
Contact 
Center 
Quality 
Assurance 
Andi Anugrah



Contact Center Quality Assurance



Sukses Mengelola Contact Center

Contact 
Center Quality 
Assurance 
Andi Anugrah

PT. Telexindo Bizmart


Edisi 2020


iii



Contact Center Quality Assurance

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)


CONTACT CENTER QUALITY ASSURANCE 

Penulis		 	 : Andi Anugrah 

Diterbitkan oleh		 : PT. Telexindo Bizmart


Jl. Asem Baris Raya No. 8B, Kebon Baru, Tebet 

Jakarta Selatan 12830


Telepon		 	 : +62-21-8379-5599

Facebook 	 	 : facebook.com/telexindo 

Twitter	 	 	 : @telexindo

Email	 	 	 : www.telexindo.com


Cetakan Pertama 	 : 2020


Hak Cipta Andi Anugrah


ISBN: 978-623-91011-0-7 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari penerbit.


© 2020, PT. TELEXINDO BIZMART




Contact Center Quality Assurance

Daftar Isi 

Daftar Isi i ....................................................................................................
Kata Pengantar ii ........................................................................................
Pendahuluan	 1
..............................................................................................

Tujuan Pengukuran Kualitas	 5
......................................................................

Persepsi Kualitas Pelayanan	 13
...................................................................

Ketersediaan Sumber Daya	 27
.....................................................................

Siklus Program Kualitas	 35
...........................................................................

Peranan Quality Assurance	 43
.....................................................................

Prinsip Pengukuran	 51
.................................................................................

Proses Pelayanan	 57
....................................................................................

Penyusunan Formulir Penilaian	 65
...............................................................

Panduan Etika Pelayanan	 77
........................................................................

Panduan Keterampilan Pelayanan	 83
...........................................................

Panduan Solusi Pelayanan	 95
......................................................................

Pendekatan Statistik	 101
..............................................................................

Metode Pengukuran	 111
..............................................................................

Analisis Hasil Pengukuran	 119
.....................................................................

Kalibrasi Kualitas Pelayanan	 127
..................................................................

Pengembangan Kualitas Pelayanan	 135
......................................................

Dukungan Teknologi	 145
..............................................................................

Penulis	 151...................................................................................................

i



Contact Center Quality Assurance

Kata Pengantar 

Setiap kali membawakan pelatihan, saya selalu berharap bahwa ada 
buku yang bisa menjadi sumber bacaan bagi praktisi contact center di 
Indonesia. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan 
contact center di Indonesia, maka semakin banyak tenaga kerja yang 
membutuhkan sumber bacaan yang dapat digunakan untuk mendukung 
dalam melaksanakan pekerjaan.


Setelah membawakan materi Contact Center Quality Assurance pada 
beberapa kesempatan, berbagai tantangan dihadapi dalam proses 
pembelajaran. Beragamnya persepsi dan harapan dari manajemen 
contact center, sehingga mekanisme pengukuran kualitas pada setiap 
contact center bisa berbeda.


Dalam setiap kesempatan membawakan pelatihan, ada saja informasi 
baru yang didapatkan dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk 
dituangkan dalam buku. Proses yang panjang telah dilalui untuk 
melahirkan sebuah buku. Tentunya akan banyak kekurangan dalam 
berbagai aspek pembahasan. Namun saya tetap memberanikan diri 
untuk menerbitkan buku ini. Saya sangat yakin, seiring dengan waktu 
saya dapat melakukan perbaikan atas masukan berbagai pihak. 


Terima kasih tentunya kepada semua pihak yang telah memberikan banyak 
masukan bagi perkembangan pengetahuan operasional contact center di 
Indonesia. Buku ini hanya sedikit dari tebaran informasi yang tersedia 
dalam dunia contact center. Saya berharap bahwa sekecil apapun 
peranan tersebut, bisa memberikan andil bagi kesuksesan pengelolaan 
contact center di Indonesia.


Buku ini akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pelatihan Certified 
Contact Center Quality Assurance. Berharap dengan tulisan yang ada 
dalam buku ini memudahkan proses belajar dan menjadi inspirasi untuk 
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melakukan perbaikan kualitas pelayanan contact center secara 
berkelanjutan.


Terima kasih secara khusus juga saya berikan kepada keluarga, anak, 
isteri dan rekan-rekan di Telexindo yang telah memberikan banyak 
masukan pada perbaikan buku ini. Terima kasih atas berbagai masukan 
yang mendukung untuk lebih semangat dalam menulis.


Buku ini akan didistribusikan dalam bentuk softcopy dan kemungkinan 
dalam hardcopy bagi yang membutuhkan. Tidak diperjualbelikan, akan 
tetapi pembaca dapat memberikan donasi untuk kami terus berkreasi 
dalam melahirkan buku-buku selanjutnya. 


Selamat menikmati buku ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam 
isinya, silahkan memberikan masukan dan tanggapan yang membangun.


Jakarta, Mei 2020


Andi Anugrah 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Buku ini tidak diperjualbelikan dan akan didistribusikan dalam format 
softcopy. Donasi dapat diberikan dalam bentuk transfer ke QR code 

berikut ini :
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Bab 1  

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital memberikan wajah bisnis menjadi lebih 
kompetitif dari sebelumnya. Perkembangan ini mempengaruhi gaya 
hidup pelanggan dan pelaku bisnis. Perubahan dalam pola mendapatkan 
produk dan mendapatkan pelayanan, sehingga perusahaan berupaya 
secara maksimal untuk memberikan keunggulan, baik dari sisi 
keunggulan teknologi, keunggulan produk maupun keunggulan dalam 
pelayanan.


Kegagalan dalam memberikan pelayanan berkual i tas telah 
mempengaruhi loyalitas pelanggan, yang dengan mudahnya berpindah 
dari satu penyedia ke penyedia lainnya. Customer relationship yang 
dibangun oleh suatu perusahaan dan telah berlangsung bertahun-tahun, 
bisa dikalahkan oleh pendatang baru dengan teknologi dan metode 
pelayanan yang lebih efektif dan efisien.


Perusahaan berlomba memberikan pengalaman pelanggan atau 
customer experience yang menarik. Pada akhirnya menjadi strategi 
bisnis dalam memberikan keunggulan dalam pelayanan. Begitu juga bagi 
lembaga atau badan publik yang lebih terbuka dalam melakukan 
komunikasi kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. 
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Perubahan dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya 
menciptakan masyarakat dengan harapan yang berbeda.


Perubahan cara pelayanan tidak hanya didominasi oleh perusahaan yang 
harus bersaing dengan perusahaan sejenis. Bahkan perusahaan dengan 
market share yang dominan atau bahkan monopoli pada suatu industri 
dituntut untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan. Berbagai jenis 
pelayanan bisa tergantikan dengan kehadiran teknologi digital yang 
memudahkan dalam penggunaan, distribusi dan pembayaran.


Bisa dibayangkan jika industri perbankan harus bersaing dengan industri 
telekomunikasi dalam menyediakan jalur transaksi. Begitu juga 
perbankan bisa bersaing dengan penyedia aplikasi pembayaran. 
Kecepatan akses, kemudahan penggunaan, biaya yang lebih rendah dan 
b e r b a g a i a s p e k kualitas lainnya mempengaruhi pelanggan 
untuk beral ih menggunakan tekno log i yang 

memudahkan hidup mereka.


Perusahaan peng i r iman yang 
k e m u d i a n d i g a n t i k a n d e n g a n 

p e n y e d i a a n b e r b a g a i a p l i k a s i 
pengiriman. Begitu juga perusahaan jasa 
transportasi taxi, hotel, penerbangan 

tergantikan oleh perusahaan jasa berbasis 
aplikasi. Begitu juga perusahaan penyedia 

makanan cepat saja, yang menyediakan pengiriman 
sendiri digantikan oleh penggunaan aplikasi. 


Perhatian pada kualitas pelayanan dalam kerangka persaingan bisnis 
juga menjadikan contact center sebagai pendukung yang menjadi 
perhatian. Pertumbuhan jumlah contact center pada berbagai 
perusahaan berbasis teknologi telah menjadi catatan tersendiri pada 
pengembangan kualitas pelayanan.
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Kualitas pelayanan sebagai bagian penting yang menjadi kunci dalam 
memberikan nilai tambah pelayanan contact center. Harus diakui hanya 
sebagian perusahaan, badan atau lembaga yang menganggap contact 
center sebagai unit kerja yang dianggap penting. Keberadaan contact 
center sebagai unit pelengkap yang menyediakan media komunikasi 
dengan pelanggan. Contact center diposisikan hanya sebagai sarana 
untuk menyampaikan pengaduan, mengajukan pertanyaan, 
menyampaikan keluhan, kritik dan saran.


Contact center harus berubah untuk memberikan nilai tambah dan 
berdampak pada kebijakan perusahaan terhadap kualitas pelayanan 
yang diberikan. Penyediaan sumber daya manusia, penyediaan 
teknologi, dan prosedur kerja harus diawasi dengan kualitas yang 
memadai, sehingga agent dapat memberikan pelayanan dengan baik 
kepada pelanggan. 


Contact center telah berubah untuk meningkatkan inisiatif dan 
berkembang menjadi salah satu unit kerja yang mampu berkontribusi 
meningkatkan pendapatan. Contact center telah menjadi suara 
pelanggan yang patut mendapatkan perhatian dalam memberikan 
informasi mengenai pelanggan serta memberikan arah dalam 
menjalankan strategi perusahaan. 


Peranan contact center berkembang dengan memberikan nilai tambah 
sebagai garda terdepan dalam penjualan, memberikan dukungan 
terhadap kepentingan sales dan marketing. Contact center digunakan 
untuk mendukung proses penjualan, cross-selling dan up-selling, 
menjaga loyalitas pelanggan, dan mencegah terjadinya penurunan 
jumlah pelanggan. 


Dengan perubahan sudut pandang dalam menjalankan contact center, 
pembenahan dilakukan dalam penyediaan sumber daya yang memadai. 
Penyediaan tenaga kerja yang terdidik untuk memenuhi kebutuhan 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, didukung oleh 
infrastruktur dan teknologi yang menyediakan akses akan informasi yang 
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cepat dan akurat. Serta didukung oleh proses pelayanan dan koordinasi 
antar unit kerja yang saling mendukung untuk memberikan pelayanan 
dan penyelesaian setiap permintaan pelanggan secara cepat. 


Untuk itu dibutuhkan agent contact center yang mempunyai kompetensi 
dalam memberikan pelayanan. Agent bertugas sebagai jembatan antara 
perusahaan dengan pelanggan, sehingga manajemen harus memastikan 
bahwa Agent yang ditempatkan melalui proses seleksi dan pembekalan 
yang cukup. Dengan demikian dapat memberikan pelayanan sesuai yang 
diharapkan pelanggan. Perusahaan harus mampu memastikan Agent 
tersebut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, berjiwa 
p e l a y a n a n , m a m p u m e n g a t a s i k e l u h a n p e l a n g g a n , d a n 
bertanggungjawab terhadap penyelesaian setiap permintaan pelayanan.


Pelayanan berkualitas lahir dari Agent yang memiliki kompetensi. Agent 
menjadi pihak yang menjamin kualitas dari pelayanan, menjadi daya 
saing dalam pengembangan bisnis. Kompetensi Agent contact center 
dalam menangani keluhan, menyelesaikan permintaan, menangani 
transaksi dan segala kebutuhan informasi pelanggan menjadi faktor yang 
penting bagi perusahaan. 


Semua elemen dalam sebuah manajemen contact center harus dapat 
menyamakan persepsi, mengetahui aspek yang perlu diperhatikan dalam 
memberikan pelayanan yang berkualitas. Sebuah perusahaan juga perlu 
memastikan kualitas pelayanan harus dapat terealisasikan pada setiap 
pelayanan. Untuk itu perlu didukung dengan melakukan Quality 
Assurance dalam seleksi tenaga kerja, pembinaan, pengembangan, 
pemantauan, dan penjagaan atas kualitas pelayanan yang diberikan 
contact center. ✆  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Bab 2 

Tujuan Pengukuran Kualitas 

Sebagai unit kerja yang banyak berhubungan dengan pelanggan, maka 
contact center harus dapat membangun hubungan baik secara jangka 
panjang. Manajemen contact center harus memastikan upaya pelayanan 
yang diberikan memenuhi harapan pelanggan. Dengan demikian terjalin 
hubungan yang saling membutuhkan.


Contact center harus mencapai tingkat kualitas tertentu dalam melayani 
pelanggan serta menjamin pelanggan mendapatkan solusi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ketergantungan keduanya 
menyebabkan adanya harapan minimum pelayanan yang harus diterima. 
Pada saat harapan tidak tercapai, maka pelanggan akan kecewa. Di sisi 
lain, menyediakan pelayanan tambahan akan memberikan beban 
tersendiri bagi perusahaan.


Untuk menjaga kualitas pelayanan dan kesesuaian antara harapan 
pelanggan dengan kemampuan contact center, maka Quality Assurance 
bertugas untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang berkualitas. 
Quality Assurance bertugas untuk melakukan pengawasan proses 
pelayanan, melakukan validasi kesesuaian pelayanan, serta memastikan 
Agent memaksimalkan penggunaan sumber daya dan kompetensi yang 
dimiliki dalam memberikan pelayanan berkualitas.
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Pengembangan kualitas pelayanan di contact center melalui Quality 
Assurance dilakukan dengan beberapa tujuan berbeda. Beberapa tujuan 
pengembangan kualitas yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :


a. Meningkatkan kepuasan pelanggan 

Untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai, maka Quality 
Assurance bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian proses 
pelayanan. Pengawasan dilakukan secara real time untuk memastikan 
bahwa pelanggan mendapatkan solusi atas permintaan yang 
disampaikan. Dengan demikian setiap pelayanan yang diberikan sesuai 
dengan harapan pelanggan dan memberikan kepuasan serta 
pengalaman pelanggan.


Penilaian Quality Assurance yang tinggi bisa menunjukkan bahwa 
pelayanan yang diberikan melalui proses yang berkualitas serta 
memenuhi harapan pelanggan. 


b. Menghemat biaya pengulangan pelayanan 

Pelayanan yang baik dapat menyelesaikan permasalahan atau 
permintaan pelanggan sesuai dengan tingkat harapan pelanggan. Setiap 
pelayanan yang diberikan agent contact center berdampak pada biaya 
pelayanan. Dengan memberikan pelayanan dan tingkat penyelesaian 
yang tinggi, maka mengurangi potensi terjadinya pengulangan 
pelayanan. Untuk itu Quality Assurance bertugas untuk memastikan 
agent mampu menggunakan kewenangan dan informasi, sehingga dapat 
menyelesaikan proses pelayanan secara langsung.


c. Identifikasi Inefisiensi Proses Pelayanan 

Dengan mendengar serta mengamati proses pelayanan, maka Quality 
Assurance dapat menemukan perbaikan pelayanan yang harus 
dilakukan. Quality Assurance juga dapat mengamati tahapan proses 
pelayanan, sehingga dapat mencari cara yang lebih baik.
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Fungsi contact center juga dapat menjadi peringatan dini atas terjadinya 
kegagalan pelayanan atau gangguan pada jaringan distribusi. Contact 
center dapat menerima laporan atas kerusakan pada mesin ATM, 
gangguan pada jaringan internet atau telekomunikasi, kerusakan pada 
kemasan atau kualitas produk dan berbagai kondisi lainnya. Pada 
pelayanan publik dapat digunakan untuk menerima laporan lampu 
padam, bencana, gangguan jaringan air bersih, kemacetan lalu lintas, 
dan gangguan keamanan.


d. Identifikasi Potensi Bisnis dan Pendapatan 

Dengan menganalisis perilaku pelanggan dan berbagai permintaan yang 
disampaikan selama proses pelayanan, maka Quality Assurance dapat 
menemukan berbagai potensi pengembangan bisnis dan potensi 
pendapatan atas pelayanan yang diberikan. Quality Assurance dapat 
menemukan beberapa permintaan pelanggan yang dapat menjadi 
referensi untuk pelanggan lainnya.


Disamping itu contact center dapat difungsikan untuk mengevaluasi 
pangsa pasar dan tanggapan atas suatu program pemasaran. Dengan 
memperhatikan jumlah tanggapan yang masuk ke contact center, maka 
dapat dilaporkan tingkat penerimaan suatu kegiatan promosi. Contact 
center dapat mencatat data mengenai pelanggan, sehingga dapat 
dipetakan tingkat tanggapan berdasarkan segmentasi pelanggan.


e. Memberikan Umpan Balik Pelayanan 

Dengan menganalisis perilaku pelanggan dan berbagai permintaan yang 
disampaikan selama proses pelayanan, maka Quality Assurance dapat 
menemukan berbagai potensi pengembangan bisnis dan potensi 
pendapatan atas pelayanan yang diberikan. Quality Assurance dapat 
menemukan beberapa permintaan pelanggan yang dapat menjadi 
referensi untuk pelanggan lainnya.
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f. Meningkatkan Produktivitas 

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan pelanggan, 
maka fungsi contact center juga meningkat. Selain menyediakan 
informasi, pelanggan juga mendapatkan kemudahan untuk 
menyampaikan keluhan, melakukan konsultasi dan melakukan transaksi. 
Kebutuhan pelayanan tersebut semakin berkembang, seiring dengan 
kebutuhan pelanggan. Pelayanan contact center yang baik dapat 
mendukung untuk melakukan edukasi dan membangun relationship 
dengan pelanggan. Dengan demikian agent contact center dapat lebih 
produktif dalam melaksanakan tugasnya. 


Dengan agent contact center melakukan pencatatan untuk setiap 
permintaan pelanggan, sehingga lebih mudah ditindaklanjuti. Setiap 
permintaan dan permasalahan yang disampaikan pelanggan 
mendapatkan penanganan dengan prosedur dan tingkat penyelesaian 
yang ditetapkan. Setiap permasalahan yang berhubungan dengan 
bagian terkait dalam perusahaan atau organisasi dijembatani oleh 
contact center. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian waktu 
penyelesaian dan kualitas pelayanan.


g. Antisipasi Resiko Pelanggan, Bisnis dan Pelayanan 

Dengan menganalisis perilaku pelanggan dan berbagai permintaan yang 
disampaikan selama proses pelayanan, maka Quality Assurance dapat 
menemukan berbagai risiko yang dihadapi pelanggan dan perusahaan.


Dengan berbagai fungsi yang dapat dijalankan di contact center, maka 
contact center harus dapat melaporkan kegiatannya sebagai bentuk 
kontribusi bagi perusahaan atau organisasi. Kemampuan pencatatan dan 
perekaman data yang dilakukan di contact center harus dapat 
dilaporkan. Dengan demikian setiap pelayanan yang diberikan contact 
center dapat diukur tingkat keberhasilannya.


Jika contact center mendukung pada kegiatan pemasaran produk, maka 
contact center dapat melaporkan jumlah referral atau rekomendasi yang 
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diberikan. Dengan mencatat data-data calon pelanggan, maka contact 
center bisa meneruskan data tersebut untuk ditindaklanjuti oleh unit 
terkait. Setiap keberhasilan atas penjualan produk yang direkomendasi 
menjadi bagian dari pencapaian kinerja contact center.


Begitu juga jika contact center melakukan pelayanan transaksi, baik 
untuk pemesanan produk atau pengiriman dan pembayaran. Pemesanan 
produk, pemesanan tiket perjalanan, tiket pertunjukan atau pemesanan 
hotel, dapat dilakukan di contact center. Dengan mencatat besarnya nilai 
transaksi yang dilakukan atau jumlah produk yang dipesan, maka 
contact center dapat melaporkan sebagai kontribusi terhadap 
pendapatan perusahaan.


Dalam kondisi tertentu contact center juga dapat mengatasi terjadinya 
kehilangan pelanggan, baik karena kecewa atau suatu produk ataupun 
adanya pesaing yang lebih baik. Dalam menyelesaikan keluhan 
pelanggan contact center biasanya diberikan kewenangan untuk 
menyelesaikan permasalahn pelanggan. Hal ini dilakukan dengan 
memberikan produk pengganti atau manfaat tambahan ataupun 
menghapus beban biaya. Dengan memberikan manfaat tambahan, 
upaya retensi yang dilakukan di contact center dapat menjadi bagian dari 
kontribusi contact center.


Walaupun contact center hanya menyediakan pelayanan informasi, 
contact center juga dapat memberikan kontribusi dengan memberikan 
pelayanan berkualitas. Upaya yang dilakukan contact center menjadi 
daya saing bagi perusahaan, sehingga dapat memberikan nilai tambah 
dalam menyediakan pelayanan konsultasi dan pelayanan purna jual. 
Setiap pelayanan yang diberikan contact center dapat dicatat sebagai 
bentuk kontribusi dan dilaporkan berdasarkan jenis produk atau 
permintaan yang ditangani.


Keberhasilan contact center dalam menunjukkan kontribusi yang 
diberikan terhadap bisnis perusahaan harus diwujudkan dalam laporan 
yang mudah dipahami oleh unit kerja terkait. Bagaimanapun contact 
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center sebagai unit pendukung harus mewakili unit kerja terkait dalam 
menjaga pelanggan. Kepemilikan pelanggan bisa menjadi hak dari unit 
kerja terkait, namun contact center harus dapat menterjemahkan 
pelayanan yang diberikan dalam bentuk laporan kontribusi.


Untuk itu kontribusi contact center dalam dikelompokkan dalam 4 
tingkatan yaitu :


• Level 1, Jika contact center mampu memberikan pelayanan atas 
permintaan pelanggan sesuai dengan lingkup pekerjaan dan jenis 
pelayanan yang ditugaskan.


• Level 2, Jika contact center mampu melakukan pencatatan atas 
pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti dengan unit terkait 
serta melakukan pengawasan terhadap status penyelesaian 
pelayanan pelanggan. Contact center melakukan pencatatan atas 
pelayanan dan melaporkan pelayanan yang diberikan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kinerja pelayanan. Dengan demikian dapat 
menunjukkan tingkat produktivitas dan kualitas pelayanan sebagai 
kontribusi atas beban biaya yang dianggarkan.


• Level 3, Jika contact center mampu memberikan solusi kepada 
pelanggan dan melakukan analisis laporan pelayanan yang 
berdampak terhadap tingkat kepuasan dan retensi pelanggan. 
Dengan demikian dapat memberikan masukan atas perbaikan produk 
atau jasa untuk perbaikan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.


• Level 4, Jika contact center mampu melakukan analisis pelayanan 
mengenai perilaku dan kebutuhan pelanggan yang berdampak 
terhadap perbaikan pelayanan secara berkelanjutan dan bisnis 
perusahaan. Dengan demikian dapat mendukung keterikatan dengan 
pelanggan yang saling memberikan nilai tambah bagi pengembangan 
pendapatan serta keuntungan perusahaan.


Penerapan Quality Assurance bertujuan untuk peningkatan mutu layanan 
secara berkesinambungan. Peningkatan mutu sendiri merupakan proses 
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pengukuran tingkat kesesuaian pelayanan dikomparasikan dengan 
standar, dan diiringi dengan tindakan pembenahan atau perbaikan yang 
sistematis, berkelanjutan, untuk meraih kualitas yang optimal, sesuai 
yang telah ditetapkan perusahaan. 


Keberadaan Quality Assurance juga untuk memuaskan semua pihak 
yang terkait dengannya, sehingga bisa meraih pencapaiannya masing-
masing. Penjaminan mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam 
upaya membentuk kualitas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 
Kehadiran Quality Assurance ditujukan pula untuk menjaga citra 
perusahaan. 


Quality Assurance perlu mengawasi kualitas pelayanan agent, sehingga 
agent dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan 
pelayanan. Indikator keberhasilan Quality Assurance tergantung pada 
tingkat kualitas pelayanan agent.


Keberadaan Quality Assurance dalam struktur manajemen contact center 
menjadi independen. Quality Assurance mempunyai tanggung jawab 
dalam membuat keputusan penting mengenai penilaian kualitas 
pelayanan. Quality Assurance punya tanggung jawab untuk melakukan 
perencanaan, pengawasan, penilaian dan tindakan yang diperlukan 
untuk menjaga kualitas pelayanan. 


Tentunya Quality Assurance tidak dapat melakukan tugasnya sendiri, 
maka harus melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pelayanan. 
Quality Assurance harus dapat menjalin hubungan baik dengan agent, 
sehingga agent dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan 
pelayanan berkualitas. Quality Assurance harus bisa membuat 
mekanisme pengukuran dan pengembangan kualitas yang dapat 
diterima semua pihak. ✆  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Bab 3 

Persepsi Kualitas Pelayanan 

Tujuan pelayanan yang berkualitas adalah mencapai kepuasan 
pelanggan sehingga berdampak pada pencapaian target pelayanan atau 
bisnis perusahaan. Kepuasan pelanggan berdampak pada hubungan 
pelanggan yang terjalin dalam jangka panjang. Kepuasan pelanggan juga 
menjadi peluang untuk menciptakan pengalaman pelanggan, sehingga 
pelanggan berkenan untuk memberikan rekomendasi. 


Kepuasan pelanggan akan membuka peluang untuk membagi kesan 
positif mereka dengan orang lain. Dengan tulus akan menceritakan dan 
membagikannya kepada keluarga, kawan, tetangga dan rekan kerja. 
Citra perusahaan akan terbentuk, memicu rasa ingin tahu orang lain, 
pembelian meningkat, dan pendapatan perusahaan pun bertambah. Hal 
itu berarti perusahaan dapat lebih berkembang, yang tentunya akan 
berimbas pada kesejahteraan pekerjanya. 


Dalam era keterbukaan informasi, dalam hitungan detik, suatu informasi 
dapat dibagikan dan dibaca oleh jutaan orang dalam bentuk status 
facebook, twitter, atau berbagai media sosial lainnya. Untuk itu 
pelayanan pelanggan yang berkualitas dapat dilakukan dengan 
membangun kemampuan organisasi atau perusahaan secara konsisten 
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dalam memberikan solusi yang diinginkan pelanggannya dengan cara 
yang mudah, murah dan cepat. 


Jika hasil pengukuran kepuasan pelanggan pada suatu perusahaan 
mencapai 90%, maka dapat diartikan 90% dari pelanggan merasa puas 
dengan pelayanan yang diberikan. Masih ada 10% yang belum 
sepenuhnya puas, menjadi potensi untuk melakukan perbaikan. Salah 
satu indikator yang dapat dikorelasikan adalah pengukuran kualitas 
pelayanan oleh Quality Assurance. 


