 

menggunakaan t-test untuk perbedaan yang signifikan. 

  

Tabel 3. 

Pola Komunikasi 

 
Sumber : Hasil dari pengolaan data. 

 

Dimensi Kualitas Pelayanan Internal 

Studi ini mencoba mengidentifikasi dimensi kualitas pelayanan yang dapat dikaitkan 

dengan pemberian kualitas pelayanan yang tinggi. Responden diminta untuk menilai 

kinerja kualitas pelayanan, dalam sembilan dimensi, yang dipersepsikan diberikan oleh 

departemen pembelian kepada pelanggan internal mereka, dan yang dipersepsikan 

diberikan oleh  supplier internal kepada departemen pembelian. Meski alat-alat ukur 

subjectif kadang kala dianggap meragukan, mereka digunakan dalam studi-studi 

sebelumnya dan ditemukan bisa diterima bila data objektif tidak tersedia. (Cleveland et 

al., 1989; Fawcett, 1992; Govindaraja dan Fisher 1990). Selain itu, data mengenai alat 

ukur yang digunakan dalam studi ini biasanya tidak disediakan bagi public. Alat – alat 

ukur ini dikembangkan. Sebagian berdasarkan sepuluh dimensi kualitas pelayanan dari 
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Parasuraman et al. (1988), termasuk barang berwujud (tangibies), rehabilitas, 

responsibilitas, kompetensi, dan kompetensi, dan komunikasi. Tiga butir skala 

dimasukkan untuk mengakomodasi berbagai aspek kominikasi, termasuk pengirim 

informasi tepat waktu, pengiriman informasi secara andal, dan penjelasan atas masalah 

– masalah. Supplier internal dari departemen pembelian juga dinilai sebagai 

performer yang secara signifikan lebih kuat untuk responden Kelompok A dalam semua 

dimensi kualitas pelayanan internal, termasuk kemampuan untuk memenuhi ekspektasi 

pelanggan, realibilitas, ketepatan waktu, fleksibilitas, dan responsivitas. Selanjutnya, 

mereka mengirimkan produk dan jasa berkualitas lebih tinggi. Mereka juga lebih andal 

dan tepat waktu dalam memberikan informasi baru dan terbaharui kepada departemen 

pembelian.  

 

Tabel 4 

Aktivitas Perusahaan dan Departemen Pembelian 

 
Sumber : Hasil dari pengolaan data. 

 

Penilaian didasarkan pada skala likert tujuh point dari 1 = buruk sampai dengan 7 = baik 

sekali. Jawaban signifikan pada ** p < 0.05, jawaban signifikan pada *** p < 0.01. 

 

5.   PEMBAHASAN. 
 

Studi ini memberikan dukungan empirikbagi banyak penelian konseptual yang 

dilakukan dalam bidang umum kualitas pelayanan. Sejumlah perbedaan organisasi 

internal yang signifikan memang ada antara pemberi kualitas pelayanan tinggi dan 

rendah hingga sedang dan teridentifikasi. Meski studi ini hanya memusatkan pada 

persepsi personel pembelian atas kualitas pelayanan internal dan eksternal, peran antar-

organisasi mereka memberikan apa yang dapat diasumsikan sebagai kualitas yang 

cukup baik akurat dalam suatu organisasi. 

Secara umum, cenderung terdapat tingkat komunikasi yang lebih formal antara 

departemen pembelian dan pelanggan internalnya di perusahaan-perusahaan yang 

memberikan tingkat kualitas pelayanan tinggi. Temuan terakhir ini mendukung riset 

dari George dan Gronroos (1989), George (1992), dan Magidson dan Polcha (1992) 

yang mengemukakan komunikasi internal yang efektif diperlukan agar unggul dalam 

pelayanan kepada pelanggan eksternal. Temuan kita juga menyiratkan bahwa responden 
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barangkali tidak mengetahui pentingnya komunikasi yang efektif dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

 

6.  KESIMPULAN DAN SARAN. 
 

Kesimpulan. 

Penelitian konseptual sebelumnya sangat mendukung implementasi inisiatif kualitas 

supplier internal dan eksternal, menyiratkan bahwa mereka akan menghasilkan kualitas 

pelayanan organisasi yang lebih baik. Penelitian kita menunjukkan bahwa implementasi 

aktivitas supplier strategis secara lebih luas akan menghasilkan tingkat kinerja yang 

lebih tinggi. Selain itu, kita menemukan tingkat kualitas pelayanan yang lebih tinggi 

diantara supplier internal dan pelanggan internal yang terkait dengan kualitas pelayanan 

yang lebih baik. Temuan tersebut barangkali sebagian disebabkan oleh fakta disebabkan 

oleh fakta bahwa banyak diantara aktifitas-aktifitas ini relative baru dengan demikian 

tidak diadopsi oleh banyak perusahaan secara luas. Seiring kemunculan downsizing, 

merger dan restruturisasi selama ini, semakin sedikit karyawan diberi waktu 

menyelidiki strategi baru dan untuk mengimplementasikan secara tepat. 

Akan tetapi, jika organisasi benar-benar berkomitmen pada total quality management 

maka kualitas tempat kerja internal harus sama pentingnya dengan kualitas produk dan 

jasa yang dikirim kepada pelanggan. Meski fokusnya hingga kini adalah mengirimkan 

produk dan jasa berkualitas tinggi kepada pelanggan. Penelitian lebih lanjut masih 

dibutuhkan mengenai hubungan antara komunikasi, aktivitas manajemen sumberdaya 

manusia, strategi manajemen supplier, dan kualitas pelayanan. Sedikit penelitian yang 

dilakukan untuk memahami korelasi yang mungkin antara tingkat komunikasi dan 

efektifitas komunikasi. Selain itu, penelitian dibutuhkan membangun model hubungan 

yang menjelaskan hubungan yang seharusnya ada diantara inisiatif kualitas pelayanan, 

aktivitas ekternal supplier, dan tingkat kerja organisasi. Terakhir, penelitian tambahan 

dibutuhkan dari sudut pandang supplier internal dan pelanggan internal lain untuk 

memberikan profil yang lengkap mengenai lingkungan pelayanan internal dalam 

organisasi. 

 

Saran 

1. Setiap hasil penelitian tentang isu-isu pembelian diharapkan untuk disosilisasikan 

terutama kepada fihak-fihak di lingkungan perusahaan yang berorientasi 

menghasilkan produksi (barang dan jasa) . 

2. Departemen pembelian diharapkan sudah mulai merancang untuk membuat sistem 

dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu mensertifikasi setiap supplier atau vendor 

yang menyediakan barang yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan kualitas yang 

ditentukan. 

3. Perlunya inovasi dalam mengimplementasi inventory control dengan 

mempertimbangkan konsep manajemen supply chain. 
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