Walaupun pengukuran kualitas itu berbeda dengan pengukuran 
customer satisfaction, keduanya memiliki tujuan yang sama. Tujuan 
mendasar dari pengukuran kualitas adalah untuk menentukan tingkat 
kesesuaian pelayanan pada standar yang ditetapkan, sehingga dapat 
mencapai kepuasan pelanggan.


Tingkatan dalam pelayanan contact center sesuai dengan piramida 
kebutuhan yaitu kebutuhan paling 
mendasar, mendapatkan informasi 
yang akurat dari petugas yang 
memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai. 
Kebutuhan selanjutnya, 
m e n g e n a l p e l a n g g a n 
berdasarkan pelayanan 
yang pernah diberikan, 
sehingga lebih mudah 
dalam proses pelayanan 
b e r i k u t n y a . I d e n t i t a s 
pelanggan tercatat, baik itu mengenai transaksi, keluhan, maupun 
permintaan. Pelanggan yang pernah mengajukan keluhan, maka dapat 
diketahui masalah yang pernah diungkapkan. Dengan demikian dapat 
diberikan informasi status penyelesaiannya. 
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Kebutuhan berikutnya, memenuhi komitment yang dijanjikan. Pengiriman 
barang tepat waktu, sesuai yang dijanjikan pada saat transaksi melalui 
telepon. Begitu juga jadwal penyelesaian permasalahan ditangani sesuai 
target waktu yang dijanjikan. Dengan demikian pelanggan mendapatkan 
kepastian penanganan dan tingkat penyelesaiaan.


Kebutuhan paling tinggi adalah pelayanan bersifat pribadi. Pelanggan 
yang memiliki frequent flyer untuk pemesanan tiket penerbangan dapat 
lebih mudah dikenali kebutuhannya berdasarkan data transaksi yang 
pernah dilakukan. Menawarkan posisi tempat duduk yang sama, kelas 
bisnis atau ekonomi, metode pembayaran, menu makanan pilihan serta 
koran yang akan dibaca selama penerbangan. Hal tersebut bisa 
ditawarkan sebagai pelayanan personal pada saat melakukan pembelian 
tiket penerbangan.


Persepsi Pelanggan 

Jika pelanggan mempunyai masalah terhadap produk atau pelayanan, 
maka tidak semua pelanggan akan menghubungi contact center. Hanya 
pelanggan tertentu yang memahami fungsi contact center yang akan 
menghubungi contact center. Pelanggan tersebut mendapatkan edukasi 
yang baik dan menganggap contact center dapat menyelesaikan atau 
memenuhi permintaannya.


Jika pelanggan kesulitan mendapatkan akses akan pelayanan, maka 
akan berdampak pada pengalaman yang buruk atas pelayanan. Begitu 
juga jika agent tidak mampu memberikan informasi atau tidak mampu 
menyelesaikan permasalahan pelanggan, maka memberikan 
pengalaman buruk atas proses pelayanan. Hal ini akan mempengaruhi 
persepsi pelanggan untuk tetap menggunakan pelayanan contact center.


Kehadiran kompetitor yang dapat memberikan perhatian lebih baik, 
produk lebih berkualitas dan pelayanan yang maksimal, akan turut 
mempengaruhi persepsi pelanggan. Bila kompetitor mampu 
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mempengaruhi pelanggan, maka dapat dipastikan terjadi perubahan 
harapan pelanggan.


Jika produk yang ditawarkan sudah tidak mempunyai keunikan, maka 
semakin sulit untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan. Dengan 
banyaknya produk yang sama, maka pelanggan memiliki banyak pilihan. 
Dengan demikian, mereka tidak lagi bergantung pada produk tertentu, 
karena bisa memperoleh produk yang sama dimana saja dan dengan 
kualitas yang sama.


Harapan Pelanggan 

Persepsi pelanggan melahirkan harapan untuk mendapatkan pelayanan 
yang berkualitas. Perkembangan teknologi memberi pengaruh yang 
cukup besar terhadap meningkatnya tuntutan pelanggan. Lahirnya 
produk berteknologi tinggi dan lebih murah dengan fitur-fitur yang lebih 
lengkap, menyebabkan pelanggan akan selalu mencari produk-produk 
baru. Pelanggan yang tadinya puas dengan kondisi produk yang dimiliki 
akan cepat berubah dan mengeluhkan produk yang digunakan.


Begitu banyak faktor yang menyebabkan perubahan harapan pelanggan. 
Harapan pelanggan untuk mendapatkan kualitas produk dan pelayanan 
lebih baik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luar, akan tetapi faktor 
internal dalam perusahaan sendiri justru sangat menentukan. Kepuasan 
karyawan memberikan keterkaitan yang sangat erat dalam memberikan 
pelayanan terbaik untuk menjaga kepuasan pelanggan.


Pengalaman Pelanggan 

Jika suatu saat pelanggan membutuhkan informasi, bantuan atau 
berbagai pelayanan lainnya, pelanggan yang tertarik akan mencoba 
menggunakan contact center. Ada yang meninggalkan kesan yang baik 

16 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

dan ada yang mengecewakannya. Pengalaman pelayanan tersebut yang 
kemudian mengantarkannya pada persepsi tertentu. 


Pengalaman buruk yang dialami pelanggan akan membentuk persepsi 
dan kemungkinan membagikan pengalaman tersebut kepada keluarga, 
rekan dan orang lain. Pengalaman yang diperoleh akan menjadi masukan 
bagi pelanggan lainnya dan butuh waktu untuk melakukan perbaikan 
atas pengalaman buruk tersebut. 


Begitu pula sebaliknya, jika pelanggan yang menghadapi masalah yang 
berat, dan menghubungi contact center untuk meminta bantuan, maka 
pengalaman dalam mendapatkan solusi akan sangat menentukan 
persepsi yang timbul. Jika dalam kesempatan call tersebut agent 
memberikan jawaban yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan, 
maka pelanggan akan mendapatkan pengalaman yang baik. Dari 
pengalaman tersebut, persepsinya terbangun dan dapat memberikan 
testimoni yang baik untuk kualitas pelayanan yang dirasakannya. 


Tantangannya, persepsi tidak hanya dibangun dari pengalaman 
pelayanan yang diberikan saat itu saja, melainkan juga dari informasi 
yang diterima pelanggan, iklan, pengaruh lingkungan, dan lain 
sebagainya. Contact center perlu untuk selalu memberikan pelayanan 
terbaik pada setiap pelayanan yang dilayani, sebab belum tentu orang 
yang menghubungi contact center sudah menjadi pelanggan. Mungkin 
saja sedang mencari produk atau jasa tertentu, sebelum memutuskan 
untuk menjadi pelanggan. 


Berdasarkan siklus hubungan dengan pelanggan, maka pelanggan dapat 
dibedakan menjadi 4 klasifikasi. Setiap klasifikasi memiliki metode 
pelayanan dan secara otomatis menjadi catatan penting bagi pelayanan 
contact center. 


Golongan pertama, masyarakat yang masih berstatus calon pelanggan. 
Menghadapi tipe ini, agent contact center dapat mengambil kesempatan 
memberikan informasi, menawarkan produk atau jasa dari perusahaan. 
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Dengan melakukan pemetaan terhadap kesesuaian produk dan profil 
calon pelanggan tersebut, maka contact center dapat melakukan 
pendekatan untuk menarik minat menjadi pelanggan. 


Golongan kedua, pelanggan yang baru bergabung. Untuk golongan ini, 
contact center memberikan sambutan dan ucapan selamat atas 
keputusan pelanggan tersebut menjadi bagian dari pengguna produk 
atau jasa perusahaan. Dalam kerangka sambutan ini pula, contact center 
menjelaskan produk atau jasa perusahaan secara lebih terperinci, 
keuntungan yang bisa didapatkan pelanggan, dan langkah-langkah 
selanjutnya.


Golongan yang ketiga, mereka yang sudah berlangganan secara terus-
menerus. Menyikapi pelanggan tipe ini, contact center perlu untuk terus 
mengingatkan, menjalin interaksi serta membuka peluang dengan variasi 
produk atau pelayanan. Jika hubungan baik terjalin, maka selalu ada 
kemungkinan pelanggan meningkatkan transaksi atau penggunaan 
produk. Semakin banyak variasi produk yang digunakan, maka semakin 
sulit pelanggan untuk berpindah ke penyedia lainnya. 


Sedangkan golongan yang terakhir adalah pelanggan yang memutuskan 
untuk berhenti menggunakan produk atau jasa perusahaan. Tindakan 
yang dapat diambil contact center adalah langkah-langkah perbaikan 
hubungan. Dengan membangun kembali hubungan atau interaksi 
dengan pelanggan, sehingga ada kesempatan untuk menyampaikan 
perbaikan yang telah dilakukan dan mengingatkan mereka akan manfaat 
yang dapat diperoleh melalui produk atau pelayanan yang lebih baik. 


Kepuasan Pelanggan 

Dalam melakukan analisis kualitas pelayanan, sangat penting untuk 
memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan. Perhitungan kepuasan 
pelanggan dapat menggunakan metode Customer Satisfaction (CSAT) 
atau Customer Satisfaction Index (CSI). Berbagai metode pengukuran 
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kepuasan pelanggan dapat dilakukan, baik dengan metode survei 
pelanggan ataupun dengan mengindentifikasi dari hasil rekaman. Baik 
yang dilakukan dengan survei secara tatap muka ataupun dengan 
menggunakan survei melalui telepon.


Ada survei yang dilakukan setelah selesai memberikan pelayanan, baik 
yang disampaikan langsung oleh agent dalam bentuk pertanyaan, 
ataupun yang dilakukan dengan media SMS, email atau mesin IVR. 
Semua upaya tersebut bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atas 
kualitas pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan.


Jumlah sampel yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap 
akurasi hasil pengukuran, begitu juga jangka waktu umpan balik 
pelanggan akan mempengaruhi hasil survei. Ada contact center yang 
melakukan survei dengan kurun waktu setahun sekali, namun ada juga 
menggunakan pengukuran setiap hari dan setiap call. Tentunya sangat 
dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi dan anggaran untuk melakukan 
survei. Untuk itu perlu ditetapkan metode yang mudah dan bisa 
mendapatkan umpan balik secepat mungkin dengan biaya yang lebih 
rendah.


Untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan 
harus menggunakan metode acak dengan jumlah 
sampel tertentu, sehingga biayanya tidak terlalu 
besar. Bahkan bisa menggunakan pengukuran yang 

dilakukan dengan Quality Assurance. Secara 
langsung Quality Assurance dapat melakukan survei 
ke pelanggan atau mendengarkan tingkat kepuasan 

pelanggan dari rekaman pelayanan.


Umumnya pada pelaksanaan survei digunakan metode pertanyaan 
dengan jawaban dalam skala likert dengan 5 jawaban yaitu : Sangat 
Tidak Puas (1), Tidak Puas (2), Netral (3), Puas (4) dan Sangat Puas (5). 
Jumlah pertanyaan yang diajukan bisa sangat bervariasi, bisa hanya 1 
pertanyaan ataupun beberapa pertanyaan yang terkait.
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Untuk memudahkan pemahaman perhitungan, berikut contoh 
perhitungan yang bisa dijadikan acuan.


Pengukuran kepuasan pelanggan dapat menggunakan 2 metode sebagai 
berikut :


1)	 Menggunakan CSAT top 2 box, artinya diantara 5 skala yang 
digunakan dalam skala likert, maka dipilih 2 pilihan teratas yaitu 
puas (n4) dan sangat puas (n5). Perhitungannya adalah :


2)	 Menggunakan perhitungan CSI, artinya diantara 5 skala yang 
digunakan dalam skala likert, maka kelima pilihan digunakan 
sebagai dasar perhitungan. Skala nilai dikali dengan jumlah 
responden dengan nilai tersebut, dibagi dengan total responden. 
Perhitungannya adalah : 

Sangat 
Tidak Puas 

(n1)

Tidak 
Puas 
(n2)

Netral 
(n3)

Puas 
(n4)

Sangat 
Puas 
(n5)

Total 
(N)

Skala Nilai 1 2 3 4 5

Jumlah 
Reponden 10 20 250 450 270 1.000

CSAT =
n4 + n5

x 100% =
270 + 450

x 100% = 72%
N 1.000

CSI = 

CSI =
10 + 40 + 750 + 1.800 + 1.350

 = 3,95 (skala 5)
1.000

5

∑
i=1

ni × i
N
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Dalam perhitungan tingkat kepuasan pelanggan, jika pencapaian 72% 
berarti 72% dari total pelanggan kemungkinan puas dengan pelayanan 
yang diberikan. Sekaligus menunjukkan bahwa ada sekitar 28% 
pelanggan yang belum terpuaskan. Dengan mengkaji penyebab 
ketidakpuasan, maka dapat dilakukan tindakan perbaikan. 


Untuk mendapatkan penyebab ketidakpuasan artinya harus ada 
pertanyaan yang lebih detail terhadap hal tersebut. Bisa juga dengan 
menggunakan beberapa paramater yang berkaitan untuk mendapatkan 
tingkat kepuasan pelanggan. Untuk itu dapat menggunakan Dimensi 
Service Quality yang terdiri dari Tangible, Reliability, Responsiveness, 
Assurance dan Emphaty. Dapat dilakukan dengan menanyakan 
beberapa parameter berikut ini :


a. Tingkat pengenalan pelanggan terhadap nomor layanan contact 
center (Tangible).


b. Tingkat kemudahan menghubungi layanan contact center, yang 
menunjukkan line telepon cepat tersambung dan tidak sibuk 
(Responsiveness).


c. Tingkat kemampuan agent memberikan pelayanan sehingga dapat 
menyelesaikan permasalahan atau permintaan pelanggan (Reliability).


d. Tingkat kenyamanan pelanggan selama proses pelayanan, 
ditunjukkan dengan perhatian dan kemampuan agent dalam menjalin 
interaksi dengan pelanggan (Emphaty).


e. Tingkat pengetahuan agent dalam memberikan solusi dan 
menggunakan kewenangan dalam menjamin proses pelayanan 
(Assurance).


f. Tingkat kecepatan dan tindak lanjut yang diberikan agent dalam 
menyelesaikan permasalahan pelanggan (Responsiveness).


Semua itu terkait dengan beberapa paramater penting yang ada dalam 
contact center yaitu aspek kemudahan akses, kualitas pelayanan, 
kecepatan penyelesaian.
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Jika pelanggan mengeluhkan kesulitan untuk menghubungi contact 
center, maka secara otomatis yang harus diperiksa lebih dahulu adalah 
ketersediaan line telepon. Begitu juga jika pelanggan merasa bahwa 
agent yang melayani kurang sopan, maka secara otomatis yang harus 
diperiksa adalah Quality Score. 


Untuk kasus tertentu, suatu contact center yang biasanya menyelesaikan 
suatu masalah dalam 2 minggu, dengan ada pesaing yang bisa 
menyelesaikan dalam 1 hari. Secara tidak langsung hal ini akan 
berpengaruh dan dapat mempengaruhi tuntutan pelanggan untuk 
mendapatkan 1 hari. Untuk itu perbaikan harus terus dilakukan, sehingga 
penyelesaian permasalahan dalam 1 hari dapat dipenuhi. Bisa berupa 
pemberian kewenangan kepada agent, bisa dengan membuat aplikasi 
yang memudahkan koordinasi atau menyusun ketentuan lainnya.


Kepuasan pelanggan akan terkait secara langsung pada berbagai hal 
perbaikan yang harus dilakukan contact center. Dampaknya tentunya 
tidak mudah, karena secara umum setiap perbaikan membutuhkan 
sumber daya yang memadai. Semakin cepat pelayanan, semakin banyak 
sumber daya yang dibutuhkan. Baik ketersediaan sumber daya manusia, 
maupun sumber daya teknologi, informasi dan anggaran.


Untuk itu contact center harus menetapkan target tingkat kepuasan 
pelanggan yang ingin dicapai, sekaligus menyeimbangkan dengan 
kemampuan anggaran yang disediakan. Tentunya kekecewaaan 
pelanggan perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan, bisa ditangani 
secara per kasus, bisa juga ditangani secara menyeluruh. Jika jumlah 
keluhan yang sama tidak besar, ada baiknya ditangani secara per kasus, 
sehingga tidak perlu menyiapkan anggaran untuk sumber daya yang 
lebih besar.
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Hubungan Pelanggan 

Keberhasilan contact center dapat diukur berdasarkan dukungannya 
dalam membangun citra perusahaan, serta meningkatkan loyalitas 
pelanggan. Fungsi contact center adalah sebagai media pembina 
hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Seiring dengan 
terbukanya komunikasi bisnis, persaingan bisnis juga makin meluas, 
tidak hanya pada nilai kuantitas dan kualitas produk, tetapi sudah 
meningkat pada persaingan penyediaan pelayanan yang lebih baik 
kepada pelanggan. Untuk itu, pengembangan contact center diharapkan 
dapat mendorong kemampuan bersaing dalam memberikan pelayanan 
produk atau jasa yang sama dengan perusahaan pesaing.


Dengan contact center akan melekat bahwa 
perusahaan tersebut mudah dihubungi, modern, 

peduli akan pelayanan pelanggan, serta 
ber tanggungjawab terhadap produk-
produknya. Terbinanya hubungan baik antara 
perusahaan dengan pelanggan, merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 
mencapai target perusahaan. Hubungan baik hanya 

bisa tercapai bila pelanggan memiliki kepercayaan 
terhadap perusahaan. Kepercayaan pelanggan akan timbul bila 
perusahaan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dengan 
adanya kepercayaan tersebut, akan terbangun loyalitas pelanggan 
terhadap perusahaan. Untuk itu, contact center diharapkan bisa 
membangun dan membina hubungan dengan pelanggan untuk 
mendapatkan kepercayaan mereka.


Tentu saja keadaan tersebut hanya dapat terwujud bila contact center 
mampu memberikan pelayanan yang prima dan mengena pada sisi 
pribadi pelanggan. Hal itu dapat dilakukan dengan mendesain model 
pelayanan contact center dengan memberikan pelayanan yang lebih 
personal dan berkesinambungan. Bila hal itu terlaksana, pada akhirnya 
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akan memberikan dampak pada hubungan baik antara pelanggan dan 
perusahaan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan.


Tingkat loyalitas pelanggan dapat diketahui berdasarkan indikasi sebagai 
berikut:


a. Keinginan untuk tetap menggunakan produk yang sama atau tetap 
berlangganan dengan jasa yang sama, tetap membeli kembali produk 
yang sama atau bahkan membeli produk tambahan (Retention).


b. Kesediaan untuk memberitahukan atau merekomendasikan kepada 
orang lain bahwa mereka adalah pelanggan tetap suatu produk 
(Referral).


c. Komitmen terhadap penyedia produk atau jasa, pemakaian suatu 
produk, pelanggan sudah resist terhadap kompetitor lain (Resistance).


Untuk mencapai tingkat loyalitas yang tinggi, dimana pelanggan sudah 
sangat percaya pada satu produk, tentu saja membutuhkan upaya yang 
berkesinambungan. Memberikan produk yang berkualitas, perhatian 
yang pribadi dan dukungan pelayanan yang prima kepada pelanggan, 
adalah syarat untuk mendapatkan loyalitas pelanggan.


Loyalitas pelanggan berawal dari pelayanan yang baik dari para agent, 
sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bila pelanggan 
merasa senang, maka mereka akan menyampaikan hal-hal yang baik 
tentang perusahaan dan produk atau jasa yang diberikan kepada orang 
lain. Dengan demikian reputasi perusahaan menjadi lebih baik, sehingga 
berdampak pada peningkatan jumlah pelanggan. Tentu saja seiring 
dengan peningkatan pelanggan, akan terjadi peningkatan pendapatan. 
Bila pendapatan perusahaan naik, selayaknya akan meningkatkan 
kesejahteraan karyawan, sehingga karyawan termotivasi memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Demikianlah siklus 
loyalitas tersebut, yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan.


Meskipun bukan pekerjaan yang mudah, menjaga dan mempertahankan 
loyalitas pelanggan sangatlah penting bagi perusahaan. Kehilangan 

24 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

pelanggan sangat mahal biayanya, sementara biaya yang dibutuhkan 
untuk mendapatkan pelanggan baru, jauh lebih besar. Sebagai 
perbandingan, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru akan lebih 
besar dibandingkan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 
Untuk itu, menjaga dan mempertahankan loyalitas pelanggan berarti 
menghemat biaya pelayanan yang harus dikeluarkan.


Tingkat loyalitas pelanggan dapat dianalisis dari tingkat pelayanan 
melalui contact center. Hal itu dapat dilihat dari jumlah masalah yang 
dikeluhkan pelanggan kepada contact center. Harus diingat bahwa satu 
orang pelanggan dapat mewakili lebih dari 100 pelanggan lainnya. Jika 
ada satu pelanggan yang komplain, sebetulnya di belakang dia lebih 
banyak pelanggan lain yang punya masalah yang sama, tetapi mereka 
tidak mengajukan keluhan. Namun kemungkinan besar pelanggan yang 
tidak komplain ini, justru langsung mengganti memakai produk milik 
kompetitor.


Sebagai jalur pelayanan yang terbuka setiap saat, contact center juga 
sangat berperan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Untuk menjaga 
loyalitas tersebut, contact center harus mampu mengenali pribadi setiap 
pelanggannya berdasarkan life-style mereka, dan memberikan pelayanan 
yang sesuai dengan kebutuhan mereka. ✆ 
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Bab 4 

Ketersediaan Sumber Daya 

Untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas harus didukung oleh 
ketersediaan sumber daya contact center yang berkualitas. Dengan 
model operasional contact center yang dapat berlangsung secara terus 
menerus, maka contact center harus menjaga pelayanan dapat diakses 
setiap saat. Contact center dapat beroperasi 24 jam dalam sehari atau 7 
hari dalam seminggu sepanjang tahun, tak kenal hari libur bahkan hari 
libur nasional juga harus menyediakan pelayanan.


Untuk itu perlu didukung oleh ketersedian sumber daya yang memadai 
yaitu yang terbagi dalam 6 kelompok sumber daya yaitu ketersediaan 
tenaga kerja (man), ketersediaan informasi (material), ketersediaan 
proses kerja (method), ketersediaan teknologi (machine) dan 
ketersediaan anggaran (money) serta ketersediaan pelanggan (market).


Semua sumber daya tersebut, merupakan satu kesatuan untuk 
menjalankan pelayanan, sekaligus memberi kenyamanan kepada 
penguna jasa contact center. Kerangka kualitas pelayanan disusun untuk 
memudahkan kelangsungan operasional contact center dengan 
memperhatikan ketersediaan sumber daya. Jika salah satu sumber daya 
berkurang atau tidak terpenuhi, maka berpotensi terjadinya pelayanan 
yang tidak berkualitas. 
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Kemampuan manajemen contact center untuk memberdayakan sumber 
daya yang dimilikinya menunjukkan keberhasilan mereka mencapai 
target operasional contact center. Jika sumber daya yang disediakan 
kurang berkualitas akan berdampak pada pelayanan yang kurang 
memuaskan bahkan berpotensi menimbulkan berbagai risiko pelayanan.


Jika sumber daya yang digunakan lebih besar dari hasil yang diperoleh, 
maka operasional menjadi boros. Sedangkan jika sumber daya yang 
digunakan lebih kecil dari hasil yang diperoleh, maka contact center akan 
produktif. Dalam arti bahwa semakin sedikit sumber daya yang mereka 
gunakan untuk mencapai target pelayanan contact center akan semakin 
baik.


Ketersediaan Tenaga Kerja 

Perkembangan teknologi dan media komunikasi telah mendorong 
pelayanan swalayan dan robotik, akan tetapi contact center masih 
merupakan pelayanan yang berbasis hubungan komunikasi antar 
manusia. Berarti ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah yang memadai 
dan memiliki kompetensi masih sangat diperlukan.


Penekanan kemampuan komunikasi 
men jad i f ak to r pen t i ng da l am 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
contact center. Untuk itu ketersediaan 

tenaga kerja, tidak hanya dalam jumlah 
yang banyak , namun juga da lam 

kompetensinya. Tenaga kerja yang harus 
disediakan harus menguasai informasi, 

menguasai prosesur kerja dan aplikasi yang 
digunakan. Untuk itu tenaga kerja yang 

ditempatkan harus mendapatkan pelatihan yang 
memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
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Kemampuan tenaga kerja yang ditempatkan atau disebut agent, harus 
yang memiliki jiwa pelayanan, menguasai etika berkomunikasi, 
memahami tugas-tugasnya, dan memiliki pengetahuan secara spesifik 
mengenai jenis produk atau jasa yang disediakan perusahaan. 


Dengan kemudahan layanan yang diberikan telah menjadikan contact 
center sebagai pusat informasi yang diharapkan dapat menjawab semua 
permintaan pelanggan. Agent contact center berhadapan dengan 
berbagai permintaan untuk menyelesaikan keluhan pelanggan. Untuk itu 
dibutuhkan kesiapan mental agent yang harus tetap kuat dalam 
menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses 
pelayanan.


Ketersediaan Informasi 

Contact Center sebagai pusat informasi harus didukung sumber 
informasi yang akurat, diperbaharui setiap saat dan dapat diinformasikan 
kepada pihak yang berkepentingan. Sumber daya informasi ini, harus 
dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan informasi yang 
berkualitas serta memberikan nilai tambah dalam pelayanan.


Pada industri perbankan, sumber informasi adalah berupa data-data 
rekening nasabah, transaksi nasabah, dan data-data pribadi nasabah. 
Disamping data yang bersifat pribadi tersebut, perbankan juga memiliki 
informasi mengenai produk jasa yang ditawarkan kepada calon nasabah 
serta informasi jasa perbankan secara umum. Informasi umum 
perbankan tersebut dapat berupa informasi nilai tukar mata uang asing, 
informasi suku bunga, informasi fasilitas tranfer antar bank, informasi 
kantor cabang dan ketentuan-ketentuan perbankan lainnya.


Pada industri telekomunikasi, sumber informasi bisa berupa informasi 
cakupan area jaringan pelayanan, fasilitas teknologi yang dapat 
digunakan, tarif percakapan dan sebagainya. Sumber informasi dapat 
berasal dari internal contact center, maupun berasal dari unit kerja lain 
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dalam perusahaan. Contact center akan bertugas untuk menyampaikan 
informasi tersebut secara verbal maupun tertulis kepada pelanggan.


Dalam banyak kasus ketersediaan informasi ini, sangat erat kaitannya 
dengan teknologi yang digunakan, baik dari aspek kemudahan 
mendapatkan informasi, maupun dalam aspek keamanan data dan 
informasi. Perusahaan yang mampu dalam menggali potensi sumber 
daya informasinya, akan menguasai informasi lebih cepat serta dapat 
melakukan tindakan yang lebih cepat dari pesaingnya.


Kecepatan eksekusi pada setiap perusahaan sangat dipengaruhi atas 
ketersediaan informasi ini. Jika ada promosi produk terbaru dari suatu 
perusahaan yang dilakukan di media massa, maka contact center harus 
mengetahui informasi tersebut, sehingga contact center akan 
menyediakan informasi yang lebih detail. Contact center dapat meminta 
informasi sebelum kegiatan promosi produk atau mendapatkan pelatihan 
yang memadai dalam mengantisipasi pertanyaan pelanggan.


Demikian pula dibutuhkan koordinasi yang terpadu antara berbagai unit 
terkait, sehingga informasi yang tersedia merupakan informasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai ujung tombak dalam 
menyampaikan informasi, peranan contact center sangat menonjol 
dalam ketersediaan informasi ini. Jika terjadi gangguan, contact center 
diharapkan mengetahui lebih detail penyebab gangguan, tindakan 
perbaikan dan waktu penyelesaiannya.


Ketersediaan Proses Kerja 

Mekanisme penyampaian akan disepakati dan diatur dalam ketentuan 
pelayanan contact center. Batasan-batasan kewenangan dalam 
menyampaian informasi diatur, sehingga pelaksana tugas contact center, 
mengetahui metode penanganan yang bisa dilakukan. Pada industri 
asuransi, jika ada pihak tertentu yang mengajukan claim atas asuransi 
yang dimilikinya, maka pihak pelaksana harus melakukan verifikasi data, 
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sehingga dapat diyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah benar 
pemilik polis asuransi tersebut.


Demikian pula, pada saat kita melakukan pemesanan barang, 
sebelumnya pihak agent contact center, akan melakukan verifikasi 
alamat dan nomor telepon yang digunakan. Hal ini untuk menghindari 
adanya penelepon iseng, yang pura-pura memesan dan berdampak 
pada kerugian pada saat pengiriman.


Ketersediaan prosedur kerja menjadi panduan bagi agent menjaga 
konsistensi, mengetahui dengan jelas peran, dan memperjelas alur 
tugas. Sekaligus menjadi dasar hukum yang memberikan kewenangan 
dan tanggung jawab serta melindungi agent dari malpraktek atau 
kesalahan administrasi pelayanan. Ketersediaan prosedur dapat 
membantu untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, 
duplikasi, dan inefisiensi proses pelayanan.


Ketersediaan prosedur yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana 
pekerjaan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan 
pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Dengan adanya pedoman 
maka pelaksana pekerjaan akan lebih percaya diri dalam bekerja dan 
mengetahui sasaran penyelesaian suatu pekerjaan. Sekaligus 
memberikan acuan untuk melakukan pelatihan dan bimbingan serta 
mengatasi hambatan yang terjadi.


Ketersediaan Teknologi 

Untuk memudahkan pelayanan contact center menyediakan berbagai 
media dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang terus 
berkembang. Dengan ketersediaan media komunikasi tersebut, 
pelanggan dapat berinteraksi dengan contact center secara langsung, 
baik dengan lisan, maupun secara tertulis.
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Ketergantungan contact center terhadap sumber daya teknologi tersebut 
sangat tinggi, karena tanpa media interaksi tersebut, contact center tidak 
akan dapat beroperasi. Tanpa adanya jaringan telekomunikasi, maka 
contact center tidak ada dan tidak bisa memberikan pelayanan. 
Demikian pula tanpa adanya komputer, maka petugas contact center 
akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan 
pelanggan. Semua perangkat teknologi yang digunakan merupakan 
perpaduan yang tidak dapat dipisahkan antara teknologi sistem 
informasi, sistem komputerisasi pelayanan serta teknologi 
telekomunikasi.


Dukungan teknologi informasi yang terpadu dengan teknologi 
telekomunikasi, adalah kunci pelayanan yang berkualitas. Dengan 
teknologi yang terus berkembang, akan memberikan pelayanan yang 
cepat, tepat, serta data yang lengkap dan akurat. Pelanggan pun dapat 
memanfaatkan media komunikasi tersebut dengan mudah, sehingga 
mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan, sekaligus menikmati 
kenyamanan pelayanan.


Aspek penting dalam contact center yang melibatkan penggunaan 
teknologi yaitu, selain memberikan kemudahan dan kenyamanan 
pelayanan terhadap pelanggan. Contact center harus menyediakan alat 
bantu yang memadai bagi manajemen operasional contact center 
sendiri. Untuk itu dibutuhkan kehadiran teknologi untuk pengawasan 
yang mendukung kinerja mereka. 


Oleh karena itu, kehadiran teknologi akan sangat membantu dalam 
melakukan pengaturan manajemen antrian, manajemen agent, 
pencatatan pelayanan pelanggan, pengawasan aktivitas contact center, 
dan berbagai pengaturan lainnya. Pengaturan tersebut sangat penting, 
agar manajemen dapat mencatat dan melaporkan perkembangan 
contact center. Sekaligus dapat menentukan kebijakan yang dapat 
diterapkan untuk peningkatan pelayanan yang akan diberikan kepada 
pelanggan.
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Ketersediaan Anggaran 

Sebagai unit kerja operasional, contact center membutuhkan anggaran 
dalam menjalankan kegiatannya. Anggaran dibutuhkan secara rutin 
untuk biaya tenaga kerja, biaya telekomunikasi dan kebutuhan kantor. 
Disamping itu contact center membutuhkan investasi untuk 
menyediakan teknologi berupa aplikasi (software) dan perangkat keras 
(hardware).


Untuk menyediakan ruangan kerja, contact center membutuhkan 
investasi dalam penyediaan perangkat kerja, meja dan kursi kerja. Ada 
kalanya contact center juga harus melakukan sewa tempat untuk 
menyediakan ruangan pelayanan. Beban investasi didepresiasi dalam 
jangka waktu tertentu dan dihitung per bulan sebagai bagian dari beban 
biaya bulanan.


Dalam banyak kasus contact center juga membutuhkan anggaran dalam 
memberikan pelayanan, seperti kebutuhan untuk melakukan 
penyelesaian keluhan pelanggan. Bisa dalam bentuk pengurangan beban 
denda atau biaya pengiriman atau bentuk lain yang membebani 
pelayanan.


Dalam mengelola operasional contact center, akan sangat bergantung 
pada ketersediaan anggaran. Untuk itu ketersediaan anggaran harus 
direncanakan dengan baik oleh manajemen contact center, sehingga 
pelayanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. ✆ 
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Siklus Program Kualitas 

Pengembangan kualitas pelayanan contact center harus dimulai dengan 
definisi dan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terkait 
dalam operasional contact center. Definisi disusun untuk membantu 
proses penilaian kualitas dengan persepsi yang sama. Persepsi kualitas 
harus prioritas dan arah pengembangannya. Menjadi kewajiban 
manajemen untuk mengomunikasikan dan membentuk mindset agent 
dalam melayani, sekaligus menciptakan budaya kompetitif yang sehat.


Setelah standar kualitas menjadi jelas bagi semua orang, barulah 
dilakukan pengukuran dan penilaian. Dengan perencanaan manajemen 
dapat melakukan evaluasi, yang nantinya berguna untuk pengembangan 
berkelanjutan. 


Siklus program kualitas merupakan suatu siklus perbaikan kualitas 
secara berkesinambungan. Definisi standar pelayanan yang berkualitas 
yang dipahami agent dengan baik, maka agent akan memberikan 
prioritas perhatian untuk memenuhi ketentuan penilaian Quality 
Assurance. Hal ini akan memudahkan Quality Assurance dalam 
melakukan penilaian, karena ada acuan dalam melakukan penilaian. 
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Secara psikologis, agent contact center akan tertekan jika merasa sudah 
memberikan pelayanan yang baik, akan tetapi masih dianggap kurang 
sesuai. Hal ini juga akan menimbulkan pertentangan antara Team Leader 
atau Supervisor dan Quality Assurance. Untuk itu, Quality assurance 
perlu menyampakan persepsi mengenai pengukuran kualitas kepada 
agent, sebelum melakukan pengukuran. 


Definisi Program Kualitas 

Dalam melakukan pengukuran kualitas pelayanan, Quality Assurance 
harus dapat menyusun parameter pengukuran yang menjadi acuan 
pelayanan. Dengan demikian proses pelayanan yang dilakukan oleh 
Agent sesuai dengan parameter pengukuran kualitas yang dilakukan oleh 
Quality Assurance. Menyamakan parameter pengukuran sebagai sebuah 
proses untuk mendapatkan kesamaan persepsi mengenai kualitas yang 
diharapkan pelanggan dan perusahaan. 
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Proses penyusunan parameter kualitas harus dibarengi dengan panduan 
untuk proses pelayanan, penilaian dan pengembangan. Setiap parameter 
yang menjadi acuan pelayanan harus didefinisikan, sehingga menjadi 
acuan dalam proses pelatihan dan pengawasan pekerjaan.


Dalam definisi kualitas pelayanan mencantumkan semua parameter 
penilaian yang akan digunakan. Aspek penting yang menjadi perhatian 
dan berpotensi berisiko dimasukkan dalam kategori wajib, sedangkan 
parameter yang bersifat memberikan nilai tambah pelayanan dapat 
dimasaukkan sebagai pelayanan tambahan.


Definisi kualitas pelayanan menjadi panduan dasar yang dilengkapi 
dengan metode pelaksanaan dalam proses pelayanan dan metode 
penilaian Quality Assurance. Quality Assurance atau Bisnis Proses Analis 
bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap definisi 
parameter secara berkelanjutan.


Pada saat melakukan analisis hasil pengukuran, pada saat survei 
kepuasan pelanggan dan pada saat kalibrasi pengukuran kualitas dapat 
ditemukan beberapa parameter yang perlu dilakukan perbaikan. Untuk 
itu Quality Assurance dan Bisnis Proses Analis harus melakukan 
perbaikan secara berkala.


Komunikasi Program Kualitas 

Kualitas pelayanan tidak bersifat mutlak, sangat tergantung pada 
persepsi dan kondisi pada saat proses pelayanan. Untuk itu Quality 
Assurance bertugas untuk melakukan sosialisasi parameter kualitas 
pelayanan, sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Parameter 
penilaian dan pengawasan disosialisasikan kepada semua pihak terkait, 
termasuk Agent, Team Leader, Supervisor, Trainer, HR Rekrutmen dan 
Manager. 
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Agent sebagai ujung tombak pelayanan harus mendapatkan parameter 
yang menjadi fokus pelayanan. Dengan demikian setiap tindakan yang 
dilakukan sesuai dengan prosedur pelayanan dan standar kualitas. 
Bahkan sebelum agent bertugas atau ditempatkan, Agent harus 
mendapatkan pembekalan mengenai parameter kualitas pelayanan yang 
harus menjadi perhatian.


Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara berkala untuk memberikan 
gambaran mengenai tingkat kualitas pelayanan. Sekaligus memberikan 
gambaran mengenai proses pelayanan yang sudah dilaksanakan dengan 
baik dan proses pelayanan yang perlu ditingkatkan.


Pemahaman mengenai definisi kualitas program juga harus dipahami 
oleh Team Leader, Supervisor, atau Manager yang berhadapan langsung 
dengan Agent. Jika ada proses pelayanan yang membutuhkan bantuan 
atau keputusan dari atasan, maka Agent mendapatkan solusi yang 
sesuai dengan ketentuan kualitas pelayanan. 


Ada kalanya Agent berhadapan dengan jumlah antrian pelayanan yang 
sangat tinggi, sehingga harus mempercepat proses pelayanan. Dengan 
demikian Average Handling Time menjadi lebih rendah dan dampaknya 
adalah ada beberapa naskah percakapan yang harus diabaikan. Kondisi 
ini bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat, sehingga pelayanan yang 
diberikan dengan tingkat kualitas yang lebih rendah. Namun tetap 
memperhatikan kondisi kualitas yang paling mendasar.


Pada saat jumlah pelayanan sedikit dan Agent mempunyai kelelulasaan 
untuk memberikan pelayanan yang lebih lama. Agent dapat diberikan 
kewenangan atau ditugaskan untuk melakukan edukasi atau penjualan. 
Dalam kondisi tersebut, agent harus memahami parameter kualitas yang 
harus menjadi perhatian dalam melakukan edukasi atau penjualan.
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Pengukuran Kualitas 

Setiap pelayanan Agent dengan pelanggan dilakukan rekaman, baik 
berupa rekaman suara, rekaman layar ataupun pencatatan data pada 
aplikasi. Berdasarkan kumpulan rekaman pelayanan yang dilakukan 
Agent, maka harus dilakukan pengukuran kualitas pelayanan. Proses 
pengukuran kualitas dilakukan dengan menggunakan metodologi 
tertentu yang ditetapkan. 


Dalam mengambil beberapa rekaman pelayanan Quality Assurance harus 
mengambil secara acak dan pada kurun waktu yang ditetapkan. Ada 
Quality Assurance yang mengambil cuplikan rekaman pada awal bulan, 
pertengahan bulan dan akhir bulan. 


Jumlah rekaman pelayanan untuk setiap Agent juga dapat ditentukan, 
sehingga dapat dipastikan data rekaman yang diambil mewakili populasi 
rekaman. Agent yang berpotensi berisiko dapat ditetapkan dengan 
jumlah pengukuran lebih banyak dibandingkan dengan Agent lainnya. 
Penggunakan acuan Average Handling Time atau Average Talk Time 
sebagai acuan untuk mengidentifikasi Agent yang mempunyai 
kecenderungan bermasalah dalam pelayanan.


Berdasarkan definisi kualitas yang ditetapkan, maka proses pengukuran 
kualitas dapat dilakukan. Untuk rekaman pelayanan dapat dilakukan 
dengan mendengarkan satu per satu rekaman pelayanan dan mengisi 
formulir penilaian dengan parameter yang telah disediakan.


Pengukuran kualitas tidak hanya berdasarkan rekaman pelayanan, untuk 
pelayanan sosial media, chat atau email juga menggunakan rekaman 
layar atau pencatatan pada aplikasi. Yang penting untuk setiap 
pengukuran yang dilakukan dengan metode pengukuran yang sama, 
paramater pengukuran yang didefinisikan dengan baik serta formulir 
pengukuran yang baku.


Telexindo Bizmart 39



Contact Center Quality Assurance

Ketentuan mengenai pengukuran kualitas harus ditetapkan diawal, 
sebagai acuan bagi Quality Assurance dalam melaksanakan pengukuran 
dan pengawasan. Formulir penilaian yang digunakan harus ditetapkan 
dengan angka yang disepakati, bobot penilaian pada setiap parameter 
dan target pencapaian yang harus dipenuhi. Begitu juga harus memenuhi 
beberapa parameter yang bersifat wajib dilakukan dan bersifat 
pelayanan tambahan. 


Analisis Data Kualitas 

Setelah semua hasil pengukuran kualitas dilakukan, maka Quality 
Assurance harus melakukan analisis terhadap hasil penilaian yang 
dilakukan. Dengan demikian mendapatkan gambaran pencapaian 
kualitas pelayanan serta proses pengembangan yang harus dilakukan.


Berbagai parameter yang dinilai dapat dianalisis untuk memberikan 
rekomendasi pengembangan kualitas terhadap pihak terkait. 
Pengembangan Agent dapat disampaikan melakukan Team Leader atau 
Supervisor, bahkan langsung kepada Agent yang bersangkutan.


Adanya potensi risiko dapat disikapi dengan perbaikan prosedur 
pelayanan dan naskah percakapan. Hal ini bisa menjadi rekomendasi 
yang disampaikan Quality Assurance kepada Supervisor untuk 
melakukan perbaikan proses pelayanan.


Begitu juga jika ada potensi pendapatan dalam proses pelayanan dapat 
disikapi dengan menyampaikan kepada bagian pengembangan produk, 
baik untuk memperbarui produk atau menyiapkan produk baru. Potensi 
penjualan atau potensi transaksi dapat menjadi rekomendasi dari hasil 
analisis yang dilakukan.


Dengan melakukan analisis hasil pengukuran, maka Quality Assurance 
dapat memberikan rekomendasi secara proaktif dan berkesinambungan. 
Dengan laporan hasil pengukuran serta hasil analisis, maka Quality 
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Assurance dapat menunjukkan peranannya dalam mencapai tujuan 
program pengembangan kualitas pelayanan.


Dalam melakukan analisis kualitas pelayanan berbagai asumsi dapat 
digunakan sebagai acuan untuk perbaikan. Quality Assurance dapat 
melakukan analisis kasus pelayanan untuk mencari akar permasalahan 
yang dihadapi Agent dalam memberikan pelayanan. 


Quality Assurance dapat menemukan permasalahan yang dihadapi, baik 
keterbatasan kemampuan Agent atau keterbatasan prosedur pelayanan, 
atau keterbatasan kewenangan dan keterbatasan teknologi. 


Pengembangan Kualitas 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan program pengembangan kualitas 
pelayanan, maka Quality Assurance dapat menggunakan hasil analisis 
yang telah dilakukan. Pengembangan kualitas dapat dilakukan melalui 
pelatihan berkelanjutan kepada Agent. Tentunya dengan memperhatikan 
parameter yang kurang berkualitas.


Pengembangan kualitas juga dapat memperhatikan keterbatasan 
prosedur kerja yang membutuhkan kewenangan mengambil keputusan 
atau kewenangan dalam akses terhadap aplikasi. 


Quality Assurance juga dapat melakukan perbandingan dengan kualitas 
pelayanan pada industri yang sejenis. Dengan melakukan studi banding, 
maka parameter yang kurang sesuai dapat diperbaiki, begitu juga naskah 
percakapan yang kurang sesuai dapat ditambahkan dan dilengkapi. 


Melalui survei kepuasan pelanggan, Quality Assurance juga 
mendapatkan berbagai masukan untuk disesuaikan dengan parameter 
penilaian. ✆
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Bab 6 

Peranan Quality Assurance 

Dalam  operasional  contact  center  Quality Assurance bertugas 
melakukan pengawasan atas kualitas pelayanan contact center beserta 
faktor-faktor yang mendukung terhadap tercapainya kualitas pelayanan. 
Untuk itu Quality Assurance bertugas melakukan pengawasan mulai dari 
proses rekrutmen Agent, pembekalan, pengawasan, dan bimbingan. 
Quality Assurance juga melakukan pengawasan terhadap ketersediaan 
informasi, ketersediaan prosedur pelayanan dan ketersediaan aplikasi 
atau teknologi yang mendukung proses pelayanan.


Quality Assurance memberikan jaminan kepada pengguna, sehingga 
contact center harus menyiapkan berbagai sumber daya berkualitas 
yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Quality Assurance harus 
mengkoordinasikan semua fungsi dalam organisasi sehingga dapat 
menghasilkan sesuatu yang berkualitas, dan didukung oleh sumber daya 
yang berkualitas.


Tugas dan ruang lingkup pekerjaan Quality Assurance pada setiap 
operasional contact center bisa berbeda-beda. Ada Quality Assurance 
yang hanya menilai rekaman, ada yang harus memantau ketersediaan 
aplikasi, ada yang mengawasi jumlah transaksi atau penjualan, ada yang 
melakukan analisis bisnis proses, dan berbagai kegiatan berbeda. Pada 
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intinya Quality Assurance bertanggungjawab untuk memastikan 
kebijakan kualitas atau standar kualitas yang ditetapkan perusahaan atau 
suatu organisasi dapat tercapai.


Dalam prinsip membentuk kualitas, Quality Assurance dapat membantu 
Agent untuk memperbaiki proses pelayanan secara berkelanjutan. 
Quality Assurance tidak hanya fokus pada penilaian, Quality Assurance 
harus bisa memberikan rekomendasi dan tindakan perbaikan sehingga 
Agent mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 


Perencanaan Kualitas 

Untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas tentunya harus 
didukung oleh perencanaan yang berkualitas. Quality Assurance harus 
memastikan bahwa proses pelayanan mendapatkan dukungan sumber 
daya yang memadai. Dengan demikian pengawasan dan pengukuran 
kualitas yang dilakukan akan mendorong pelayanan yang lebih mudah, 
murah, cepat, tepat dan akurat.


Quality Assurance harus terlibat secara aktif dalam merencanakan 
ketersediaan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. 
Ketersediaan sumber daya meliputi ketersediaan tenaga kerja yang 
memiliki kompetensi, ketersediaan informasi yang diperbaharui secara 
berkala, ketersediaan prosedur kerja yang memudahkan dan 
ketersediaan teknologi sebagai alat bantu dalam memberikan pelayanan. 
Semua ini akan dibahas dalam bagian tersendiri dalam buku ini.


Quality Assurance harus memastikan bahwa proses pengukuran kualitas 
sejalan dengan rancangan naskah percakapan, sesuai dengan tahapan 
pelayanan, sesuai dengan pembekalan atau pelatihan yang telah 
dilakukan. Quality Assurance bertanggungjawab untuk menyusun 
kerangka pengukuran kualitas yang terstruktur dan dilengkapi dengan 
mekanisme laporan yang dapat dipertanggungjawabkan serta 
menggunakan secara konsisten dan berkelanjutan.
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Dalam perencanaan peran utama Quality Assurance untuk menyusun 
dokumen parameter penilaian kualitas, sehingga menjadi acuan dalam 
melakukan seleksi tenaga kerja, melakukan pelatihan, memberikan 
pelayanan dan pengembangan. Perencanaan kualitas harus dilakukan 
secara terstruktur, sehingga proses pengawasan, proses penilaian 
kualitas serta pelaporan dan pengembangan kualitas berjalan sesuai 
tujuan pelayanan contact center. 


Pada perencanaan proses bisnis atau prosedur pelayanan serta panduan 
pelayanan, Quality Assurance dapat terlibat secara aktif bersama Team 
Leader dan Supervisor operasional. Dengan demikian prosedur yang 
dijalankan sesuai dengan kemudahan yang diharapkan pihak operasional 
dan memperhatikan berbagai aspek risiko serta peluang pengembangan 
berkelanjutan.


Untuk mendapatkan perencanaan yang baik, maka Quality Assurance 
bisa melakukan perbandingan beberapa pelayanan dari contact center 
perusahaan sejenis atau berbeda. Proses perbandingan dilakukan secara 
terencana dengan menghubungi contact center perusahaan lainnya, 
sehingga dapat memahami metode pelayanan yang digunakan. 
Perbandingan cara komunikasi, tahapan pelayanan dan informasi yang 
disampaikan menjadi acuan untuk perencanaan kualitas pelayanan.


Perbandingan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan melakukan 
mystery call atau melakukan kunjungan dalam kerangka studi banding. 
Hasil perbandingan menjadi acuan untuk menetapkan tingkat kualitas 
pelayanan yang ingin dicapai. 


Perencanaan kualitas pelayanan juga harus mempertimbangkan tujuan 
pengembangan contact center, baik untuk pelayanan bisnis perusahaan 
atau pelayanan publik dari badan atau lembaga publik. Dengan demikian 
program pengembangan kualitas sejalan dengan tujuan perusahaan.
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Pengawasan Pelayanan 

Quality Assurance melakukan pengawasan proses seleksi, proses 
pembekalan, proses pelatihan, dan proses pelayanan. Sebagai inti dari 
pelayanan contact center, maka proses pelayanan mendapatkan porsi 
perhatian yang lebih besar. Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 
melakukan pengawasan pelayanan, bisa berupa berdampingan (side by 
side) atau secara tandem maupun dengan menguping pembicaraan. 


Kegiatan pengawasan akan berkorelasi 
dengan kegiatan yang dilakukan 
pada saat proses pelayanan 
berlangsung. Dengan menguping 

pembicaraan antara Agent dan 
pelanggan, maka Quality Assurance 

dapat mendengar pembicaraan agent dan 
pelanggan serta memberikan penilaian 
terhadap kesesuaian proses pelayanan. Jika 

menemukan sesuatu yang berpotensi risiko, 
maka Quality Assurance dapat mengambil 

tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan 
pedoman yang telah ditetapkan.


Kegiatan pengawasan dengan menguping pembicaraan dikenal juga 
dengan kegiatan silent monitoring, karena Quality Assurance harus 
menyimak pembicaraan antara agent dan pelanggan tanpa diketahui 
oleh kedua pihak tersebut. Metode yang digunakan secara silent untuk 
menghindari potensi agent bersikap tidak natural dalam memberikan 
pelayanan, karena merasa sedang ada yang mengawasi.


Pada saat duduk berdampingan, baik secara pasif atau aktif, Quality 
Assurance dapat memberikan masukan-masukan atas proses kerja yang 
dilakukan agent. Untuk mengawasi secara aktif, Quality Assurance 
membutuhkan perangkat headset yang dihubungkan secara paralel 
dengan perangkat telepon agent atau tandem. Jika dilakukan secara 
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pasif, maka Quality Assurance hanya duduk berdampingan dan 
memperhatikan agent melayani dan membuka aplikasi tanpa mendengar 
pembicaraan pelanggan.


Pada saat melakukan pengawasan sebaiknya Quality Assurance tidak 
melakukan intervensi terhadap pelayanan Agent kepada pelanggan. 
Quality Assurance dapat memberikan masukan setelah proses pelayanan 
berlangsung dan melakukan tindakan koreksi. Apabila ada tindakan atau 
informasi yang disampaikan Agent dan bersifat berbahaya bagi 
pelanggan atau perusahaan, maka Quality Assurance dapat meminta 
untuk dilakukan perbaikan seketika. 


Penilaian Pelayanan 

Jika pengawasan bersifat seketika, maka penilaian pelayanan bisa 
bersifat tunda dan dapat dilakukan berdasarkan kumpulan rekaman. 
Pada saat melakukan pengawasan pelayanan, Quality Assurance juga 
memberikan penilaian kualitas. Dengan demikian laporan hasil proses 
pengawasan dapat mengidentifikasi parameter penting yang perlu 
diperbaiki.


Penilaian pelayanan dengan menggunakan rekaman akan membantu 
dalam memberikan penilaian secara akurat berdasarkan fakta yang 
terdengar. Dengan menggunakan formulir penilaian yang lebih detail 
serta analisis berbagai kondisi pelayanan, maka proses penilaian akan 
mendapatkan rekomendasi perbaikan yang lebih akurat.


Penilaian kualitas dilakukan juga dengan menguji kompetensi agent 
dalam memberikan pelayanan. Pengujian dapat dilakukan dengan 
metode mystery call, yang memungkinkan Quality Assurance berperan 
sebagai pelanggan dan menanyakan pelayanan tertentu. Dengan 
demikian Quality Assurance dapat memberikan rekomendasi perbaikan 
prosedur atau peningkatan kompetensi yang dibutuhkan agent tersebut.


Telexindo Bizmart 47



Contact Center Quality Assurance

Selain itu Quality Assurance dapat melakukan penilaian agent dengan 
menggunakan kuis atau ujian pengetahuan. Dengan menggunakan soal 
yang disusun tertentu, maka dapat diperoleh gambaran penguasaan 
pengetahuan agent. Hal ini akan memudahkan untuk memastikan agent 
menguasai suatu informasi, baik setelah dilakukan pembekalan, sharing 
atau pelatihan. 


Penilaian kualitas tidak hanya dilakukan sendiri oleh Quality Assurance, 
akan tetapi dapat juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dari 
pelanggan. Metode yang digunakan dapat berupa survei mengenai 
kualitas pelayanan yang pelanggan dapatkan. Dari penilaian pelanggan 
dapat dikorelasikan dengan hasil pengukuran internal, sehingga 
mendapatkan kesesuaian pengukuran kualitas secara internal dan 
external.


Pengembangan Kualitas 

Untuk memberikan perbaikan pada penilaian kualitas, Quality Assurance 
juga mendapatkan masukan atau penilaian dari Agent. Masukan itu bisa 
berupa klarifikasi kasus dan survei kepuasan atas pengukuran Quality 
Assurance, sehingga kinerja pengukuran Quality Assurance semakin 
mencerminkan harapan pelanggan. 


Begitu pula Quality Assurance kepada agent, masukannya bisa berupa 
klarifikasi penilaian, bantuan pengembangan, dan komitmen perbaikan 
pelayanan. Dengan adanya interaksi yang saling memberikan masukan, 
diharapkan hubungan antara Quality Assurance dan Agent akan kondusif 
untuk saling memahami. Dengan demikian akan ada perbaikan 
pelayanan secara berkelanjutan.


Umpan balik proses pelayanan dapat diberikan dalam bentuk satu per 
satu Agent atau diberikan sekaligus kepada kelompok Agent. 
Memberikan umpan balik kepada kelompok Agent dapat dilakukan 
dengan memberikan contoh rekaman pelayanan yang sudah dilakukan 
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dengan baik. Sedangkan umpan balik secara personal dapat dilakukan 
dengan memberikan contoh rekaman yang kurang baik dan dilakukan 
kesepakatan perbaikan.


Quality Assurance dapat memberikan pelatihan dan bimbingan dalam 
bentuk sharing session atau pengarahan secara berkala. Dalam sesi 
berbagi pengetahuan atau hasil pengukuran kualitas, Quality Assurance 
dapat memanfaatkannya untuk memberikan masukan terhadap proses 
pelayanan yang berkualitas, serta membentuk komitmen pelayanan dari 
Agent.


Dalam kesempatan pelatihan atau pengarahan, Quality Assurance juga 
dapat mengajak Agent untuk menilai salah satu rekaman dan meminta 
mereka menjelaskan kualitas pelayanan pada rekaman tersebut. Jika 
rekaman itu sangat baik dari sisi etika, maka Agent dapat memahami 
proses pelayanan yang berkualitas dari sisi etika.


Dengan kata lain, proses pembelajaran dapat berlangsung dua arah, baik 
dari Quality Assurance maupun dari Agent. Jika Agent dapat 
memberikan komentar pada suatu rekaman, maka Agent akan lebih 
komit melakukan sesuatu. Quality Assurance dapat memanfaatkan pola 
pembelajaran dua arah, sehingga diskusi pelayanan dan proses penilaian 
dapat berjalan dua arah.


Dalam sesi berbagi Quality Assurance dapat menggunakan contoh 
naskah percakapan, sehingga proses pelayanan akan lebih mudah 
dipahami. Quality Assurance dapat memberikan contoh-contoh kalimat 
dalam naskah percakapan yang harus digunakan, sehingga proses 
pelayanan berlangsung sesuai dengan parameter penilaian kualitas yang 
ditetapkan. 


Dengan proses pelatihan dan bimbingan dari Quality Assurance dapat 
memberikan masukan kepada Agent pola pelayanan yang berkualitas. 
Dengan bimbingan yang dilakukan Quality Assurance memberikan 
pemahaman mengenai lingkup pekerjaan Quality Assurance, sehingga 
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Agent lebih memahami peran yang menjadi tanggung jawab Quality 
Assurance dalam menjaga kualitas pelayanan. Penerimaan ini penting 
untuk membangun kerjasama yang saling menghargai peran masing-
masing dalam pelayanan contact center.


Quality Assurance juga bertanggung jawab untuk mendukung upaya 
pengembangan kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Quality 
Assurance dapat melakukan sesi kalibrasi untuk memastikan proses 
pengukuran kualitas masih berjalan dengan baik sesuai panduan yang 
ditetapkan.


Dengan memberikan laporan analisis kualitas pelayanan beserta 
rekomendasi perbaikan dalam berbagai aspek sumber daya, maka 
Quality Assurance memberikan dukungan bagi pengembangan kualitas 
pelayanan. Quality Assurance harus memastikan bahwa rekomendasi 
yang diberikan harus tetap terpantau pelaksanaannya, sehingga setiap 
rekomendasi yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. ✆
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Bab 7 

Prinsip Pengukuran 

Prinsip dasar yang dapat dipegang Quality Assurance dalam melakukan 
pengukuran adalah subjek dan objek yang diukur haruslah bisa diamati 
dan dengar, bukan berdasarkan perasaan. Hal ini menghindari 
subjektivitas penilaian, yang seringkali kualitas pelayanan agent dinilai 
dari pengukuran yang tidak relevan.


Yang perlu diperhatikan dalam pengukuran adalah korelasi antara 
kualitas internal perusahaan dengan persepsi pelanggan atas kualitas 
pelayanan. Penentuan parameter penilaian seharusnya mewakili aspirasi 
pelanggan. Quality Assurance harus bisa menetapkan parameter 
penilaian yang dapat diperbaiki dan bertanggungjawab dalam 
memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian Quality 
Assurance tidak menghabiskan waktu mengkritisi agent dan lebih fokus 
pada pengembangan kompetensi.


Sebagai catatan, formulir penilaian dan definisi penilaian sebaiknya 
direncanakan dengan baik sehingga tidak terlalu sering diganti. Proses 
kalibrasi yang dilakukan dapat melakukan koreksi yang bersifat minor 
terhadap formulir penilaian.
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Metode Pengukuran 

Pada dasarnya proses pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai 
metode. Namun secara garis besar pengukuran dilakukan dengan 
mengawasi kualitas pelayanan agent dan dapat dilakukan secara acak 
serta terjadwal dengan 2 cara, yaitu :


• Pertama, pengawasan langsung oleh Supervisor atau Quality 
Assurance yang mendampingi agent atau mendengarkan 
pembicaraan agent secara langsung pada saat agent melayani 
pelanggan. Penilaian juga dilakukan secara seketika pada formulir 
penilaian yang tersedia, sesuai parameter yang ditentukan.


• Kedua, pengawasan tidak langsung oleh Supervisor atau Quality 
Assurance dengan mendengarkan rekaman pelayanan agent. Dengan 
metode ini, Supervisor atau Quality Assurance melakukan pencatatan 
dan penilaian terhadap parameter pada formulir penilaian. Selanjutnya 
hasil penilaian dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi sekaligus 
bimbingan dengan mendengarkan ulang hasil pembicaraan agent.


Sangat dianjurkan untuk menggunakan metode penilaian yang kedua, 
mengingat berbagai kelemahan yang dapat ditimbulkan dari metode 
pertama. Jumlah pengawasan yang dapat dilakukan dengan metode 
langsung jauh lebih sedikit dibandingkan metode tidak langsung. Jika 
jumlah pelayanan terus menerus berlangsung, cara langsung bisa 
menjadi alat kontrol yang baik. Namun jika jumlah pelayanan memiliki 
jeda, maka QA harus berpindah dari satu agent ke agent lainnya dan 
akan menyita waktu dengan adanya waktu tunggu. Penggunaan 
rekaman akan bisa fokus pada pelayanan tertentu dan dapat dipilih 
waktu yang tepat.


Dengan metode langsung, subjektivitas dari sang penilai sangat tinggi 
dan penilaian untuk kasus yang sama hanya dapat dilakukan oleh satu 
orang. Dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu rekaman, 
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maka pembicaraan dapat diulang dan diulang lagi oleh orang yang 
berbeda, sehingga diperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat.


Metode langsung menyebabkan pelayanan tidak dapat dilakukan 
klarifikasi ulang, sehingga bimbingan untuk melakukan perbaikan sulit 
dijelaskan. Berbeda dengan kondisi pada metode rekaman, dengan cara 
ini maka agent akan mendapatkan penjelasan dengan lebih jelas. Agent 
dapat mendengarkan ulang dan memastikan bagian dalam pelayanan 
yang harus mendapatkan perbaikan.


Indikator Pengawasan 

Sebagai indikator awal untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan 
adalah efisiensi proses pelayanan. Hal ini akan dikorelasikan dengan 
waktu pelayanan (Average Talk Time) agent. Ada agent yang memberikan 
kualitas pelayanan sangat baik, namun memiliki Average Talk Time yang 
sangat tinggi. Hal demikian tidak efisien, karena biaya pelayanan yang 
dilakukan menjadi mahal. Semakin tinggi Average Talk Time, maka 
semakin sedikit jumlah call yang dapat dilayani, dampaknya jumlah agent 
yang harus dialokasikan untuk memberikan pelayanan yang sama 
menjadi lebih banyak. Untuk itu perlu dilakukan keseimbangan antara 
kualitas pelayanan dan waktu pelayanan, sehingga agent dipacu untuk 
melakukan pelayanan sebaik mungkin dalam waktu sesingkat mungkin.


Sebaliknya agent yang mempunyai kecenderungan Average Talk Time 
lebih pendek bisa menjadi indikator bahwa agent tersebut kurang dalam 
menggali kebutuhan pelanggan. Ada kecenderungan agent tersebut 
kurang detail dalam menyampaikan solusi atau tidak melakukan 
penawaran seperti yang dilakukan oleh agent lainnya. Kecenderungan ini 
bisa dijadikan acuan untuk memperketat pengawasan atau pengukuran 
bagi agent yang mempunyai Average Talk Time jauh lebih pendek atau 
jauh lebih lama.
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Berangkat dari kaidah ini, maka prinsip dasar pengukuran kualitas 
pelayanan contact center dilihat dari beberapa aspek berikut ini:


a. Dampak bisnis  

Quality Assurance harus dapat memastikan bahwa pengukuran kualitas 
yang dilakukan dapat berdampak pada bisnis perusahaan atau tujuan 
contact center. Dapat berupa peningkatan pendapatan atau peningkatan 
jumlah pelanggan, peningkatan nilai transaksi, peningkatan kepuasan 
pelanggan, antisipasi risiko pelayanan dan daya saing perusahaan.


Pelayanan contact center akan mendapatkan penilaian dari pelanggan. 
Contact center yang dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan 
masalah pelanggan dengan baik, akan mendapat penilaian kepuasan. 
Untuk itu, penilaian kualitas harus memperhatikan beberapa aspek yang 
berdampak pada tujuan perusahaan organisasi. Quality Assurance dapat 
memperhatikan kecepatan pelayanan, ketepatan solusi, keamanan 
informasi, risiko transaksi, kenyamanan pelayanan, serta biaya yang 
terjangkau.


b. Perbaikan berkelanjutan 

Hasil pengukuran dapat digunakan untuk perbaikan secara 
berkelanjutan. Pengukuran kualitas bisa mengidentifikasi permasalahan 
pada kualitas pelayanan contact center, sehingga dapat ditindaklanjuti 
untuk membenahi pelayanan secara berkelanjutan. Perbaikan dapat 
dilakukan terhadap kompetensi Agent, ketersediaan informasi, 
ketersediaan prosedur, ketersediaan akses aplikasi, ketersediaan 
kewenangan serta perbaikan produk.


Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan pelanggan, perlu dilakukan 
pengawasan terhadap seluruh aktivitas pelayanan di contact center. 
Pengukuran dilakukan terhadap proses pelayanan, mulai dari etika 
berkomunikasi, interaksi dengan pelanggan, cara pelayanan, keakuratan 
informasi, penguasaan terhadap pemasalahan sampai dengan efisiensi 
dalam proses pelayanan. Semua parameter tersebut disusun dalam 
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bentuk panduan pengukuran yang disertai tingkat penilaian serta proses 
pengembangan yang dapat dilakukan.


Dengan parameter pengukuran yang terstruktur dan digunakan secara 
konsisten, maka dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan 
perilaku agent. Perubahan pola pelayanan disebabkan agent yang 
cenderung berbicara dalam durasi yang panjang, informasinya tidak 
jelas, dan berbelit-belit. Untuk itu hasil pengawasan kualitas dapat 
digunakan sebagai acuan untuk melakukan tindakan perbaikan pola 
pelayanan agent secara berkelanjutan.


c. Konsisten waktu dan pelaksana  

Pengukuran kualitas harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, 
seiring dengan waktu, pengukuran kualitas harus terjamin konsistensi 
dalam proses pelaksanaan. Konsistensi dalam waktu akan menghasilan 
pengukuran yang teratur. Quality Assurance harus memastikan bahwa 
metode pengukuran yang digunakan dapat dilakukan dengan seragam 
oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pengukuran.


Pengukuran kualitas pelayanan contact center, pada umumnya dilakukan 
secara harian atau mingguan atau bahkan bulanan. Pengukuran 
dilakukan oleh petugas yang ditugaskan khusus yaitu Quality Assurance. 
Namun pengukuran kualitas juga dapat dilakukan oleh Team Leader, 
Supervisor atau Manager contact center. Dengan menggunakan tenaga 
khusus, maka pengukuran kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan 
teratur serta dapat melakukan analisis yang lebih spesifik.


d. Dapat dipertanggungjawabkan  

Quality Assurance harus menjamin bahwa hasil pengukuran dapat 
dipertanggungjawabkan dan hasil penilaian dilakukan berdasarkan fakta 
proses pelayanan. Baik metode pengukuran, formulir yang digunakan, 
pencuplikan rekaman, proses penilaian dan nilai pada setiap parameter 
dapat dijelaskan. Quality Assurance harus memastikan bahwa hasil 
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penilaian disertai analisis yang menjadi rekomendasi untuk proses 
perbaikan.


Penyusunan parameter dapat dilakukan oleh Quality Assurance bersama 
Supervisor, Business Process Analyst dan Trainer. Semua parameter 
pelayanan yang akan diukur ditetapkan dalam panduan atau definisi 
pengukuran pelayanan. Panduan tersebut harus dapat disosialisasikan 
kepada semua pelaksana operasional pelayanan, termasuk Agent, 
Trainer, Team Leader, Supervisor dan Manager. Dengan demikian menjadi 
panduan dalam proses pelatihan, proses pelayanan, proses bimbingan 
serta program penghargaan. 


e. Penghargaan  

Quality Assurance harus memastikan bahwa hasil pengukuran juga 
dapat digunakan sebagai dasar dalam mengapresiasi Agent yang telah 
memberikan pelayanan terbaik. Dengan penghargaan yang diberikan, 
maka dapat menunjukkan tingkat kualitas pelayanan Agent. 


Beragam penghargaan dapat diberikan kepada Agent yang mempunyai 
kualitas pelayanan yang baik. Agent dengan kualitas pelayanan yang 
baik, tentu akan menjadi contoh yang baik buat Agent lainnya, dapat 
difungsikan sebagai mentor. Agent tersebut dapat dipasangkan dengan 
agent yang kualitasnya belum baik. Bahkan Agent yang memberikan 
pelayanan terbaik secara konsisten dapat dipromosikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. ✆
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Bab 8 

Proses Pelayanan 

Perkembangan kebutuhan pelanggan berjalan seiring dengan harapan 
pelanggan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Perusahaan dituntut untuk memperhatikan pengembangan kemampuan 
dan keterampilan agent, sehingga dapat menyelesaikan permintaan 
pelanggan sesuai yang diharapkan. 


Agent yang profesional menjadi pelaksana utama pelayanan contact 
center dengan membantu menangani berbagai kebutuhan pelanggan, 
melayani dengan senyum dan tulus serta didukung oleh pengetahuan. 
Untuk itu perusahaan perlu mengupayakan agent contact centernya 
menjadi agent-agent berkualitas. Pengembangan kualitas secara 
berkelanjutan harus dilakukan dalam kerangka program yang terstruktur 
dan dapat dievaluasi pencapaiannya. 


Pengembangan kualitas harus memperhatikan berbagai aspek dalam 
proses pelayanan, seperti jenis pelayanan yang diberikan, media 
pelayanan yang digunakan pelanggan, serta kewenangan agent dalam 
menyelesaikan dan ketersediaan dukungan untuk menindaklanjuti 
permasalahan yang ditangani. 
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Kategorisasi Pelayanan 

Berbagai variasi pelayanan yang ditangani agent dengan tingkat 
kesulitannya masing-masing serta unit kerja yang berkaitan secara 
langsung. Untuk itu contact center harus menetapkan kategorisasi dari 
jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian dapat dilaporkan 
tingkat pelayanan yang sesuai dengan unit kerja terkait.


Kategorisasi dapat dilakukan berdasarkan jenis produk, misalnya 
kategori pelayanan informasi produk A, produk B, produk C dan 
seterusnya. Demikian juga dapat dilakukan berdasarkan kategorisasi 
jenis pelayanan seperti pelayanan informasi, pelayanan transaksi, 
pelayanan keluhan, pelayanan pengiriman dan sebagainya.


Manajemen dapat menetapkan tingkatan kategorisasi, misalnya 
kategorisasi utama dilakukan berdasarkan jenis pelayanan. Selanjutnya 
ditetapkan sub kategori untuk masing-masing jenis pelayanan yaitu jenis 
produk. Kemudian kategorisasi dapat juga dilakukan berdasarkan tipe 
pelanggan, misalnya pelanggan retail, pelanggan korporasi atau 
pelanggan dan calon pelanggan.


Kategorisasi ini sangat penting untuk membuat laporan yang sesuai 
dengan unit kerja terkait. Setiap kategorisasi laporan yang dikeluarkan 
contact center diharapkan mudah ditindak lanjuti oleh unit terkait. 
Semakin banyak permintaan jenis pelayanan tertentu pada unit kerja 
tertentu, maka perhatian yang harus diberikan semakin besar. 
Kemungkinan besar unit kerja terkait juga harus menyediakan sumber 
daya yang lebih besar ke contact center.


Kemampuan Pelayanan 

Untuk memahami proses pelayanan, dapat digambarkan bahwa alur 
pelayanan pada contact center dimulai saat menerima call, memberikan 
salam pembuka dan memperkenalkan nama agent yang melayani. 


58 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

Tahap pengenalan merupakan kesempatan untuk tampil hangat dan siap 
menerima keluhan, permintaan atau kebutuhan pelanggan. Dengan 
mengucapkan salam, agent membangun kehangatan dalam menjalin 
hubungan. Dengan menyebutkan nama perusahaan, agent menegaskan 
bahwa dirinya adalah representasi resmi perusahaan. Dengan 
menyebutkan namanya adalah tanda kesediaan untuk dikenali dan 
bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Selain 
memperkenalkan diri, agent juga dituntut untuk mengidentifikasi 
pelanggan. 


Tahap menyimak merupakan kesempatan agent untuk mengidentifikasi 
permintaan, permasalahan atau keluhan pelanggan. Oleh karena itu, 
agent dituntut untuk segera memahami dan menganalisis keinginan 
pelanggan. 


Selanjutnya tahap solusi merupakan kewajiban agent untuk memberikan 
tanggapan atas permintaan atau pertanyaan yang disampaikan 
pelanggan. Tanggapan yang diberikan diharapkan menjadi solusi bagi 
pelanggan dan sesuai dengan permasalahan atau permintaan 
pelanggan. 


Terakhir tahap pengaturan, yang memungkinkan agent menindaklanjuti 
permasalahan pelanggan. Bila tidak bisa diselesaikan seketika, maka 
permasalahan akan dieskalasi ke unit terkait. Setelah itu, agent bisa 
melakukan closing dengan mengucapkan terima kasih. 


Setiap tahapan pelayanan harus dapat ditetapkan proses kerja dan 
metode komunikasinya, mulai dari salam pembuka, identifikasi 
penelepon, identifikasi permintaan, mencari solusi, memberikan solusi, 
konfirmasi solusi, hingga salam penutup. Setiap tahapan pelayanan 
harus didefinisikan dengan jelas, sehingga agent dapat menggunakan 
sebagai acuan dalam pelayanan, serta dapat digunakan sebagai  
persyaratan keterampilan bagi agent. 
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Penyelesaian Permintaan 

Setiap pelanggan yang menghubungi contact center tentunya 
membutuhkan penyelesaian pelayanan. Penyelesaian yang dapat 
diberikan seketika disebut sebagai First Contact Resolution (FCR). Jika 
belum dapat terselesaikan, maka agent dapat melimpahkan ke pihak 
ketiga. Pada saat permasalahan sudah dilimpahkan, maka kepemilikan 
permasalahan menjadi kewenangan unit terkait.


Tingkat penyelesaian permasalahan yang sudah dieskalasi kepada pihak 
ketiga harus dapat diukur dengan baik. Hal ini menjamin kepastian 
pelayanan atau penyelesaian, sekaligus menjadi acuan bagi agent dalam 
menyampaikan proses penyelesaian kepada pelanggan. Manajemen 
contact center bersama pihak ketiga dapat menetapkan Service Level 
Agreement (SLA) untuk proses eskalasi, sehingga bisa menjadi ukuran 
untuk penyelesaian. 


Ketersediaan saluran komunikasi melalui contact center, memberikan arti 
bagi pelayanan yang lebih cepat dan tepat, serta kualitas yang sesuai 
dengan kebutuhan. Pelanggan pun lebih mudah mendapatkan akses 
informasi, serta lebih cepat dalam penyampaian dan penanganan 
masalah.


First Contact Resolution yaitu rasio jumlah permintaan yang dapat 
diselesaikan pada saat pertama kali mengajukan untuk kasus yang sama 
dibandingkan dengan total pelayanan yang diberikan. Dengan demikian 
baik agent atau unit lain dalam contact center tidak perlu menghubungi 
pelanggan tersebut sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang mereka 
berikan. Demikian pula pelanggan tidak merasa perlu untuk 
menghubungi kembali sehubungan dengan pelayanan yang telah 
diterimanya.


Untuk itu perhitungan FCR digunakan rumusan perhitungan jumlah call 
atau kasus terselesaikan pertama kali pelayanan (X) dibandingkan 
dengan jumlah call atau kasus yang diterima atau dilayani (N). Jika suatu 
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contact center melayani 1,000 call per bulan dan agent mampu 
menyelesaikan 700 permintaan pelanggan secara seketika pada call 
yang pertama, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :


Dalam menghitung FCR tersebut ada 2 kemungkinan yaitu :


a. Jika sistem pengukuran dapat mengukur semua permintaan yang 
diterima (incoming calls) dan jumlah permintaan yang terselesaikan 
pada saat pertama kali, maka perhitungan dilakukan terhadap semua 
data. Umumnya kondisi ini terjadi jika digunakan aplikasi pencatatan 
dan perhitungan dilakukan berdasarkan semua permintaan yang 
tercatat.


b. Kemungkinan kedua adalah hanya sebagian data yang dapat tercatat 
secara detail, maka dapat dilakukan dengan mendengarkan rekaman 
pembicaraan agent. Tentunya rekaman dapat dilakukan dengan 
mengambil jumlah sampel tertentu. 


Seiring dengan banyaknya kanal pelayanan atau media pelayanan, 
pelanggan dapat mengajukan permintaan dengan menggunakan media 
pelayanan berbeda.


Penyelesaian masalah seketika pada saat permintaan yang pertama, 
akan menunjukkan kecepatan pelayanan contact center. Dampak dari 
tidak terselesaikannya suatu permintaan pelayanan dari salah satu agent, 
akan menyebabkan keraguan dan ketidakpuasan bagi pelanggan. Hal itu 
kemungkinan besar menyebabkan pelanggan tersebut akan 
menghubungi kembali. Akibatnya permintaan berulang dari orang yang 
sama untuk menanyakan masalah yang sama akan meningkat. 


Demikian pula untuk beberapa permasalahan yang tidak dapat 
diselesaikan oleh agent, sehingga perlu bantuan staff lain untuk 

FCR =
X

x 100% =
700

x 100% = 70,00%
N 1.000
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menghubungi penelepon, berdampak pada meningkatnya biaya 
komunikasi. Untuk itu perlu dicatat proses pelayanan yang berlangsung 
pada agent, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan, baik 
dalam proses kerja, kewenangan maupun ketersediaan informasi dan 
ketersediaan aplikasi pendukung.


Umumnya pelayanan dengan kategori pemesanan, penjualan atau 
keluhan, merupakan sumber tidak tercapainya First Contact Resolution. 
Walaupun demikian, tidak berarti bahwa untuk kategori transaksi atau 
keluhan, tidak bisa diselesaikan secara langsung. Ada beberapa masalah 
yang dikeluhkan dapat segera diselesaikan oleh agent dengan 
kewenangan yang telah diberikan. 


Dengan dukungan infomasi penyelesaian yang tersedia pada aplikasi 
agent, kewenangan yang memadai untuk keperluan tersebut, maka 
pelayanan tersebut dapat juga diselesaikan seketika. Untuk itu dapat 
dikategori pelayanan tersebut dalam First Contact Resolution. 


Untuk pelayanan yang lebih kompleks dan tidak bisa diberikan solusi 
seketika, maka nilai FCR bisa jauh lebih rendah, utamanya bila solusi 
yang diminta lebih mendetail. Semua angka tersebut sangat dipengaruhi 
oleh jenis pelayanan yang disediakan contact center tersebut, semakin 
rendah kemampuan agent untuk memberikan penyelesaian masalah 
seketika, maka semakin rendah target FCR dan tentunya berlaku 
sebaliknya.


Dengan tingginya angka FCR, menunjukkan bahwa dapat dicegah terjadi 
permintaan berulang dari pelanggan yang sama untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. Demikian pula agent tidak perlu melakukan 
pekerjaan tambahan untuk memberikan informasi atau tindak lanjut. 


Secara umum dampak utama dari First Contact Resolution yang rendah 
adalah biaya komunikasi yang tinggi, karena orang yang sama akan 
menghubungi berulang. Jika perusahaan menggunakan toll-free, maka 
diperlukan pembayaran extra untuk masalah yang sama. Demikian pula 
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jika pelanggan harus dihubungi kembali, maka akan ada biaya 
telekomunikasi untuk melakukan semua itu.


Disamping itu akan terjadi inefisiensi penggunaan waktu agent, artinya 
sekurangnya dua orang agent akan melayani satu permasalahan yang 
sama. Setiap agent tersebut, harus memulai dari awal bertanya 
mengenai kasusnya, selanjutnya memberikan solusi.


Dampak lain akibat tidak tercapainya FCR adalah menurunnya kepuasan 
pelanggan. Hal ini dapat terjadi karena umumnya kepuasan pelanggan 
akan turun, jika pelanggan harus menghubungi kembali untuk masalah 
sudah dilaporkan dan belum selesai. Pelanggan kembali harus 
mengalokasikan waktunya untuk memberikan penjelasan, bahkan bisa 
mulai dari awal, jika contact center tidak memiliki datanya.


Tindak Lanjut Penyelesaian 

Setiap permintaan atau permasalahan pelanggan yang tidak dapat 
diselesaikan dalam kerangka First Contact Resolution, maka harus 
ditindak-lanjuti untuk mendapatkan penyelesaian. Tindak lanjut 
penanganan tersebut dituangkan dalam Service Level Agreement (SLA) 
dalam satuan waktu penyelesaian. Ada yang dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu 1 jam, ada dalam beberapa jam, ada yang 1 hari dan ada 
pula dalam beberapa hari.


Dengan menetapkan kategorisasi pelayanan akan mudah untuk 
menetapkan waktu penyelesaian dari berbagai unit berbeda. Misalnya 
suatu unit kerja menetapkan penyelesaian 2 hari kerja, maka untuk 
permasalahan yang mirip bisa dijadikan acuan oleh unit kerja lain. 


Penetapan SLA dapat juga menggunakan kebijakan yang ditetapkan oleh 
pihak regulator. Untuk industri perbankan dapat mengikuti ketentuan 
yang diberikan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Untuk pelayanan informasi publik dapat juga menggunakan ketentuan 
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yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi. Berbagai ketentuan pemerintah 
dapat dijadikan acuan untuk tingkat SLA pelayanan.


Namun dengan tingkat persaingan usaha, tentunya setiap perusahaan 
sebaiknya mempunyai acuan SLA yang lebih cepat dari perusahaan 
pesaing. Dengan menyediakan sumber daya yang lebih besar, maka 
kemungkinan tingkat penyelesaian bisa lebih cepat. Dari waktu ke waktu 
manajemen contact center harus melakukan koordinasi dan kesepakatan 
dengan unit terkait, sehingga tingkat penyelesaian SLA menjadi lebih 
baik.


Jika suatu contact center menerima permintaan pelayanan sebanyak 
100, dan 70 dapat diselesaikan seketika oleh agent, sedangkan 30 harus 
ditindak lanjuti dengan unit terkait. Dengan menerapkan SLA 2 hari, dari 
30 permasalahan tersebut dapat diselesaikan 24 dalam kurun waktu 2 
hari, selebihnya ada 6 yang harus terselesaikan dalam waktu 5 hari. 
Untuk itu perhitungan SLA contact center tersebut adalah :


Pencapaian SLA dapat juga ditetapkan bervariasi sesuai dengan jenis 
pelayanan yang ditangani. Untuk pelayanan keluhan transaksi 
diselesaikan dengan SLA 1 hari, untuk penanganan keluhan pengiriman 
diselesaikan dengan SLA 2 hari. ✆

SLA =
Jumlah Terselesaikan

 x 100% =
24

x 100% = 80%
Jumlah Kasus 30
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Bab 9 

Penyusunan Formulir Penilaian 

Penilaian kualitas harus menggunakan formulir penilaian, baik dengan 
aplikasi maupun formulir dalam bentuk tercetak. Untuk menjaga kualitas 
penilaian yang sesuai dengan rekaman yang dinilai, pencatatan data 
rekaman harus dilakukan. Akan lebih baik jika pada aplikasi sistem 
rekaman dilengkapi dengan formulir penilaian yang terhubung dengan 
data rekaman. Dengan demikian hasil penilaian rekaman dapat dikoreksi 
atau dievaluasi.


Quality Monitoring Score dapat ditentukan dengan skala 0 – 100, dengan 
nilai 100 adalah nilai sempurna dari semua parameter yang ditentukan. 
Sesuai dengan bobot masing-masing parameter, dapat ditetapkan target 
pencapaian minimal sebesar 80 dari semua parameter. 


Sebelum dapat melakukan pengukuran kualitas, tim yang bertugas untuk 
melakukan penilaian harus menyusun formulir penilaian. Kerangka 
penyusunan penilaian dengan memperhatikan beberapa aspek. Dalam 
menyusun formulir penilaian harus memperhatikan 3 kompetensi dasar 
yaitu aspek etika, keterampilan dan pengetahuan. 


Dengan demikian komponen dalam formulir dapat menggunakan format 
sebagai berikut :
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Penentuan Nilai 

Dalam memberikan penilaian Quality Assurance tentunya harus dapat 
membedakan tingkatan nilai dengan mudah. Salah satu caranya adalah 
menentukan pilihan nilai dalam formulir penilaian. Penilaian Quality 
Assurance dapat dipengaruhi oleh perasaan penilai, pilihan nilai dan 
jumlah nilai. Dalam contact center, ada beberapa bentuk nilai skor. 
Memilih skor mana yang diterapkan untuk sebuah contact center, 
pastinya menjadi sebuah tantangan tersendiri. 


Untuk membantu, manajemen contact center dapat memperhatikan 
tingkat subjektivitas dari rentang skor yang ditetapkan. Jika semakin 
banyak rentang angka yang ditetapkan, akan semakin sulit bagi Quality 
Assurance untuk membuat panduan dan memberikan nilai dengan 
objektif.


Ada baiknya rentang penilaian tidak terlalu besar, agar lebih sederhana 
dalam menetapkan suatu nilai, misalnya dalam skala 5. Akan lebih 
mudah bagi Quality Assurance untuk menentukan perbedaan tingkatan 
setiap nilai yang digunakan. Sesuai skala nilai yang digunakan dapat 
dikelompokkan dalam 5 tingkatan yaitu :


• Nilai 0 diberikan untuk kondisi yang persyaratkan, akan tetapi tidak 
dilakukan atau melakukan sesuatu yang salah.


NO PARAMETER PENILAIAN BOBOT NILAI TOTAL

1 Etika Pelayanan 10% 95% 9,50%

2 Keterampilan Interaksi Pelayanan 50% 85% 42,50%

3 Keakuratan Informasi atau Solusi 40% 75% 30,00%

TOTAL NILAI 100% 82,00%
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• Nilai 1 diberikan untuk kondisi yang kurang dan perlu melakukan 
banyak perbaikan.


• Nilai 2 diberikan untuk kondisi yang cukup memadai, akan tetapi belum 
lengkap atau masih membutuhkan beberapa perbaikan.


• Nilai 3 diberikan untuk kondisi yang baik, lengkap dan tidak perlu 
melakukan perbaikan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai, baik karena tidak dibutuhkan atau tidak ada dalam 
rekaman.


Penggunaan nilai dapat juga menggunakan variasi nilai yang lebih 
banyak misalnya nilai 1 sampai dengan 5. Bahkan bisa dengan variasi 
nilai 1 sampai dengan 10, akan tetapi semakin banyak variasinya, maka 
semakin sulit dalam menetapkan nilai. Yang penting dalam memberikan 
variasi nilai tersebut, ada panduan atau acuan yang dapat digunakan 
serta dipahami bersama oleh semua tim penilai.


Penggunaan nilai dapat juga menggunakan variable Ya atau Tidak, 
artinya parameter tersebut cukup dinilai 1 atau 0. Nilai 1 diberikan jika 
persyaratan yang ditetapkan dilakukan, sedangkan nilai 0 diberikan jika 
persyaratan yang ditetapkan tidak dilakukan. Penilaian ini cukup baik 
digunakan untuk pengamatan langsung yang hanya memberikan 
persyaratan minimum dan tanpa pertimbangan yang detail. 


Bobot Penilaian 

Sebagaimana kita ketahui, Quality Assurance harus mampu 
menerjemahkan parameter-parameter standar kualitas, menjadi ukuran-
ukuran yang bisa dinilai secara penglihatan dan pendengaran. Sehingga, 
semuanya bisa dituangkan ke dalam formulir penilaian. Dari semua 
parameter tersebut, pembobotan nilai total tentunya harus berjumlah 100 
persen. 
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Aturan dalam menetapkan bobot antara parameter yang satu dengan 
yang lain, dilakukan berdasarkan kebutuhan pelanggan yang tentunya 
sejalan dengan dampak bisnis yang diharapkan. Demikian pula patut 
mempertimbangkan bahwa parameter kualitas merupakan kontrol dalam 
proses pembentukan budaya pelayanan. Begitu juga penetapan bobot 
dapat mempertimbangkan prioritas perbaikan yang akan dilakukan, serta 
potensi risiko yang terjadi. Dalam hal ini, manajemen harus menentukan 
parameter yang perlu mendapatkan pembobotan yang lebih besar. 
Dengan konsep pembobotan, manajemen dapat menetapkan bobot 
yang lebih besar pada parameter tertentu dan lebih penting diperhatikan. 


Contact center yang berperan dalam meningkatkan penjualan produk, 
dapat menetapkan bobot yang lebih besar untuk keterampilan agent 
dalam melakukan penjualan. Quality Assurance tidak perlu memberikan 
penilaian yang besar pada parameter etika, meski bukan berarti 
meniadakannya sama sekali. 


Untuk pembobotan berdasarkan prioritas perbaikan adalah upaya 
Quality Assurance untuk memperbaiki kemampuan agent yang 
bermasalah. Jika secara umum, agent lemah pada kemampuan 
memberikan solusi, maka parameter “Kesesuaian Solusi” bisa diberikan 
bobot yang besar. Dengan demikian mendorong agent untuk mencapai 
nilai yang tinggi dalam memberikan solusi, sekaligus melatih agent untuk 
menguasai prosedur dengan baik. Hal ini akan mendorong perbaikan 
dan pembentukan budaya pelayanan. 


Jika Quality Assurance memasukkan parameter quality dengan 
menggunakan 3 parameter, yakni etika pelayanan, proses kerja dan 
solusi pelayanan. Parameter yang bobotnya lebih besar disesuaikan 
dengan kebutuhan pelanggan. Jika parameter solusi diberikan bobot 
sebesar 50%, proses kerja 40%, dan etika 10%. Dengan sendirinya, 
parameter solusi menjadi perhatian agent. Saat bobotnya besar, agent 
akan fokus untuk mencapainya.
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Pembobotan penilaian kualitas pelayanan dapat memperhatikan 
beberapa aspek pengukuran Quality Assurance seperti :


a. Media Pelayanan 

Penggunaan media berbeda dalam pelayanan contact center telah 
banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Untuk itu pengukuran 
kualitas juga memperhatikan media pelayanan yang digunakan 
pelanggan. Proses pelayanan pada media berbeda bisa melalui tahapan 
yang berbeda.


Pelayanan melalui telepon membutuhkan kemampuan berbicara, 
sebaliknya kemampuan media sosial, chat atau email membutuhkan 
kemampuan menulis. Pada pelayanan melalui chat atau email tidak 
diperlukan kemampuan berbicara, sebaliknya dalam komunikasi telepon 
tidak terlalu dibutuhkan kemampuan menulis. Kemampuan menulis pada 
pelayanan telepon digunakan untuk mencatat pelayanan dengan baik.


b. Jenis Pelayanan 

Pelayanan informasi, permintaan, transaksi dan penanganan keluhan 
produk bisa saja berbeda tahapan proses yang harus dilakukan. Hal ini 
berpengaruh pada proses penilaian kualitas pelayanan. Begitu juga jenis 
pelayanan yang bersifat inbound akan berbeda dengan kegiatan 
outbound call. Dengan tahapan yang berbeda menyebabkan formulir 
penilaian memperhatikan parameter atau bobot yang berbeda.


Pada kegiatan Telemarketing dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi 
penolakan, kemampuan dalam menawarkan produk atau jasa. Pada 
pelayanan inbound dibutuhkan kemampuan menggali kebutuhan 
pelanggan atau menganalisis keluhan pelanggan.


c. Fokus Pengembangan 

Menyusun formulir penilaian kualitas harus sesuai dengan fokus 
pelayanan dan pengembangan yang ingin dilakukan. Jika fokus 
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pengembangan kualitas ada pada kemampuan agent, maka akan 
berbeda jika fokus pengembangan kualitas produk. Begitu juga jika 
pengembangan ditekankan pada kemampuan penjualan, akan berbeda 
dengan kemampuan penanganan keluhan.


Parameter Penilaian 

Dalam mengukur kualitas pelayanan agent contact center dapat 
memperhatikan tiga aspek utama yaitu etika pelayanan, keterampilan 
pelayanan serta kesesuaian informasi dan solusi. Kecepatan dalam 
pelayanan sangat berhubungan dengan disiplin agent dalam melakukan 
pelayanan. Kepatuhan pada proses pelayanan adalah salah satu bagian 
penting dalam disiplin pekerjaan.


Dukungan kemampuan dalam pengetahuan produk serta keterampilan 
komunikasi menjadi penting. Pengetahuan produk agent akan membantu 
dalam proses penyelesaian permintaan secara akurat. Sedangkan 
keterampilan komunikasi akan membantu dalam menyampaikan 
informasi dan menyelesaikan permintaan secara cepat.


a. Etika Komunikasi Pelayanan.  

Etika memperhatikan keramahan dan sopan santun agent dalam 
memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Etika 
komunikasi agent contact center dapat dijabarkan dalam kepatuhan 
dalam pemberian salam pembuka dan salam penutup, sopan santun 
dalam menyapa nama pelanggan, kemampuan komunikasi dengan 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik. 


Begitu juga etika komunikasi agent dalam memberikan pelayanan 
memperhatikan volume suara, intonasi, kejelasan ucapan dan kecepatan 
dalam berbicara serta tingkat pengendalian emosi.
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b. Keterampilan Interaksi.  

Keterampilan interaksi memperhatikan kemampuan agent dalam 
menggunakan keterampilan yang dimiliki dalam proses pelayanan. 
Kemampuan berinteraksi sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang 
memperhatikan kemampuan berbicara atau menjelaskan informasi, 
kemampuan memahami dengan menyimak, kemampuan menggali 

Parameter Keterangan

Salam Pembuka Memberikan salam pembuka dan perkenalan.

Menyapa Pelanggan
Menyapa nama pelanggan dengan sopan dgn 
sapaan, minimal 3 kali dan merata selama 
pembicaraan.

Kualitas Suara
Menggunakan volume suara dan intonasi yang 
terdengar dengan jelas.

Artikulasi & Kecepatan 
Berbicara

Mengucapkan kata dengan artikulasi jelas dan 
kecepatan berbicara yang normal.

Pilihan Kata & Tata Bahasa
Menggunakan kata positif, tata bahasa mudah 
dimengerti, tidak bergumam dan tidak ada 
jargon.

Etika bertelepon
Melakukan Mute, Hold dan Transfer serta 
permohonan atau perintah dengan baik.

Pengendalian Diri Menjaga emosi selama proses pelayanan.

Kecukupan Layanan
Menanyakan kecukupan layanan dan 
menawarkan bantuan lainnya.

Salam Penutup Memberikan salam penutup.
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dengan bertanya, dan kemampuan menjalin hubungan dengan 
pelanggan. Pada kondisi tertentu keterampilan yang menjadi perhatian 
adalah kemampuan dalam bernegosiasai untuk menyelesaikan 
permasalahan atau keluhan pelanggan. Begitu juga kemampuan dalam 
melakukan penjualan atau menawarkan produk dan solusi tertentu 
sesuai kebutuhan pelanggan.


c. Keakuratan Informasi atau Solusi.  

Penguasaan terhadap pemasalahan dengan memperhatikan kesesuaian 
informasi atau solusi yang disampaikan oleh agent kepada pelanggan 

Parameter Keterangan

Kemampuan Menyimak
Mendengarkan dengan seksama permintaan 
pelanggan, tidak mengulang dan tidak 
memotong.

Kemampuan Bertanya
Mengajukan pertanyaan yang tepat untuk 
menggali kebutuhan pelanggan.

Analisis & Pemecahan 
Masalah

Menganalisis permintaan, untuk mendapatkan 
penyelesaian yang sesuai.

Negosiasi & Penanganan 
Keluhan

Melakukan negosiasi atas keluhan atau 
keberatan pelanggan.

Kemampuan Presentasi
Memberikan penjelasan secara terstruktur dan 
mudah dimengerti.

Keterampilan Relationship Menjalin hubungan baik dengan pelanggan.

Kemampuan Penjualan Melakukan penawaran dan proses penjualan.

Kemampuan Pencatatan
Menyampaikan proses pencatatan selama 
proses pelayanan dan memberikan nomor lapor 
atas pencatatan pelayanan pelanggan.
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selama proses pelayanan. Hal ini menyangkut pengetahuan agent dalam 
memberikan berbagai alternatif penyelesaian secara cepat dan akurat. 
Penguasaan prosedur akan membuat proses proses pelayanan berjalan 
dengan efektif dan sesuai dengan tahapan yang seharusnya dijalankan. 
Kemampuan ini sejalan dengan kemampuan agent dalam memahami 
profil pelanggan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan 
cepat dan tidak berbelit-belit.


Formulir Penilaian Kualitas Pelayanan disusun sedemikian rupa, 
sehingga memudahkan dalam proses penilaian. Setiap parameter 
sebaiknya dibuat secara detail, sehingga dapat digunakan secara 
seragam oleh semua pihak yang melakukan pengukuran. Parameter 
yang digunakan sedapat mungkin mengakomodasi kebutuhan 
pengembangan dan menghindari potensi perbedaan pendapat.


Berbagai macam formulir penilaian dapat disusun sesuai dengan 
kebutuhan contact center. Yang pada intinya memberikan kemudahan 
proses penilaian yang konsisten dan dapat digunakan sebagai bagian 

Parameter Keterangan

Akurasi informasi
Memberikan informasi sesuai kebutuhan atau pertanyaan 
dengan lengkap dan benar.

Kesesuaian 
Prosedur Melakukan tahapan pelayanan sesuai prosedur.

Kesesuaian Tindak 
Lanjut Memberikan tindak lanjut penyelesaian sesuai prosedur.

Verifikasi Data
Melakukan proses verifikasi pelanggan, secara terstruktur 
sesuai prosedur.

Konfirmasi 
Pelayanan

Melakukan konfirmasi pelayanan yang dilakukan dengan 
terstruktur dan benar.

Edukasi Pelanggan
Memberikan edukasi atau alternatif dan informasi 
tambahan.
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dari pengembangan kualitas pelayanan dan pengembangan kemampuan 
agent.


Panduan Pelayanan 

Dalam menyusun parameter penilaian kualitas pelayanan contact center 
harus memperhatikan aspek perencanaan dengan baik. Pada dasarnya 
setiap pekerjaan membutuhkan panduan sebagai acuan untuk 
melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian ada gambaran hal-hal yang 
harus dilakukan beserta batasan kewenangan yang dapat ditangani. 
Panduan tersebut disusun sebagai Standard Operational Procedure 
(SOP) yang memuat tahapan dalam melaksanakan pekerjaan.


Pada pelayanan contact center yang memperhatikan komunikasi 
pelayanan, maka setiap tahapan perlu mencantumkan cara 
menyampaikan informasi kepada pelanggan. Hal itu biasanya dituangkan 
dalam naskah pelayanan, yang dijadikan panduan bagi agent dalam 
menyampaikan informasi. Kepatuhan pada naskah pelayanan dan 
prosedur operasional dipantau dengan ketat oleh Quality Assurance.


Penyusunan prosedur pelayanan dan naskah pelayanan dapat dilakukan 
bersama antara Bisnis Proses Analis, Supervisor dan Quality Assurance. 
Keseimbangan antara kemudahan proses pelayanan dan risiko 
pelayanan yang mungkin terjadi harus menjadi bahan pertimbangan 
dalam menyusun prosedur pelayanan. Untuk itu perlu menyusun 
dokumen yang mudah dipahami oleh agent sebagai pelaksana 
pekerjaan.


Disamping itu keterkaitan dengan unit kerja lainnya perlu 
dipertimbangkan dalam menyusun prosedur, sehingga ada kejelasan 
tahapan penyelesaian suatu pelayanan. Dengan mendapatkan jangka 
waktu penyelesaian dari unit kerja terkait, maka agent dapat memberikan 
kepastian dalam proses pelayanan. Hal ini dapat dituangkan dalam 

74 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

Service Level Agreement (SLA) yang memuat jangka waktu proses 
penyelesaian.


Penyusunan prosedur kerja tentunya tidak hanya untuk kepentingan 
agent sebagai pelaksana pelayanan, akan tetapi juga menyediakan 
prosedur untuk pekerjaan lain dalam organisasi contact center. 
Berdasarkan fungsi masing-masing bagian dapat dikelompokkan 
prosedur kerja sebagai berikut:


a. Prosedur Pelayanan, meliputi prosedur pelayanan informasi, prosedur 
penanganan keluhan pelanggan, prosedur tindak lanjut, prosedur 
pelayanan transaksi, prosedur pelayanan permintaan, prosedur 
pelayanan pengiriman dan prosedur terkait pelayanan lainnya. 


b. Prosedur Pengawasan dan Pengembangan, meliputi prosedur 
penilaian rekaman pelayanan, prosedur kalibrasi, prosedur bimbingan, 
prosedur pengembangan aplikasi.


c. Prosedur Administrasi, meliputi prosedur perubahan data pelanggan, 
prosedur pembuatan laporan, prosedur pembuatan jadwal, prosedur 
penggajian, prosedur rekrutmen. ✆  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Bab 10 

Panduan Etika Pelayanan 

Selayaknya setiap agent contact center mampu berkomunikasi dengan 
mengedepankan kemampuan berbicara yang baik. Berbagai aspek 
penting yang menjadi perhatian dalam berbicara, khususnya pemilihan 
kata atau kalimat yang tepat, kecepatan dalam berbicara, penyebutan 
kata dengan tepat serta volume dan intonasi yang sesuai.


Berbagai aspek yang ada pada keterampilan berbicara sebaiknya 
dicantumkan dalam etika komunikasi pelayanan. Dengan demikian 
penilaian etika pelayanan bisa menjabarkan satu per satu parameter 
penting dalam komunikasi pelayanan.


Sesuai dengan rencana pengukuran kualitas pelayanan, maka beberapa 
parameter etika pelayanan dapat didefinisikan sebagai acuan dalam 
memberikan penilaian.


Salam Pembuka dan Penutup 

Memberikan salam pembuka merupakan upaya untuk memberikan 
kesan profesional dalam menyambut pelanggan. Kalimat yang banyak 
diucapkan dalam salam pembuka adalah :
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• Menyebutkan nama perusahaan atau nama contact center atau 
identitas yang diberikan untuk unit pelayanan.


• Memberikan salam khas Indonesia, seperti ucapan selamat pagi, 
siang, sore dan malam, sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan.


• Menyebutkan nama agent, biasanya berupa nama panggilan yang 
mudah diingat lawan bicara.


• Menawarkan bantuan.


Contohnya "Telexindo, selamat pagi dengan Andi, bisa dibantu ?"


Cara penilaian salam pembuka adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent tidak memberikan salam pembuka atau 
melakukan kesalahan dalam memberikan salam.


• Nilai 1 diberikan jika agent kurang lengkap dalam mengucapkan salam.


• Nilai 2 diberikan jika agent mengucapkan dengan lengkap, akan tetapi 
ada bagian yang diucapkan tertukar.


• Nilai 3 diberikan jika agent mengucapkan dengan lengkap dan benar.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Cara penilaian salam penutup adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent tidak memberikan salam penutup atau 
melakukan kesalahan dalam memberikan salam.


• Nilai 1 diberikan jika agent kurang lengkap dalam mengucapkan salam.


• Nilai 2 diberikan jika agent mengucapkan dengan lengkap, akan tetapi 
ada bagian yang diucapkan tertukar.


• Nilai 3 diberikan jika agent mengucapkan dengan lengkap dan benar.
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• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Intonasi dan Volume Suara 

Dalam percakapan agent diharapkan dapat menyampaikan informasi 
dengan intonasi yang bervariasi dan volume suara yang terdengar 
dengan jelas.


Cara penilaian intonasi dan volume suara adalah sebagai berikut :


• Tidak ada Nilai 0 dan Nilai N/A untuk intonasi dan volume suara.


• Nilai 1 diberikan jika agent menyampaikan dengan suara datar atau 
volume kecil sehingga lawan bicara sering meminta untuk mengulangi 
informasi yang disampaikan.


• Nilai 2 diberikan jika agent menyampaikan dengan suara datar atau 
dengan volume kecil dan besar yang tidak konsisten sehingga lawan 
bicara kadang meminta untuk mengulangi informasi yang disampaikan.


• Nilai 3 diberikan jika agent berbicara dengan intonasi yang berirama, 
menyesuaikan dengan kondisi lawan bicara, bersemangat dengan 
volume suara yang terdengar jelas.


Pemilihan Kata dan Tata Bahasa 

Pemilihan kata dan susunan kalimat yang tepat akan membantu dalam 
komunikasi yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Penggunaan kata 
yang terlalu teknis atau spesifik menyebabkan lawan bicara tidak 
mengerti. Begitu juga penggunaan singkatan yang hanya dimengerti 
secara internal.


Cara penilaian pemilihan kata dan tata bahasa adalah sebagai berikut :
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• Tidak ada Nilai 0 dan N/A untuk parameter pemilihan kata dan tata 
bahasa.


• Nilai 1 diberikan jika agent banyak menyebutkan jargon, istilah yang 
tidak dimengerti lawan bicara atau susunan kalimat yang tidak 
terstruktur.


• Nilai 2 diberikan jika agent menyebutkan beberapa jargon atau istilah 
yang tidak dimengerti lawan bicara atau susunan kalimat yang tidak 
terstruktur.


• Nilai 3 diberikan jika agent menggunakan kata dan susunan kalimat 
yang benar, sehingga lawan bicara mudah mengerti informasi yang 
disampaikan.


Artikulasi dan Kecepatan Berbicara 

Kemampuan agent untuk menyampaikan informasi dengan jelas dapat 
dinilai dari artikulasi dalam menyebutkan kata serta kecepatan 
mengucapkan kata yang mudah ditangkap oleh pelanggan. Cara 
penilaian artikulasi dan kecepatan berbicara adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent sering mengucapkan kata dengan artikulasi 
yang salah dan berbicara terlalu cepat, sehingga lawan bicara sering 
minta diulang.


• Nilai 1 diberikan jika agent sering mengucapkan kata dengan artikulasi 
yang kurang jelas dan berbicara terlalu cepat, sehingga lawan bicara 
terkadang minta diulang.


• Nilai 2 diberikan jika agent mengucapkan kata dengan artikulasi yang 
jelas sepanjang percakapan, akan tetapi terkadang kurang 
memperhatikan kesesuaian kecepatan berbicara dengan pelanggan.
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• Nilai 3 diberikan jika agent mengucapkan kata dengan artikulasi yang 
jelas sepanjang percakapan dan memperhatikan kesesuaian 
kecepatan berbicara dengan pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Etika Bertelepon 

Dalam berkomunikasi melalui telepon harus memperhatikan beberapa 
etika. Utamanya pada saat permisi untuk melakukan transfer atau hold. 
Begitu juga harus memperhatikan pada saat meminta lawan bicara 
melakukan sesuatu, misalnya meminta untuk mencatat. 


Cara penilaian etika bertelepon adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent tidak melakukan permisi dan tidak meminta 
dengan sopan pada saat memberikan instruksi atau melakukan 
perintah yang salah.


• Nilai 1 diberikan jika agent tidak melakukan permisi dan tidak 
mengungkapkan terima kasih untuk menunggu dan tidak meminta 
dengan sopan pada saat memberikan instruksi.


• Nilai 2 diberikan jika agent tidak melakukan permisi atau tidak 
mengungkapkan terima kasih untuk menunggu atau tidak meminta 
dengan sopan pada saat memberikan instruksi.


• Nilai 3 diberikan jika agent melakukan permisi dan mengungkapkan 
terima kasih untuk menunggu serta meminta dengan sopan pada saat 
memberikan instruksi.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Telexindo Bizmart 81



Contact Center Quality Assurance

Kecukupan Layanan 

Dalam pelayanan agent perlu memperhatikan penerimaan pelanggan 
atas informasi atau pelayanan yang diberikan. Utamanya memastikan 
pelanggan sudah mendapatkan informasi dengan lengkap, bisa 
menggunakan kalimat “Apakah informasi yang diberikan sudah cukup 
jelas?”. 


Selanjutnya agent memberikan kesempatan kepada pelanggan, jika 
masih mempunyai pertanyaan yang lain. Bisa dengan mengucapkan 
kalimat “Ada lagi yang mau ditanyakan ?”.


Cara penilaian kecukupan layanan adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent tidak memperhatikan kecukupan layanan.


• Nilai 1 diberikan jika agent hanya melakukan salah satu dari 
menanyakan kecukupan layanan atau menawarkan bantuan lainnya.


• Nilai 2 diberikan jika agent menanyakan kecukupan layanan dan 
menawarkan bantuan lainnya, akan tetapi kurang menunggu jawaban 
pelanggan sebelum mengakhiri pembicaraan.


• Nilai 3 diberikan jika agent menanyakan kecukupan layanan dan 
menawarkan bantuan lainnya, serta menunggu jawaban pelanggan 
sebelum mengakhiri pembicaraan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai. ✆
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Bab 11 

Panduan Keterampilan Pelayanan 

Kemampuan pelayanan harus didukung dengan berbagai keterampilan 
dalam menangani berbagai kondisi pelayanan. Kemampuan presentasi 
digunakan dalam menyampaikan informasi dengan terstruktur dan 
mudah dimengerti. Kemampuan negosiasi dibutuhkan dalam mengatasi 
keluhan atau keberatan pelanggan atas ketidaksesuaian yang dihadapi. 
Kemampuan penjualan digunakan dalam mempengaruhi calon 
pelanggan dalam memutuskan untuk melakukan pembelian. 


Untuk memberikan panduan dalam pengukuran kualitas pelayanan 
terhadap aspek keterampilan, maka perlu disusun panduan penilaian. 
Beberapa parameter keterampilan pelayanan dapat didefinisikan sebagai 
acuan dalam memberikan penilaian.


Keterampilan Menyimak 

Keterampilan menyimak dibutuhkan untuk memahami kebutuhan atau 
permintaan pelanggan. Keterampilan menyimak ditunjukkan dengan 
mendengarkan dengan seksama, dan terlibat aktif dalam pembicaraan 
dengan memberikan balasan atas pernyataan atau permintaan 
pelanggan. Kata yang dapat diucapkan seperti “baik”, “betul”, “ya” atau 
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kombinasi sapaan "baik bu" atau dengan menyebutkan nama seperti 
"baik Pak Andi". 


Keterampilan menyimak harus dilakukan agent pada saat pelanggan 
menyampaikan permintaan. Dengan demikian agent dapat menunjukkan 
kepedulian terhadap permintaan pelanggan serta memudahkan untuk 
memahami kebutuhan pelanggan.


Cara penilaian keterampilan menyimak adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak memberikan 
kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center lebih banyak diam selama 
pelanggan berbicara dan kurang memberikan tanggapan atau balasan 
yang sesuai.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center secara aktif memberikan 
tanggapan selama pelanggan berbicara, akan tetapi masih 
menyampaikan pertanyaan yang berulang.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center secara aktif memberikan 
tanggapan selama pelanggan berbicara dan memahami kebutuhan 
pelanggan serta tidak ada pertanyaan yang berulang.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya dibutuhkan untuk menggali kebutuhan pelanggan 
dan menyamakan persepsi mengenai permintaan atau permasalahan 
pelanggan. Keterampilan bertanya ditunjukkan dengan mengajukan 
pertanyaan sesuai dengan struktur dan tipe pertanyaan, sehingga 
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pelanggan memberikan jawaban yang sesuai. Ada 4 jenis pertanyaan 
yang sering digunakan adalah :


a. Pertanyaan terbuka, biasa digunakan untuk memberikan kesempatan 
kepada pelanggan untuk menjelaskan sesuatu kejadian atau 
permintaan. Contoh pertanyaan terbuka adalah "Mohon 
diinformasikan kronologis kejadiannya ?" atau "Kenapa kartu bapak 
tidak bisa digunakan ?".


b. Pertanyaan tertutup, biasanya digunakan untuk menanyakan perihal 
yang spesifik, seperti nama, tempat, waktu dan jumlah. Contoh 
pertanyaan tertutup "Mohon diinformasikan nama lengkapnya ?" atau 
"Bisa saya catat alamat bapak ?" atau "Kapan bapak melakukan 
transaksi ?" atau "Berapa jumlah pesanan yang diinginkan ?".


c. Pertanyaan pilihan, biasanya digunakan untuk mengarahkan 
pelanggan dan memudahkan pelanggan memberikan jawaban, sesuai 
dengan pilihan yang diberikan. Contoh pertanyaan pilihan adalah 
"Apakah menggunakan kartu prabayar atau paska bayar ?".


d. Pertanyaan ya atau tidak, biasanya digunakan untuk memberikan 
kesempatan pelanggan memberikan konfirmasi, sehingga dikenal 
juga dengan pertanyaan konfirmasi. Pertanyaan ini seperti "Apakah 
bapak sudah menerima email ?” atau "Apakah ibu pernah 
menggunakannya ?". 


Keterampilan bertanya harus dilakukan agent pada saat menggali 
kebutuhan pelanggan serta melakukan konfirmasi. Dengan demikian 
agent dapat memahami kebutuhan pelanggan serta menyamakan 
persepsi atau informasi.


Cara penilaian keterampilan bertanya adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center salah dalam mengajukan 
pertanyaan atau mengintimidasi pelanggan.


Telexindo Bizmart 85



Contact Center Quality Assurance

• Nilai 1 diberikan jika agent contact center sering menggunakan 
pertanyaan yang tidak terstruktur atau mengekor.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center menggunakan pertanyaan 
yang terstruktur, akan tetapi beberapa pertanyaan yang diajukan 
kurang tepat.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center menggunakan pertanyaan 
yang terstruktur dan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi 
percakapan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Kemampuan Analisis 

Kemampuan analisis sangat berhubungan erat dengan keterampilan 
bertanya untuk menggali kebutuhan pelanggan dan mengidentifikasi 
permintaan atau permasalahan pelanggan. Kemampuan analisis 
ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengenali kebenaran informasi 
dari pelanggan, mampu mengidentifikasi hubungan antar permasalahan 
yang dihadapi serta menggunakan asumsi yang tepat sesuai dengan 
data atau informasi yang akurat.


Kemampuan analisis berhubungan dengan penggunaan metode 
bertanya yang mencakup unsur 5W1H (what, when, who, where, why 
and how). Kemampuan ini juga ditunjukkan dengan melakukan klarifikasi 
permintaan atau permasalahan dengan benar, sehingga proses 
pelayanan berlangsung dengan baik.


Cara penilaian kemampuan analisis adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center menggunakan asumsi yang 
salah.
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• Nilai 1 diberikan jika agent contact center kurang mengidentifikasi 
permasalahan atau permintaan pelanggan atau kurang dalam 
menggunakan 5W1H.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center mampu mengidentifikasi 
dengan 5W1H, akan tetapi kurang dapat menyimpulkan.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center mampu mengenali 
kebenaran informasi dari pelanggan, mampu mengidentifikasi 
hubungan antar permasalahan yang dihadapi serta menggunakan 
asumsi yang tepat sesuai dengan data.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi kemampuan analisis yang tidak dapat 
diamati, diukur atau dinilai.


Keterampilan Presentasi 

Keterampilan presentasi dibutuhkan untuk menyampaikan informasi 
secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pelanggan. Keterampilan 
presentasi ditunjukkan dengan menyampaikan informasi dengan 
menjelaskan poin-poin penting sesuai dengan permintaan pelanggan.


Keterampilan presentasi harus digunakan agent pada saat 
menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pelanggan, baik pada 
saat menyampaikan informasi produk, ketentuan, prosedur, harga atau 
biaya. Dengan demikian agent dapat menunjukkan manfaat atau solusi 
yang dapat dipahami pelanggan.


Cara penilaian keterampilan presentasi adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak memberikan penjelasan 
kepada pelanggan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center menjelaskan kurang 
terstruktur, kurang menggunakan poin serta kurang interaktif.
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• Nilai 2 diberikan jika agent contact center secara aktif memberikan 
penjelasan secara terstruktur akan tetapi kurang memperhatikan 
ketertarikan pelanggan.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center secara aktif memberikan 
penjelasan secara terstruktur dengan memperhatikan pertanyaan atau 
permintaan pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Keterampilan Membangun Hubungan 

Keterampilan membangun hubungan harus digunakan agent pada saat 
menyampaian empati atas permasalahan pelanggan, atau pada saat 
memberikan perhatian, apresiasi, instruksi dan rekomendasi. Dengan 
demikian pelanggan merasa diperhatikan dan membuka peluang untuk 
meningkatkan loyalitas pelanggan dan hubungan jangka panjang.


Mengingatkan pelanggan untuk menggunakan reward point atau 
mengingat jatuh tempo pembayaran merupakan salah satu cara untuk 
menunjukkan hubungan baik. Begitu juga menyediakan pilihan sesuai 
dengan kebiasaan pelanggan, misalnya pilihan paket promosi.


Cara penilaian keterampilan membangun hubungan adalah sebagai 
berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak memberikan perhatian 
atau empati atas permasalahan pelanggan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center kurang dalam memberikan 
empati, perhatian, atau apresiasi atas informasi pelanggan serta 
kurang dalam memberikan instruksi dan rekomendasi yang sesuai 
kondisi pelanggan.
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• Nilai 2 diberikan jika agent contact center kurang lengkap dalam 
memberikan empati, perhatian, atau apresiasi atas informasi 
pelanggan serta kurang lengkap dalam memberikan instruksi dan 
rekomendasi yang sesuai kondisi pelanggan. 


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center secara aktif memberikan 
empati, perhatian, atau apresiasi atas informasi pelanggan serta 
memberikan instruksi dan rekomendasi secara terstruktur sesuai 
kondisi pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Keterampilan Penjualan 

Pada kegiatan contact center yang melibatkan proses penjualan produk, 
selain kemampuan dalam melakukan presentasi produk, maka juga 
dibutuhkan kemampuan untuk mengatasi penolakan pelanggan. 
Keterampilan penjualan dibutuhkan untuk mempengaruhi pelanggan, 
sehingga melakukan pemesanan atau pembelian. Keterampilan 
penjualan ditunjukkan dengan menyampaikan manfaat produk atau jasa 
serta melakukan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


Keterampilan penjualan juga digunakan agent pada saat mengatasi 
keberatan pelanggan atas penawaran yang diberikan. Keterampilan 
penjualan berhubungan erat dengan keterampilan penawaran, yang 
dapat digunakan pada saat agent menawarkan produk, menyampaikan 
manfaat atau keunggulan produk. Dengan demikian agent dapat 
mencapai kesepakatan penjualan dengan pelanggan.


Cara penilaian keterampilan penjualan adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak melakukan proses 
penjualan pada saat ada peluang untuk melakukan penjualan.
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• Nilai 1 diberikan jika agent contact center kurang aktif melakukan 
penawaran atau tidak dapat menangani penolakan calon pelanggan, 
sehingga tidak berhasil melakukan penjualan.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center aktif melakukan penawaran 
dan dapat menangani penolakan calon pelanggan, akan tetapi belum 
berhasil melakukan penjualan.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center secara aktif menawarkan, 
mengatasi penolakan pelanggan serta berhasil mempengaruhi 
pelanggan untuk melakukan pembelian.


• Nilai N/A diberikan jika agent tidak memungkinkan untuk memberikan 
penawaran atau untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Keterampilan Negosiasi 

Keterampilan negosiasi dibutuhkan agent contact center pada saat 
mengatasi keluhan atas permasalahan yang dihadapi pelanggan atau 
keberatan pelanggan atas penawaran yang diberikan. Keterampilan 
negosiasi digunakan untuk menemukan kesepakatan, sehingga 
pelanggan dapat menerima atau merasakan manfaat atas solusi dan 
tindaklanjut yang diberikan.


Cara penilaian keterampilan negosiasi adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center salah dalam memberikan 
tanggapan atau salah dalam menangani keberatan pelanggan atau 
tidak menguntungkan perusahaan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center kurang mampu menangani 
keberatan pelanggan atau memberikan solusi yang kurang sesuai 
harapan pelanggan dan kurang menguntungkan perusahaan.
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• Nilai 2 diberikan jika agent contact center mampu menangani 
keberatan pelanggan dengan memberikan solusi atau alternatif solusi 
yang sesuai harapan pelanggan dan kurang menguntungkan 
perusahaan.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center mampu menangani 
keberatan pelanggan dengan memberikan solusi atau alternatif solusi 
yang sesuai harapan pelanggan dan tidak merugikan perusahaan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi pelayanan yang diberikan bukan 
keluhan atau tidak melakukan penjualan.


Keterampilan Penanganan Keluhan 

Keterampilan penanganan keluhan dibutuhkan agent contact center 
untuk mengambil keputusan yang tepat pada saat menangani keluhan 
atas permasalahan pelanggan. Keterampilan penanganan keluhan 
digunakan untuk memberikan solusi secara terstruktur, sehingga 
pelanggan mendapatkan solusi dan tindaklanjut penyelesaian.


Cara penilaian keterampilan penanganan keluhan adalah sebagai 
berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center salah dalam menangani 
keluhan pelanggan atau salah dalam menggunakan kewenangan 
sehingga merugikan perusahaan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center mengidentifikasi keluhan 
pelanggan dan melakukan eskalasi kepada pihak terkait.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center mampu mengidentifikasi 
keluhan pelanggan, menenangkan pelanggan, akan tetapi belum 
mampu menyelesaikan keluhan pelanggan.
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• Nilai 3 diberikan jika agent contact center mampu mengidentifikasi 
keluhan pelanggan, menenangkan pelanggan dan menyelesaikan 
keluhan pelanggan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan 
atau pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi pelayanan yang diberikan bukan 
keluhan.


Kemampuan Pencatatan 

Keterampilan mencatat dibutuhkan untuk mencatat permintaan atau 
permasalahan pelanggan dengan kategori yang benar serta penjelasan 
yang mudah dipahami oleh pihak terkait. Kemampuan mencatat 
ditunjukkan dengan menyampaikan proses pencatatan yang dilakukan 
selama proses pelayanan, memberikan ringkasan hasil pencatatan serta 
menyampaikan nomor kasus atau nomor lapor.


Keterampilan mencatat seharusnya digunakan agent pada saat proses 
pelayanan sedang berlangsung, sehingga pencatatan dilakukan dengan 
data yang akurat. Hal ini juga menghindari agent mengarang suatu 
kasus, sehingga kurang akurat. Pencatatan kasus yang akurat akan 
memudahkan dalam membuat laporan, melakukan analisis serta 
menindaklanjuti dengan unit terkait.


Dengan menyampaikan nomor lapor, maka pelanggan akan merasa 
permasalahan yang disampaikan diperhatikan dan dicatat dengan baik. 
Nomor lapor juga akan membantu pelanggan untuk melakukan 
konfirmasi ulang atau menanyakan status dari penanganan permintaan 
yang diajukan.


Cara penilaian kemampuan pencatatan adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak menyampaikan proses 
pencatatan yang dilakukan dan tidak memberikan nomor lapor kepada 
pelanggan.
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• Nilai 1 diberikan jika agent contact center tidak menyampaikan proses 
pencatatan yang dilakukan, akan tetapi memberikan nomor lapor 
kepada pelanggan.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center menyampaikan proses 
pencatatan yang dilakukan dan memberikan nomor lapor kepada 
pelanggan, akan tetapi kurang interaktif.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center secara interaktif 
menyampaikan proses pencatatan yang dilakukan dan memberikan 
nomor lapor kepada pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Beberapa keterampilan tambahan dapat dimasukkan dalam formulir 
penilaian. Dengan mekanisme penyusunan yang sama, maka akan 
menjadi panduan yang memadai bagi agent dalam melaksanakan proses 
pelayanan. Sekaligus menjadi panduan bagi Quality Assurance dalam 
melakukan pengukuran dan penilaian. Begitu juga dapat dimanfaatkan 
oleh Trainer dalam melakukan pelatihan, dimanfaatkan juga oleh Team 
Leader dan Supervisor dalam melakukan bimbingan.


Panduan yang detail akan memberikan gambaran yang jelas utamanya 
kepada agent dalam menangani pelanggan. Dengan demikian kualitas 
pelayanan yang diharapkan oleh manajemen contact center dapat 
tercapai dan dilaksanakan dengan baik. ✆
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Bab 12 

Panduan Solusi Pelayanan 

Sesuai dengan rencana pengukuran kualitas pelayanan, maka beberapa 
parameter penguasaan solusi pelayanan dapat didefinisikan sebagai 
acuan dalam memberikan penilaian.


Panduan solusi pelayanan memberikan gambaran mengenai 
kemampuan agent dalam menguasai informasi, prosedur pelayanan dan 
prosedur tindaklanjut. Penguasaan informasi dan prosedur perlu 
mendapatkan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman 
agent.


Pengembangan kemampuan memberikan solusi perlu dilakukan dengan 
mempelajari berbagai kasus-kasus pelayanan yang pernah terjadi. Begitu 
juga perlu mempelajari pertanyaan yang paling sering ditanyakan 
pelanggan. Dengan demikian mampu dalam menyampaikan informasi 
dengan lengkap dan akurat.


Akurasi Informasi 

Pengetahuan agent contact center terhadap informasi produk, kebijakan 
perusahaan, peraturan dan berbagai pelayanan informasi dibutuhkan 
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untuk memberikan informasi secara akurat, lengkap dan benar. Dengan 
penguasaan informasi, maka agent mampu menjelaskan kepada 
pelanggan, baik pada saat menyampaikan informasi produk, ketentuan 
pendaftaran, persyaratan, prosedur pembayaran, harga atau biaya 
berlangganan dan semacamnya.


Cara penilaian akurasi informasi adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center memberikan informasi yang 
salah atau memberikan informasi diluar kewenangan yang diberikan, 
sehingga berdampak pada risiko perusahaan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center memberikan informasi yang 
benar, akan tetapi kurang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan 
kurang lengkap.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center memberikan informasi yang 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan, akan tetapi kurang lengkap.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center memberikan informasi yang 
benar dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Kesesuaian Prosedur 

Pemahaman agent contact center terhadap prosedur pelayanan 
dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan. Dengan penguasaan prosedur, maka agent mampu 
menggunakan kewenangan dengan tepat dan mampu menyelesaikan 
permasalahan pelanggan secara terstruktur.
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Pemahaman terhadap prosedur harus dikuasai baik terhadap aspek 
penguasaan selama proses pelayanan, maupun tindak lanjut yang harus 
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan unit kerja terkait.


Cara penilaian kesesuaian prosedur adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center menangani dengan tahapan 
yang salah atau melakukan tindakan diluar kewenangan yang 
diberikan, sehingga berdampak pada risiko perusahaan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center menangani dengan benar, 
akan tetapi beberapa tahapan tidak dilakukan atau kurang lengkap 
melakukan semua prosedur pelayanan.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center menangani dengan benar 
yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, akan tetapi ada tahapan 
yang tidak berurutan sesuai ketentuan.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center menangani dengan benar 
dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan sesuai dengan 
kewenangan dan ketentuan yang berlaku.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Verifikasi Data 

Kemampuan agent contact center untuk melakukan verifikasi data 
diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko dalam pelayanan. 
Dengan melakukan verifikasi data pelanggan agent contact center dapat 
mengantisipasi penggunaan informasi oleh pihak yang tidak 
berkepentingan. 


Cara penilaian antisipasi risiko adalah sebagai berikut :
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• Nilai 0 diberikan jika agent contact center memberikan informasi tanpa 
melakukan verifikasi data pelanggan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center kurang lengkap dalam 
melakukan verifikasi pelanggan.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center melakukan verifikasi data 
pelanggan, akan tetapi kurang terstruktur dalam melakukan verifikasi 
data pelanggan.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center melakukan verifikasi data 
pelanggan secara lengkap dan terstruktur.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Konfirmasi Pelayanan 

Kemampuan agent contact center untuk melakukan konfirmasi 
kesesuaian informasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko 
dalam pelayanan. Dengan melakukan konfirmasi jumlah transaksi atau 
permintaan pelanggan, maka agent contact center dapat mengantisipasi 
kesalahan transaksi atau pencatatan. Begitu juga kemampuan 
melakukan konfirmasi diperlukan untuk memastikan bahwa data atau 
informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau 
pelanggan.


Hal yang sama dibutuhkan dalam proses konfirmasi berbagai 
permasalahan yang dihadapi pelanggan. Dengan demikian proses 
pelayanan berlangsung dengan baik dan tepat sesuai dengan ketentuan 
atau prosedur.


Cara penilaian konfirmasi pelayanan adalah sebagai berikut :
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• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak melakukan konfirmasi 
atas transaksi atau permintaan pelanggan.


• Nilai 1 diberikan jika agent contact center kurang lengkap dalam 
konfirmasi atas transaksi atau permintaan pelanggan.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center melakukan konfirmasi atas 
transaksi atau permintaan pelanggan, akan tetapi kurang terstruktur 
dalam konfirmasi.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center konfirmasi atas transaksi 
atau permintaan pelanggan secara lengkap dan terstruktur.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai.


Edukasi Pelanggan 

Dalam pelayanan agent contact center diharapkan dapat memberikan 
nilai tambah terhadap pelayanan. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan 
agent terhadap informasi produk secara lengkap, sehingga dapat 
memberikan edukasi sebagai tambahan informasi atau tambahan 
manfaat yang patut menjadi perhatian pelanggan.


Edukasi juga diberikan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi 
pada pelanggan, atau antisipasi yang dapat merugikan kedua belah 
pihak. Mengingatkan pelanggan untuk merahasiakan password atau 
menyiapkan kelengkapan dokumen.


Cara penilaian edukasi pelanggan adalah sebagai berikut :


• Nilai 0 diberikan jika agent contact center tidak melakukan edukasi 
atau memberikan edukasi yang salah.
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• Nilai 1 diberikan jika agent contact center memberikan edukasi dengan 
yang informasi yang benar, akan tetapi kurang sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan dan kurang lengkap.


• Nilai 2 diberikan jika agent contact center memberikan edukasi dengan 
informasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, akan tetapi 
kurang lengkap.


• Nilai 3 diberikan jika agent contact center memberikan edukasi dengan 
informasi yang benar dan lengkap sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan.


• Nilai N/A diberikan untuk kondisi parameter yang tidak dapat diamati, 
diukur atau dinilai. ✆
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Bab 13


Pendekatan Statistik 

Dalam setiap pengukuran kualitas pelayanan akan dihadapkan pada 
banyaknya jumlah rekaman pelayanan yang harus diamati dan dinilai. 
Secara umum jumlah pelayanan tersebut bisa disebut sebagai populasi 
yang menjadi objek pelayanan dengan jenis pelayanan dan karakteristik 
pelanggan yang sama. Dengan populasi jumlah pelayanan yang besar, 
maka harus ditetapkan jumlah sampel yang memadai untuk proses 
penilaian. Secara umum sampel adalah sebagian dari jumlah pelayanan 
dan karakteristik populasi.


Penilaian quality assurance merupakan objek kajian kualitatif, sehingga 
bersifat kasuistik. Quality Assurance tentunya tidak mementingkan 
generalisasi. Oleh karena itu, sampel ditentukan secara sengaja dengan 
pertimbangan tertentu sehingga  sampel  pelayanan tidak perlu 
mewakili  populasi. Adapun pertimbangan sampel bukan berdasarkan 
pada aspek keterwakilan populasi pelayanan dalam sampel. 
Pertimbangannya lebih pada kemampuan sampel pelayanan untuk 
memberikan informasi selengkap mungkin.
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Jumlah Sampel 

Beberapa pertimbangan menggunakan sampel rekaman pelayanan 
adalah sebagai berikut :


a. Ukuran populasi pelayanan yang terlalu besar, sehingga tidak 
memungkinkan untuk dinilai semuanya. Tentunya jumlah sampel yang 
semakin besar akan meberikan data yang lebih akurat. akan tetapi 
sangat sulit untuk mengambil semua populasi jika jumlah pelayanan 
yang besar, sedangkan jumlah Quality Assurance hanya terdiri dari 
satu atau dua orang saja.


b. Waktu penilaian yang terbatas menjadi tantangan tersendiri, karena 
penilaian rekaman pelayanan harus dilakukan setiap periode, baik 
harian, mingguan maupun bulanan. Untuk itu pengambilan sampel 
sangat bermanfaat untuk menghemat waktu.


c. Untuk mendengarkan semua rekaman membutuhkan teknologi atau 
Quality Assurance yang lebih banyak. Dengan demikian 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bila hanya sedikit tenaga 
yang didedikasikan sebagai Quality Assurance, sebaiknya jangan 
menentukan terlalu banyak call. Namun memonitor 1 agent dengan 
mendengar 1 rekaman pelayanannya juga bukan merupakan hal yang 
disarankan. 


Dalam menentukan jumlah sampel dapat menggunakan beberapa 
aplikasi yang tersedia secara online. Dapat mencari dengan 
menggunakan kata kunci pencarian sample size calculator dan tersedia 
banyak aplikasi yang dapat digunakan.


Salah satu sample size calculator yang tersedia secara online, 
memberikan beberapa parameter yang harus diisi yaitu margin of error, 
confidence level, population size dan response distribution. Pada 
umumnya digunakan margin of error 5%, confidence level 95% dan 
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response distribution 50%. Untuk population size tergantung pada 
jumlah rekaman pelayanan yang akan digunakan. 


Dari data tersebut menunjukkan bahwa jika confidence level 
ditingkatkan, maka jumlah sampel yang harus digunakan lebih banyak. 
Jika confidence level hanya 90%, jumlah sampel yang dibutuhkan hanya 
270 sampel, sedangkan jika 99%, maka dibutuhkan 655 sampel.


Kalkulator yang disediakan juga memberikan rekomendasi jumlah 
sampel yang digunakan dan margin of error yang dihasilkan. Dengan 
populasi 50.000 call per bulan, jika jumlah sampel yang digunakan 
adalah 100, maka margin of error adalah 9,79%. Jika jumlah sampel 
yang digunakan adalah 200, maka margin of error adalah 6,92%, 
sedangkan jumlah sampel yang digunakan adalah 300, maka margin of 
error adalah 5,64%.


Hal ini dapat menunjukkan bahwa jika jumlah agent yang bertugas 
adalah 100 orang, maka hanya dibutuhkan 4 rekaman per agent. Jika 
diambil secara acak, maka kemungkinan ada beberapa agent 
mendapatkan jumlah yang lebih banyak dan sebaliknya ada beberapa 
yang lebih sedikit. Untuk itu, agent yang belum sesuai jumlahnya dapat 
disesuaikan dengan mengambil sampel tambahan.


Margin of error 5%

Confidence level 95% 90% 99%

Population size 50.000

Response Distribution 50%

Sample Size 382 270 655

Sample Size 100 200 300 400 500

Margin of Error 9,79% 6,92% 5,64% 4,88% 4,36%
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Skala Likert 

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan 
dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan 
dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis 
Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan 
penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, 
responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 
pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. 
Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti Sangat 
tidak setuju, Tidak setuju, Netral, Setuju dan Sangat setuju.


Penyusunan formulir penilaian harus mempertimbangkan untuk 
memasukkan titik tengah pada nilai kualitas pelayanan. Meskipun 
penggunaan nilai tengah tidak mempengaruhi reliabilitas dan validitas 
suatu penilaian kualitas, akan tetapi direkomendasikan penilaian untuk 
memasukkan alternatif tengah. Dengan menyediakan kategori tengah 
memungkinkan penilai untuk menunjukkan respon yang netral dan lebih 
diskriminatif dalam respon mereka, membuat nilai skala yang lebih 
handal.


Skala Likert adalah merupakan metode skala bipolar yang mengukur 
baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. 
Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert 
yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" 
tak tersedia. Selain pilihan dengan lima skala, kadang digunakan juga 
skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi empiris 
menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik hasil kuesioner 
dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip.


Contohnya, 1 itu untuk sangat buruk, 2 itu buruk, 3 itu cukup, 4 itu baik, 
dan 5 itu sangat baik. Ruang subjektivitas pun ditekan sedapat mungkin, 
sehingga penilaian dapat lebih adil. Meski demikian bukan berarti skala 
ini ideal untuk tiap perusahaan. Hal itu sangat tergantung pada 
perusahaannya. Sebab, ada juga Quality Assurance yang hanya berani 
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bermain di wilayah penilaian “aman”. Hal ini bisa dimaklumi, karena 
memang ada orang yang tidak mau ambil risiko, sehingga ia cenderung 
memilih angka tengah terus-menerus.


Pemusatan Data 

Dalam proses pengukuran, Quality Assurance biasanya akan bertemu 
situasi di mana penilaian antara satu penilai dengan penilai yang lain 
mengalami perbedaan. Jika hal itu terjadi, maka dilakukanlah kegiatan 
kalibrasi. Kalibrasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh elemen 
yang terlibat dalam penilaian agent, sesuai dengan kebijakan 
perusahaan, lalu menyamakan persepsi mengenai performa agent yang 
dinilai.


Salah satu hal yang dibutuhkan adalah berhitung ala statistik. Quality 
Assurance akan menentukan angka mean, median, dan modus dari 
deretan angka yang dihasilkan selama penilaian. Mean adalah angka 
rata-rata, median itu angka tengah, sedang modus adalah angka yang 
paling sering muncul. 


Sebagai contoh, deret angka berikut: 


Dari deret tersebut, maka yang dimaksud mean adalah jumlah 
pertambahan seluruh angka dibagi 7. Sedangkan median adalah angka 
yang berada di tengah deretan. Modus adalah yang paling sering 
muncul. Dari pola tersebut, diketahuilah bahwa mean deret angka di atas 
adalah 93, mediannya 93, dan modusnya juga 93. 


Pola perhitungan mean, median, dan modus juga berguna dalam 
penilaian agent. Contohnya, Quality Assurance sedang menggunakan 5 
sampel untuk 1 agent. Penilaian rekaman pelayanan adalah sebagai 
berikut :


90 90 93 93 93 96 96
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Dengan rentang deret angka seperti ini, yakni dari angka 60 hingga 95, 
Quality Assurance bisa mengetahui bahwa agent tersebut tidak 
konsisten dalam memberikan pelayanan. 


Pengunaan mean dan median, pada akhirnya, tergantung situasi. Bila 
agent cenderung stabil, maka bisa menggunakan penilaian rata-rata. 
Namun, pada situasi agent fluktuatif, Quality Assurance bisa memakai 
median. 


Mean, Median, Modus sama-sama merupakan ukuran pemusatan data 
yang termasuk kedalam analisis statistika deskriptif. Namun, ketiganya 
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam 
menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Analisis statistika deskriptif 
merupakan metode yang berkaitan dengan penyajian data sehingga 
memberikan informasi yang berguna. Upaya penyajian ini dimaksudkan 
untuk mengungkapkan informasi penting yang terdapat dalam data ke 
dalam bentuk yang lebih ringkas.


Standar Deviasi 

Standar Deviasi dan Varians menjadi salah satu teknik statistik yg 
digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Varians 
merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap 

Nilai Mean Median Modus

Rekaman 1 70

80,00 85,00 ~

Rekaman 2 90

Rekaman 3 60

Rekaman 4 95

Rekaman 5 85
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rata-rata kelompok. Sedangkan akar dari varians disebut dengan standar 
deviasi atau simpangan baku.


Standar Deviasi dan Simpangan baku merupakan variasi sebaran data. 
Semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data makin sama. Jika 
sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama. Semakin 
besar nilai sebarannya, berarti data semakin bervariasi.


Cara penulisan rumus fungsi standar deviasi pada aplikasi spreatsheets 
STDEV (angka1, angka2,… angkaN). Dengan nilai pada angka1, angka2, 
sampai dengan angkaN adalah 1-255 argumen yang sesuai dengan 
sampel populasi. Anda juga dapat menggunakan array tunggal atau 
referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma.


STDEV atau STDEV.S mengasumsikan bahwa argumen adalah sampel 
dari populasi. Jika data yang digunakan mewakili seluruh populasi, untuk 
menghitung deviasi standar menggunakan STDEVP atau STDEV.P.


Dasar penghitungan varian dan standar deviasi adalah keinginan untuk 
mengetahui keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk 
mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan 
mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut, 
selanjutnya semua hasilnya dijumlahkan.


Varian dan standar deviasi (simpangan baku) adalah ukuran-ukuran 
keragaman (variasi) data statistik yang paling sering digunakan. Standar 
deviasi (simpangan baku) merupakan akar kuadrat dari varian. Rumus 
standar deviasi (simpangan baku) :





Keterangan:


s = standar deviasi (simpangan baku)


s =
n∑n

i=1 x2
i − (∑n

i=1 xi)2

n(n − 1)
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xi = nilai x ke-i


n = ukuran sampel


Misalkan dalam proses kalibrasi dengan sejumlah tim penilai, nilai agent 
contact center yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut : 


Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data (n) = 10, dan (n - 1) = 9. 
Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varian.


76 82 85 72 93 88 75 89 91 65

1 76 5.776

2 82 6.724

3 85 7.225

4 72 5.184

5 93 8.649

6 88 7.744

7 75 5.625

8 89 7.921

9 91 8.281

10 65 4.225

TOTAL 816 67.354

665.856

STDEV 9,24

STDEVP 8,77

i x2
i

(∑ xi )2

xi
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Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka 
hasilnya adalah sebagai berikut :


Dengan standar deviasi pada 9,24 menunjukkan bahwa proses penilaian 
mempunyai jangkauan atau variasi yang lebar, sehingga perlu dilakukan 
kalibrasi dengan menjelaskan perbedaan penilaian pada setiap 
parameter.


Dengan menggunakan semua tim penilai adalah populasi dari proses 
penilaian rekaman, maka rumus yang sebaiknya digunakan dan tersedia 
pada aplikasi excel yaitu :


Penggunaan standar deviasi digunakan pada saat melakukan kalibrasi 
kesamaan persepsi Quality Assurance dalam melakukan pengukuran. ✆


Varian =
10 x 67.354 - 665.856

= 85,38
10 x 9

s = = 9,2485,38

Hasil Penilaian 76 82 85 72 93 88 75 89 91 65

Rata-rata 81,60 AVERAGE(76, 82, 85, 72, 93, 88, 75, 89, 91, 65)

Standar Deviasi 8,77 STDEVP(76, 82, 85, 72, 93, 88, 75, 89, 91, 65)

Telexindo Bizmart 109



Contact Center Quality Assurance

110 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

Bab 14


Metode Pengukuran 

Berbagai metode pengukuran yang dapat dilakukan dalam mengukur 
kualitas pelayanan agent contact center. Hal ini sangat tergantung pada 
ketersediaan teknologi yang mendukung dalam proses pengukuran. 
Semakin canggih teknologi yang disediakan dalam melakukan 
pengukuran, maka semakin akurat hasil pengukuran dan semakin sedikit 
tenaga kerja yang dibutuhkan.


Ketersediaan teknologi akan mengurangi beban Quality Assurance dalam 
melakukan pekerjaannya. Dengan perkembangan teknologi, maka 
proses penilaian dapat dilakukan terhadap lebih banyak sampel. Bahkan 
seiring dengan perkembangan teknologi, disediakan analisis secara 
otomatis yang memungkinkan melakukan penilaian terhadap semua 
rekaman pelayanan. Dengan demikian penilaian menjadi lebih akurat dan 
memperhatikan berbagai aspek risiko serta potensi pengembangan.


Tentunya, setiap metode pengukuran kualitas mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Pengukuran kualitas harus mempertimbangkan tingkat 
kesul i tan atau kemudahan proses peni la ian. Begi tu juga 
mempertimbangkan ketersediaan peralatan atau aplikasi yang harus 
dimiliki, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar.
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Menguping Pembicaraan 

Menguping pembicaraan agent dengan pelanggan atau lebih dikenal 
sebagai Silent Monitoring. Kegiatan ini dikenal juga Real Time Monitoring 
atau Live Monitoring merupakan metode pengukuran kualitas dengan 
mendengarkan secara langsung pelayanan yang diberikan agent. Quality 
Assurance harus mendengarkan percakapan pelanggan dengan agent, 
melalui pesawat telepon yang dihubungkan ke extention agent.


Metode ini bersifat pengawasan, yang memantau kesesuaian informasi 
dan proses kerja yang dilakukan agent selama proses pelayanan. Untuk 
memastikan proses pelayanan agent sudah sesuai dengan prosedur 
kerja, penjelasan produk dan program sudah dijelaskan dengan lengkap 
dan akurat.


Dengan silent monitoring, Quality Assurance bisa mengetahui tingkat 
konsistensi agent dalam menjaga etika pelayanan secara real time. 
Penilaian yang dilakukan harus cepat dan formulir penilaian yang 
disediakan dalam bentuk daftar pemeriksaan (checklist). 


Dalam metode silent monitoring, Quality Assurance juga dapat 
menemukan kasus pelayanan dengan kesalahan fatal (fatal error), yang 
menyebabkan agent bersangkutan harus langsung diminta istirahat 
sementara dari tempatnya. Lazimnya, kesalahan yang dilakukan bisa 
berupa pemberian informasi atau prosedur yang salah, yang 
menimbulkan kerugian bagi pelanggan atau perusahaan. Menarik agent 
yang melakukan kesalahan fatal dari operasional pelayanan akan 
menjamin agent dapat terhindar dari kesalahan berikutnya. 


Jika jenis kesalahan yang dilakukan cukup besar, maka agent harus 
mendapatkan bimbingan secara langsung. Kesalahan informasi yang 
fatal harus segera ditangani dan tidak ditunda sampai akhir hari. Bahkan 
untuk menghindari kesalahan yang sama oleh agent lainnya, maka dapat 
dilakukan publikasi ke semua agent. Pesan dapat dikirimkan melalui 
aplikasi chat, baik berupa broadcast atau pop-up ke layar agent.
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Observasi Pelayanan 

Metode ini dapat dipilih Quality Assurance untuk melihat secara 
langsung kelengkapan dari fasilitas pelayanan di setiap meja kerja agent. 
Quality Assurance dapat berkeliling untuk memeriksa kesiapan agent 
dalam memberikan pelayanan. Quality Assurance dapat memperhatikan 
proses penggunaan aplikasi, serta proses pemasukan data atau 
pencarian informasi.


Dalam metode ini, Quality Assurance juga memantau kemampuan agent 
untuk mencari informasi atau membuka aplikasi yang sesuai. Quality 
Assurance juga dapat mengamati kemudahan penggunaan aplikasi pada 
di layar komputer. Ada kalanya, keterbatasan agent dalam memberikan 
pelayanan dipengaruhi oleh informasi yang terbatas, akses yang tidak 
tersedia atau aplikasi komputer yang lambat.


Dengan melakukan observasi Quality Assurance juga dapat melihat lebih 
dekat sikap agent selama memberikan pelayanan. Selain itu, tentunya 
dapat memperhatikan keterampilan agent dalam berkomunikasi, 
penggunaan bahasa yang tepat, dan etika pelayanan. 


Metode observasi beragam sesuai dengan pengamatan yang akan 
dilakukan mulai dari walk around (keliling), side by side (duduk 
berdampingan), tandem atau plug-in.


Metode observasi walk around yaitu berkeliling pada area pelayanan 
contact center untuk melihat aktivitas beberapa agent, kelengkapan 
fasilitas dan teknologi. Quality Assurance dapat melihat ketersediaan 
aplikasi, aktivitas agent selama proses pelayanan, ketersediaan 
perlengkapan kerja dan berbagai kebutuhan agent. Hal ini dapat 
dilakukan secara mingguan pada area pelayanan yang ditangani Quality 
Assurance. Dengan melakukan observasi, Quality Assurance dapat 
melakukan pendekatan kepada agent, sekaligus memberikan bantuan 
perbaikan kualitas pelayanan.
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Metode observasi side by side yaitu duduk di sebelah agent selama 
proses pelayanan. Dengan demikian Quality Assurance dapat melihat 
cara agent menangani pelanggan dan proses yang dilakukan selama 
memberikan pelayanan. Dengan metode ini memungkinkan perbaikan 
kesalahan secara langsung, sehingga Quality Assurance bisa 
memberikan rekomendasi perbaikan pada saat itu juga. 


Metode observasi tandem atau plug-in yaitu duduk di sebelah agent 
sekaligus menggunakan headset untuk mendengarkan percakapan agent 
dengan pelanggan selama proses pelayanan. Prinsipnya sama dengan 
mengamati cara agent menangani pelanggan. Dengan metode ini Quality 
Assurance dapat melihat cara agent menggunakan aplikasi, sumber 
informasi yang digunakan dan tindakan yang dilakukan. Dengan metode 
ini memungkinkan Quality Assurance untuk memberikan rekomendasi 
perbaikan kesalahan secara langsung.


Penilaian Rekaman 

Pada manajemen contact center yang berorientasi pada kualitas, 
pelayanan para agent tiap harinya direkam untuk nantinya dinilai. 
Bagaimanapun, rekaman adalah data historis yang berguna untuk 
mengamati kualitas pelayanan agent atas pelanggan. 


Quality Assurance harus mendengarkan dan menilai beberapa rekaman 
per agent secara acak, sehingga semakin banyak jumlah agent, maka 
semakin banyak jumlah rekaman yang harus didengarkan. Untuk itu 
jumlah Quality Assurance yang bertugas harus seimbang dengan jumlah 
agent yang memberikan pelayanan. 


Metode penilaian rekaman dimulai dari pemilihan rekaman yang akan 
dinilai. Untuk hasil terbaik, metode acak yang sebaiknya digunakan. 
Quality Assurance dapat memilih rekaman berdasarkan waktu pelayanan 
atau berdasarkan nama agent. Pada saat melakukan penilaian Quality 
Assurance harus menggunakan formulir penilaian yang telah ditetapkan.
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NO PARAMETER Bobot Nilai Bobot x Nilai

A ETIKA KOMUNIKASI 10%

A.1 Salam Pembuka 1% 3 3%

A.2 Menyapa Pelanggan 1% 3 3%

A.3 Kualitas Suara 1% 2 2%

A.4 Artikulasi & Kecepatan Berbicara 1% 2 2%

A.5 Pilihan Kata & Tata Bahasa 2% 2 4%

A.6 Etika bertelepon 1% 2 2%

A.7 Pengendalian Diri 1% 2 2%

A.8 Kecukupan layanan 1% 3 3%

A.9 Salam Penutup 1% 3 3%

B KETERAMPILAN 45%

B.1 Kemampuan Menyimak 5% 3 15%

B.2 Kemampuan Bertanya 5% 2 10%

B.3 Analisis & Pemecahan Masalah 7,5% 2 15,0%

B.4 Negosiasi & Penanganan Keluhan 7,5% 2 15,0%

B.5 Kemampuan Presentasi 5% 3 15%

B.6 Keterampilan Menjalin Hubungan 5% 3 15%

B.7 Kemampuan Penjualan 5% 2 10%

B.8 Kemampuan Menulis / Mencatat 5% 2 10%

C PENGETAHUAN 45%

C.1 Akurasi informasi 10% 3 30%

C.2 Kesesuaian Prosedur 10% 3 30%

C.3 Kesesuaian Tindak Lanjut 7,5% 3 22,5%

C.4 Verifikasi Data 5% 2 10%

C.5 Konfirmasi Pelayanan 5% 2 10%

C.6 Edukasi 7,5% 3 22,5%

TOTAL 100% 84,67%
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Pola penilaian Quality Assurance harus sejalan dengan prinsip dasar 
penilaian dan tujuan penilaian. Quality Assurance ditugaskan untuk 
memastikan kesesuaian standar pelayanan, mengidentifikasi potensi 
risiko, potensi pengembangan serta peluang bisnis. Quality Assurance 
seharusnya menghindari kebiasaan untuk mencari-cari kesalahan agent. 


Diharapkan dengan pola pikir perbaikan, maka pengukuran yang 
dilakukan Quality Assurance menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi 
perbaikan yang harus dilakukan. Pengembangan agent harus dapat 
memperhatikan perbaikan etika, pengembangan keterampilan, serta 
peningkatan pengetahuan.


Untuk itu, formulir penilaian biasanya memiliki kolom parameter, bobot, 
skala, penilaian. Skala penilaian boleh memadukan antara berbagai 
range angka yang telah ditetapkan. Bila ada parameter yang tidak dapat 
digunakan dalam memberikan penilaian pada suatu rekaman, maka 
bobot parameter tersebut harus dibagi ke parameter lain agar nilai agent 
tetap dinilai secara adil.


116 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

Dalam contoh tersebut diatas, nilai agent tersebut dijumlahkan dan 
kemudian dibagi dengan nilai max yaitu 3. Berhubung ada nilai N/A pada 
kemampuan penjualan dengan bobot 5%, maka ada pengurangan total 
bobot menjadi 95%. Untuk itu nilai yang diperoleh harus dibagi dengan 
95%, sebagai nilai tertinggi yang kemungkinan dapat dicapai.


Uji Kemampuan 

Untuk menguji kemampuan pelayanan Agent, maka Quality Assurance 
dapat melakukan 3 cara yaitu :


a. Ujian tertulis atau berbasis aplikasi.  
Dengan menggunakan ujian metode tertulis atau berbasis 
komputer, maka dapat diketahui tingkat pemahaman agent 
terhadap suatu produk atau prosedur tertentu. Berbagai macam 
soal dapat digunakan, baik berupa soal pilihan ganda, soal sebab-
akibat, maupun soal uraian.


b. Ujian praktek atau simulasi.  
Dalam kegiatan simulasi dapat diketahui kemampuan komunikasi 
serta penguasaan agent terhadap proses pelayanan. Berbagai 
jenis pelayanan dapat disimulasikan sesuai dengan panduan 
pelayanan atau standar naskah pembicaraan.


c. Uji pelayanan atau Mystery call.  
Untuk menguji pemahaman agent terhadap suatu informasi, 
ketentuan atau prosedur pelayanan, Quality Assurance berpura-
pura menjadi pelanggan, menghubungi dengan menanyakan 
berbagai kebutuhan seperti layaknya pelanggan lainnya.


Umumnya, kalau dilakukan uji praktik simulasi, kita bisa melihat 
keterampilan Agent dalam melakukan proses pelayanan. Namun untuk 
ujian tertulis yang diuji adalah pemahaman agent atas sesuatu informasi. 
Tantangan yang dihadapi Quality Assurance adalah proses pembuatan 
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soal yang dapat mewakili kepentingan pelayanan. Jika proses untuk 
membuat soal dalam bentuk esai lebih mudah, maka proses untuk 
mengoreksinya biasanya lebih sulit. Sedangkan proses untuk menilai 
soal pilihan ganda lebih mudah, maka proses pembuatan soalnya lebih 
sulit. 


Idealnya uji kemampuan dilakukan setiap kali ada informasi terbaru atau 
pelatihan produk dan ketentuan baru. Dengan demikian dapat diketahui 
tingkat pemahaman Agent terhadap informasi yang telah disampaikan. 
Uji kemampuan juga dapat dilakukan untuk informasi yang jarang 
ditanyakan pelanggan, sehingga Agent tetap mengingat jika tiba-tiba ada 
yang menanyakan. Terkadang informasi yang dianggap sederhana, 
karena Agent tidak terbiasa memberikan pelayanan untuk informasi 
tersebut, maka Agent terkesan kurang menguasai. ✆
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Analisis Hasil Pengukuran 

Dengan menggunakan formulir penilaian rekaman, maka dapat diperoleh 
nilai kualitas untuk setiap pelayanan agent. Untuk mendapatkan 
gambaran mengenai setiap penilaian yang telah dilakukan, maka Quality 
Assurance diharapkan dapat melakukan analisis terhadap hasil penilaian. 
Dengan demikian dapat memberikan penjelasan atas hasil penilaian 
terhadap perihal yang perlu mendapatkan perhatian.


Sesuai dengan tujuan pelaksanaan program kualitas pelayanan, maka 
Quality Assurance harus memastikan bahwa tujuan pengukuran tercapai. 
Jika tujuan difokuskan pada pengembangan kompetensi agent contact 
center, maka Quality Assurance diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kompetensi Agent. Jika tujuan difokuskan untuk antisipasi risiko, atau 
mendapatkan perbaikan prosedur atau menggali potensi peluang bisnis, 
maka semua itu harus dapat dianalisis dengan baik oleh Quality 
Assurance.


Sekumpulan data-data hasil penilaian harus dapat diterjemahkan 
menjadi rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Quality Assurance 
harus dapat mengenali potensi perbaikan yang dapat dilakukan, serta 
memberikan rekomendasi metode perbaikan yang dapat dilakukan.
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Dalam melakukan analisis, ada kalanya Quality Assurance harus 
melakukan analisis secara detail terhadap kasus tertentu. Untuk itu, 
Quality Assurance diharapkan dapat menyusun naskah hasil rekaman, 
sehingga dapat ditampilkan kata demi kata yang diucapkan Agent dalam 
pelayanan.


Begitu juga hasil analisis laporan nilai kualitas diharapkan memudahkan 
untuk dibaca oleh semua pihak, sebagai acuan untuk melakukan 
tindakan perbaikan. 


Analisis Rekaman 

Dalam kegiatan penilaian rekaman ada kalanya kita harus membuat 
naskah atas rekaman untuk mengetahui secara detail keakuratan proses 
pelayanan. Dengan skrip rekaman dapat ditemukan hal-hal penting yang 
harus diperbaiki, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan naskah 
percakapan atau cara penyampaian informasi.


Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan skrip rekaman tidak 
dilakukan secara manual, akan tetapi dengan bantuan aplikasi. 
Kemampuan teknologi speech recognition memungkinkan rekaman 
pembicaraan antara agent dan pelanggan dapat dibuat skripnya.


Skrip rekaman pada kasus tertentu dapat digunakan sebagai acuan 
untuk mengembangkan naskah percakapan. Walaupun tugas 
pengembangan naskah percakapan akan menjadi tanggung jawab 
Supervisor atau Team Leader atau Bisnis Proses Analis, akan tetapi 
Quality Assurance dapat memberikan masukan-masukan yang penting 
terhadap naskah percakapan yang berkualitas. 


Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengkaji adanya temuan atau 
perbaikan yang harus dilakukan atas suatu kasus pelayanan. Utamanya 
dilakukan jika ada kasus baru atas pelayanan yang dilaporkan 
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pelanggan. Bisa juga dilakukan karena belum ada solusi atas 
permasalahan tersebut atau terjadi penyimpangan pelayanan.


Kegiatan ini juga dilakukan untuk menganalisis perubahan perilaku agent 
atau perubahan perilaku pelanggan, sehingga mendapatkan hasil analisis 
dari sekumpulan rekaman. Dengan analisis kasus dapat ditemukan 
peluang untuk menetapkan standar pelayanan atau cara baru dalam 
memberikan pelayanan.


Contoh naskah percakapan dari rekaman pelayanan agent. Dengan 
memperhatikan naskah percakapan, maka dapat ditemukan beberapa 
bagian kalimat yang perlu mendapatkan perbaikan.


Agent	 BabyMilk, selamat pagi, dengan Merry, bisa dibantu? 

Pelanggan	 Iya Mbak, saya mau komplen nih! Anak saya abis minum 
susu BabyMilk kok jadi kembung ya?! 

Agent	 Baik, Bunda, sebelumnya dengan siapa saya berbicara? 

Pelanggan	 Ayu, Mbak. 

Agent	 Baik, Bunda Ayu, bisa diinfokan nomor telepon yang bisa 
dihubungi? 

Pelanggan	 08971234500 

Agent	 Saya ulangi ya Bunda, di 08971224500. Apakah sudah 
benar?  

Pelanggan	 Salah Mbak, 08971234500. 

Agent	 Baik, Bunda. Sebelumnya kami turut prihatin atas kejadian 
yang dialami Adik. Kalau boleh tahu, kejadiannya sejak 
kapan Bun? 

Pelanggan	 Semalam, mbak. 

Agent	 Apakah adik masih mengkonsumsi susu BabyMilk? 

Pelanggan	 Sudah saya stop, Mbak 

Agent	 Apakah adik masih mengalami perut kembung ? 

Pelanggan	 Masih, Mbak 
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Agent	 Baik, apakah ada makanan atau minuman lainnya yang 
dikonsumsi adik berdekatan dengan waktu konsumsi susu? 

Pelanggan	 hmm apa ya. kayaknya sih gak ada deh Mbak 

Agent	 Baik, apakah adik pernah mengalami keluhan serupa selama 
ini? 

Pelanggan	 Gak pernah ah, Mbak 

Agent	 Oh seperti itu, biasanya perut kembung pada adik bisa 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mengonsumsi 
ter la lu banyak makanan yang mengandung gas, 
mengonsumsi minuman lain yang memicu kembung. 

Pelanggan	 Oh gitu, ya mbak. 

Agent	 Bisa juga karena kondisi fisik adik yang sedang tidak fit atau 
lambung adik yang masih dalam masa peralihan susu saat 
ini. 

Pelanggan	 Oh iya, ya. 

Agent	 Benar, Bunda. Karena adik baru pertama kali mengonsumsi 
susu BabyMilk, saat ini lambung adik masih dalam masa 
peralihan dan adaptasi. Sebaiknya, adik bisa mengonsumsi 
susu sedikit demi sedikit.  

Pelanggan	 Oh gitu 

Agent	 Jika biasanya adik mengonsumsi 1 gelas setiap kali minum, 
saat ini bisa dibuatkan 1/2 gelas terlebih dahulu. Setelah 
adik tidak lagi merasakan kembung, adik bisa mengonsumsi 
sesuai takaran yang disarankan. 

Pelanggan	 Oh gitu ya Mbak? 

Agent	 Iya, Bunda, jika dalam seminggu kembung adik belum 
sembuh, maka untuk sementara adik bisa hentikan 
pemakaian dan konsultasikan hal ini ke dokter. 

Pelanggan	 Oke deh Mbak kalo gitu 

Agent	 Baik, Bunda, apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan? 

Pelanggan	 Gak ada Mbak 

Agent	 Baik, Bunda, untuk menjamin asupan gizi cukup selama 
sakit, pastikan adik tetap makan sesuai porsinya, jika sulit 
makan, biarkan makannya sedikit tetapi sering, bisa juga 
diselingi cemilan sehat.  
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Pelanggan	 Ya, Mbak 

Agent	 Terima kasih telah menghubungi BabyMilk bunda, semoga 
adik lekas sehat. Selamat pagi.  

Dengan menganalisis masalah, menetapkan sumber masalah, dan 
melakukan pembenahan, maka Quality Assurance dapat memberikan 
rekomendasi perbaikan, baik dari sisi kemampuan agent, maupun dari 
ketersediaan prosedur dan aplikasi. Quality Assurance harus mencari 
sumber permasalahan, untuk kemudian menetapkan rencana perbaikan 
dan pengembangan. Jika agent memiliki keterbatasan pengetahuan 
produk, maka dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan atau 
bimbingan.


Analisis Pengembangan Agent 

Berdasarkan hasil pengukuran setiap agent dapat dipetakan kompetensi 
yang harus menjadi perhatian. Hasil penilaian setiap agent untuk kasus 
yang sama dapat ditabulasi, sehingga terlihat perbedaan kemampuan 
untuk setiap agent yang bertugas.


Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa secara 
umum pengetahuan produk agent merupakan aspek yang perlu 
mendapat perbaikan. Dengan % nilai max hanya 17% atau hanya 1 dari 
6 agent yang mencapai nilai max, artinya perlu dilakukan perbaikan 
dalam pengembangan pengetahuan produk.


Berikutnya adalah kemampuan menyimak dengan nilai % max hanya 
33% dan kemampuan negosiasi dengan nilai % max adalah 40%. Hal ini 
menunjukkan bahwa kurang dari 50% agent yang menguasai kedua 
keterampilan tersebut. Untuk itu harus dilakukan latihan secara berkala, 
sehingga agent yang masih mengalami kesulitan dapat melakukan 
perbaikan pada keterampilan tersebut.
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Analisis Kinerja Agent 

Hasil analisa kinerja kualitas pelayanan Agent dapat diolah dengan 
menggunakan tabel perbanding pencapaian bulanan. Dengan cara ini 
Quality Assurance membandingkan pencapaian bulan sebelumnya 
dengan bulan berjalan. Jika terjadi penurunan yang nyata, maka Quality 
Assurance dapat memberikan rekomendasi untuk memberikan prioritas 
pengamatan atau pengarahan. 


Salah satu contoh laporan Quality Assurance atas penilaian agent 
bulanan adalah sebagai berikut :


PARAMETER % Dinda Elisa Firda Gadis Harni Jenni % Max

Etika Komunikasi 10% 3 3 3 3 3 3 100%

Kemampuan Menyimak 5% 2 3 3 2 1 2 33%

Kemampuan Bertanya 5% 2 3 3 3 2 2 50%

Kemampuan Analisis 10% 3 3 2 2 2 3 50%

Kemampuan Presentasi 5% 3 2 2 3 3 3 67%

Kemampuan Negosiasi 10% 2 2 3 2 3 n/a 40%

Kemampuan Relationship 5% 2 2 3 2 3 3 50%

Kemampuan Penjualan 5% 3 1 2 n/a 3 n/a 50%

Pengetahuan Produk 15% 1 3 2 2 2 2 17%

Penguasaan Prosedur 15% 3 3 3 1 2 2 50%

Verifikasi / Konfirmasi 5% 3 3 2 2 2 3 50%

Edukasi / Nilai Tambah 10% 3 3 2 3 2 3 67%

TOTAL 100% 81,7% 90,0% 83,3% 71,9% 76,7% 84,3%
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Terlihat dalam tabel bahwa Agent Aulia dan Agent Tiara mengalami 
penurunan kualitas pelayanan. Agent Aulia mengalami penurunan yang 
cukup nyata yaitu -4,06% dari pencapaian bulan sebelumnya. Bahkan 
Agent Aulia menunjukkan rata-rata 74,23%, sedangkan bulan November 
71,67%, yang menunjukkan bahwa Agent Aulia mengalami penurunan 
kualitas pelayanan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.


Analisis Kasus Pelayanan 

Berdasarkan pencuplikasi analisis kasus pelayanan, maka dapat dibuat 
tabulasi tingkat kualitas pelayanan Agent untuk setiap jenis pelayanan 
atau kategorisasi pelayanan. Perhatian lebih pada kemampuan agent 
memberikan solusi dengan menghitung % agent yang telah memberikan 
nilai max.


Dengan analisis berdasarkan kategori pelayanan atau kasus pelayanan, 
maka Quality Assurance dapat memberikan gambaran pengembangan 
yang harus dilakukan untuk setiap kasus. Perbaikan dapat dilakukan 
terhadap kesesuai informasi yang diberikan, atau kesesuaian prosedur 
yang dilakukan agent selama proses pelayanan atau kesesuaian 
penyelesaian kasus pelayanan. Analisis juga dapat dilakukan untuk 

NO NAMA AGENT RATA-RATA OKT NOV %

1 Aulia 74,23% 74,70% 71,67% -4,06%

2 Ditta 81,44% 85,61% 88,96% 3,91%

3 Nelisa 82,34% 83,17% 83,67% 0,60%

4 Tiara 78,24% 78,94% 78,31% -0,80%

5 Yanti 78,45% 75,97% 78,96% 3,94%

RATA-RATA 78,94% 79,68% 80,31% 0,80%
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memberikan gambaran mengenai penjelasan tindak lanjut penyelesaian 
kasus yang dijelaskan agent.


Prioritas perbaikan dapat dilakukan terhadap persentase penilaian 
dengan nilai yang paling rendah. Persentase tersebut menunjukkan 
banyaknya agent yang belum mendapatkan nilai max, atau sebaliknya 
bisa mencatumkan persentase agent yang mendapat nilai max. ✆

No Jenis Pelayanan Kesesuaian 
Informasi

Kesesuaian 
Prosedur

Penyelesaian 
Pelayanan

1 Informasi Produk 93,65% 73,13% 78,44%

2 Pemesanan Produk 74,27% 81,76% 94,70%

3 Pembayaran Produk 82,99% 75,33% 85,81%

4 Keluhan Produk 89,13% 74,48% 98,87%

Rata-Rata 85,01% 76,18% 89,46%
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Bab 16 

Kalibrasi Kualitas Pelayanan 

Salah satu upaya untuk menjaga konsistensi alat ukur adalah dengan 
melakukan kalibrasi. Sebagaimana umumnya alat ukur, secara berkala 
harus dikalibrasi, sehingga dapat digunakan untuk mengukur secara 
akurat. Coba perhatikan timbangan badan di rumah anda, akan 
menemukan bagian untuk melakukan pengaturan ke titik nol. Pengaturan 
tersebut adalah metode yang digunakan untuk melakukan kalibrasi 
terhadap alat ukur.


Begitu juga dengan penilaian kualitas pada contact center, harus 
dilakukan kalibrasi, sehingga kemampuan menilai dapat dikalibrasi pada 
titik penilaian yang sama. Khususnya pada penilaian kualitas dapat 
timbul perbedaan persepsi dalam mendefinisikan suatu proses 
pelayanan. Diskusi proses kalibrasi dengan berbagai pihak dalam proses 
pelayanan bermanfaat untuk menemukan kesamaan persepsi proses 
penilaian.


Dengan menggunakan definisi parameter penilaian, maka proses 
kalibrasi dapat dilakukan untuk menyamakan persepsi tim penilai. 
Tentunya proses kalibrasi harus melibatkan beberapa orang yang 
menjadi tim penilai. Hasil perbandingan akan menjadi acuan tingkat 
akurasi dari proses penilaian. Semakin banyak tim penilai yang 
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mempunyai hasil penilaian yang mendekati, maka semakin akurat 
kemampuan penilaian tim.


Kalibrasi atau menyamakan persepsi proses pengukuran kualitas. Proses 
kalibrasi yang baik akan memberikan gambaran tingkat kompetensi 
Quality Assurance dalam melakukan penilaian. Sekaligus menjadi koreksi 
terhadap parameter penilaian yang kurang sesuai dengan penilaian yang 
dilakukan.


Jika jumlah Quality Assurance yang bertugas ada beberapa orang, maka 
perbedaan persepsi antar Quality Assurance dapat terjadi. Begitu juga 
perbedaan persepsi antara Quality Assurance dan Team Leader, 
Supervisor bahkan Agent dapat terjadi. Untuk itu Quality Assurance 
harus berinisiatif melakukan kalibrasi pengukuran kualitas pelayanan.


Setiap peserta kalibrasi sebaiknya menggunakan rekaman yang sama 
dan belum pernah didengarkan oleh semua peserta kalibrasi. Jika salah 
seorang peserta kalibrasi sudah mendengarnya, maka ada kemungkinan 
ia sudah memiliki persepsi tertentu terhadap rekaman tersebut. Dengan 
menggunakan rekaman yang belum pernah didengarkan, maka akan 
membantu untuk memberikan keterbukaan dalam menyamakan persepsi 
pada kondisi yang sama.


Jika proses kalibrasi menghasilkan perbedaan penilaian yang nyata, 
maka perbaikan harus dilakukan perbaikan terhadap definisi parameter 
penilaian. Perbaikan ini untuk menemukan kesamaan persepsi terhadap 
suatu parameter. 


Untuk mendapatkan penilaian yang adil, setiap pengukuran itu harus 
dikalibrasi. Proses kalibrasi dilakukan dengan membandingkan penilaian 
terhadap suatu rekaman, dilakukan lebih dari satu orang, dan melibatkan 
semua tim penilai. Untuk menjaga validitas dan konsistensi penilaian, 
kalibrasi dapat melibatkan Team Leader, Supervisor atau Manager 
Contact Center.  Pelaksanaan kalibrasi minimal diselenggarakan secara 
regular setiap bulan. 
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Formulir Penilaian Kalibrasi 

Pada saat kalibrasi, masing-masing anggota tim penilai harus melakukan 
penilaian sesuai dengan rekaman yang diberikan. Kemudian hasil akhir 
penilaian dimasukkan dalam formulir kalibrasi, sehingga dapat diketahui 
perbedaan penilaian untuk masing-masing anggota tim penilai. Formulir 
penilaian kalibrasi dapat disusun dengan menggunakan model sebagai 
berikut :


Dengan menggunakan data rekaman 1 tersebut diatas, standar Deviasi 
adalah 6,56 dengan nilai terendah 70,92 dan tertinggi 88,85. Dengan 
demikian harus dilakukan kalibrasi dengan memperhatikan penilaian 
setiap paramater oleh Penilai 4 dan Penilai 5. 


Dengan memperhatikan data rekaman 2, maka dengan standar deviasi 
3,06, dengan nilai terendah 80,50 dan tertinggi 89,20. Dengan 
pencapaian kalibrasi pada standar deviasi 3,06, maka pengukuran antar 
tim penilai sudah lebih baik dan mendekati kesamaan persepsi.


Pada rekaman 3, standar deviasi adalah 0,74, sehingga tidak perlu 
dilakukan persamaan persepsi. Semua tim penilai mempunyai 
pandangan yang hampir seragam.


NO NAMA REKAMAN 1 REKAMAN 2 REKAMAN 3

1 Penilai 1 78,50 80,50 82,30

2 Penilai 2 87,82 85,50 83,40

3 Penilai 3 82,30 89,20 84,50

4 Penilai 4 88,85 88,10 82,80

5 Penilai 5 70,92 84,30 83,50

Rata-Rata 81,68 85,52 83,30

Standar Deviasi 6,56 3,06 0,74
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Jika proses kalibrasi menghasilkan perbedaan penilaian yang nyata, 
maka perbaikan harus dilakukan terhadap definisi parameter penilaian. 
Perbaikan ini untuk menemukan kesamaan persepsi terhadap suatu 
parameter. Untuk itu dalam melakukan kalibrasi perlu ada kesepakatan 
semua peserta kalibrasi, sehingga mendapatkan kesimpulan dan 
menghindari terjadinya debat tanpa solusi. Demikian juga dalam kalibrasi 
harus ada fasilitator atau penengah, baik dari pejabat yang levelnya lebih 
tinggi ataupun berdasarkan kesepakatan bersama.


Proses kalibrasi pada akhirnya harus mendapatkan kesamaan penilaian 
atas suatu parameter. Dengan demikian nilai akhir dari setiap peserta 
kalibrasi akan berada pada rata-rata dengan jangkauan standar deviasi 
dan standar kesalahan (error) yang rendah. Dapat ditetapkan standar 
deviasi yang diharapkan antara 0 - 5, dengan jangkauan terbaik dibawah 
2, jangkauan rata-rata diantara 2 dan 5, sedangkan diatas 5 harus 
dilakukan perbaikan.


Tahapan Kalibrasi 

Proses kalibrasi kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten 
oleh tim Quality Assurance, Team Leader, Supervisor, Manager, Trainer 
dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dengan melakukan kalibrasi 
ada kesempatan untuk meninjau interaksi dengan pelanggan. Selama 
proses kalibrasi berlangsung, setiap tim yang terlibat dalam proses 
kalibrasi harus menggunakan formulir evaluasi yang sama. 


Selama proses kalibrasi semua peserta dapat membandingkan hasil 
penilaian kualitas, melakukan diskusi yang produktif dan fokus pada 
pelayanan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa 
skor aktual tetap dalam varian penilaian kurang dari 5%.
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a. Distribusi Materi Kalibrasi 

Sebelum memulai sesi kalibrasi, perlu mengirimkan email sebagai 
undangan, materi yang akan dibahas dan rekaman yang dipilih harus 
didistribusikan ke semua peserta sehingga evaluasi rekaman dapat 
dilakukan. Rekaman dapat didistribusikan secara online, jika tidak 
memungkinkan, semua peserta kalibrasi dapat melakukan penilaian pada 
saat berkumpul pada suatu tempat. 


Jika beberapa agent disertakan dalam sesi kalibrasi ini, terutama jika 
peninjauan dilakukan terhadap interaksi mereka dengan pelanggan. 
Kesempatan ini dapat digunakan sebagai sesi pembelajaran untuk agent. 
Dengan demikian, agent mendapatkan umpan balik secara langsung dari 
kelompok dan agent dapat menghargai proses penilaian dengan cara 
yang lebih baik.


Menjadi tanggung jawab quality assurance untuk menyiapkan bahan 
untuk evaluasi selama proses penilaian. Distribusi formulir evaluasi 
kosong dapat dilakukan atau dapat juga menggunakan formulir yang 
tersedia secara online.


Semua peserta dapat menyelesaikan penilaian sebelum awal sesi atau 
sebelum sesi pembahasan dilakukan. Hasil penilaian harus sudah 
dikumpulkan sebelum dimulainya sesi diskusi pembahasan dimulai, 
sehingga dapat diidentifikasi variasi yang terjadi. 


Secara umum jumlah rekaman yang digunakan pada saat kalibrasi 
bervariasi tergantung pada durasi percakapan pada rekaman. Dalam 
setiap proses kalibrasi sebaiknya dilakukan dengan dua sampai tiga 
interaksi.


b. Kesempatan Diskusi 

Proses kalibrasi merupakan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan 
semua penilai dalam memberikan pendapat. Untuk itu semua penilai 
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yang terlibat dalam proses kalibrasi diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat, sehingga proses kalibrasi berlangsung 
dengan terbuka dan saling memberikan dukungan perbaikan yang 
positif.


Hasil diskusi harus dibuatkan ringkasan dan didistribusikan kepada 
semua peserta. Dengan demikian dapat digunakan sebagai acuan untuk 
tindak lanjut jika diperlukan. Jika ada cakupan perbaikan pelayanan 
agent yang ditemukan selama sesi kal ibrasi, maka dapat 
dikomunikasikan ke agent yang bersangkutan. Cakupan perbaikan dapat 
digunakan untuk pelatihan, simulasi dan dipantau untuk memastikan 
bahwa agent mematuhi sesuai perbaikan yang diharapkan.


c. Menetapkan Aturan Dasar  

Aturan dasar yang harus diikuti selama sesi kalibrasi berlangsung harus 
disusun dan disepakati, sehingga semua pihak memahami tujuan akhir 
dari proses kalibrasi. Agar suasana terbuka selama sesi kalibrasi, maka 
peserta kalibrasi harus mematuhi aturan dasar yang harus diikuti selama 
sesi berlangsung.


Setiap peserta harus menyepakati waktu mulai dan waktu akhir. Setiap 
rekaman atau pelayanan harus didengarkan dengan hati-hati tanpa 
saling mengganggu dalam melakukan penilaian dan mengemukakan 
pendapat. 


Peserta harus tetap berpikiran terbuka dan bersikap jujur saat diskusi 
sedang berlangsung. Tantangan untuk selalu menjadi lebih benar harus 
diletakkan pada konsistensi pada panduan pelayanan. Semua peserta 
dapat diminta untuk menambahkan panduan saat mereka merasa ada 
sesuatu yang salah.
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d. Evaluasi Proses Kalibrasi 

Proses kalibrasi harus dimulai dengan meninjau nilai terendah dan 
tertinggi, karena lebih mudah untuk membahas 2 peringkat ini. Jika sesi 
kalibrasi yang dilakukan bukan yang pertama kalinya, maka penilaian 
pada sesi sebelumnya dapat digunakan untuk menemukan semua jenis 
penyimpangan. Jika kalibrasi yang dilakukan adalah yang pertama 
kalinya, maka nilai dapat ditetapkan selama proses kalibrasi.


Dibutuhkan waktu yang cukup untuk mendapatkan tim Quality 
Assurance yang terkalibrasi dengan baik, sehingga proses kalibrasi 
sebaiknya dilakukan dengan proses yang detail dan tidak terburu-buru. 
Jika nilai standar deviasi pada proses kalibrasi cukup besar, maka 
Quality Assurance, Team Leader dan Supervisor harus melakukan latihan 
atau pertemuan secara rutin.


e. Keselarasan Umpan Balik 

Quality Assurance, Team Leader dan Supervisor atau Manager harus 
memastikan bahwa umpan balik atas penilaian pelayanan dapat 
dilakukan dengan rekomendasi yang sama. Menjadi tanggung jawab 
fasilitator untuk memastikan semua umpan balik selaras dengan tujuan 
contact center atau tujuan proses kalibrasi kualitas. Idenya adalah untuk 
mengklarifikasi standar kualitas kinerja.


f. Evaluasi Parameter Kualitas 

Salah satu keuntungan terpenting dari sesi kalibrasi kualitas pelayanan 
adalah meninjau definisi standar kualitas. Saran tersebut dapat dicatat 
oleh tim Quality Assurance dan bertindak setelah studi kelayakan.


Sesi kalibrasi bermanfaat bagi keseluruhan kinerja contact center dan 
harus dilakukan secara teratur. Melalui kalibrasi yang konsisten, Manager 
Supervisor, Trainer, dan Quality Assurance berkesempatan untuk 
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meninjau interaksi pelanggan, membandingkan penilaian kualitas dengan 
menggunakan formulir evaluasi. Kesempatan ini juga untuk membangun 
komunikasi yang terbuka serta melakukan diskusi produktif mengenai 
pelayanan contact center. 


Tujuan utama dari proses kalibrasi adalah memastikan Quality Assurance 
melakukan penilaian dengan akurat serta memastikan panduan 
pelayanan yang digunakan sesuai dengan kerangkan penilaian kualitas. 
Dengan demikian penilaian kualitas akan akurat dan tidak terjadi varian 
penilaian. ✆
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Bab 17 

Pengembangan Kualitas Pelayanan 

Sebagai bagian dari upaya pengembangan pelayanan yang 
berkesinambungan, manajemen contact center harus merencanakan 
tindakan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan dengan memperhatikan 
aspek kompetensi agent dan ketersediaan sumber daya pelayanan. 
Mulai dari proses rekrutmen, pembekalan, pelatihan, penilaian, 
bimbingan sampai dengan pengembangan agent secara berkelanjutan.


Melakukan identifikasi paramater pencapaian kualitas yang sering 
menjadi kendala bagi agent dalam mencapainya. Perhatian secara 
khusus pada aspek keterampilan atau pengetahuan agent, dengan 
demikian dapat dilakukan pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan 
kemampuannya. Jika keterampilannya yang rendah dapat dilakukan 
perbaikan dengan lebih banyak latihan praktek atau simulasi 
menggunakan kasus pelayanan. Sedangkan jika pengetahuan agent 
yang kurang, maka dapat dilakukan perbaikan dengan meningkatkan 
waktu berbagi informasi produk serta pemahaman prosedur pelayanan.


Perbaikan juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jenis pelayanan 
atau karakter pelanggan yang menjadi permasalahan berdasarkan 
masalah yang sering diajukan. Sebagai sebuah proses pelayanan yang 
terus menerus berlangsung, maka proses perbaikan juga harus dilakukan 
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dengan memberikan contoh-contoh naskah pelayanan yang sesuai 
dengan kondisi permasalahan pelanggan. 


Jika ada masalah pada keakuratan informasi dan penguasaan 
permasalahan, maka dapat dilakukan pelatihan secara rutin untuk 
mengingatkan dan memperbaharui informasi yang dimiliki agent. Hal ini 
dapat dilakukan dengan mendengarkan contoh rekaman pelayanan yang 
baik, sehingga semua agent memiliki kesamaan metode dalam 
menangani pelanggan. Begitu juga jika ditemukan permasalahan secara 
khusus pada agent tertentu, maka dapat melakukan bimbingan personal 
dengan mendengarkan rekaman yang kurang baik.


Disamping itu dapat dilakukan perbaikan pada perangkat sistim 
informasi dan pendukung dalam proses pelayanan. Terutama informasi 
yang tersedia, harus dipastikan dalam keadaan terupdate. Membangun 
budaya saling membantu antara agent, sehingga dapat diciptakan 
suasana saling berbagi informasi diantara mereka. 


Melakukan bimbingan secara regular untuk agent yang bermasalah dan 
memberikan umpan balik terhadap perbaikan yang telah dicapai. 
Mendokumentasikan ukuran-ukuran penilaian, jadwal penilaian serta 
umpan balik hasil penilaian. Memberikan penghargaan kepada agent 
yang mencapai kualitas pelayanan baik, sehingga dapat menjadi contoh 
dan motivasi bagi agent lainnya. 

Rekrutmen 

Dalam proses rekrutmen dibutuhkan Quality Assurance yang bertugas 
untuk memastikan bahwa agent yang diseleksi memenuhi kriteria yang 
ditetapkan dalam melakukan pelayanan. Quality Assurance dapat 
memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan test yang 
memadai untuk mencari kesesuaian dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Quality Assurance melakukan pendampingan dalam proses 
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seleksi dan sebaiknya memperhatikan kualifikasi dan kompetensi agent 
contact center yang diseleksi.


Kesesuaian kualitas pelayanan yang diharapkan dengan tingkat 
kompetensi agent yang diseleksi menjadi bagian penting dalam proses 
pengawasan Quality Assurance. Beberapa kompetensi yang dapat 
diperhatikan diantaranya sebagai berikut:


a. Sikap dan perilaku, dengan memperhatikan sopan santun, ramah, 
sabar, bersahabat, humoris, berpikiran positif, percaya diri, antusias 
dan profesionalitas.


b. Keterampilan komunikasi, dengan memperhatikan kemampuan dalam 
mendengar dan berbicara dengan memperhatikan intonasi, tata 
bahasa, pemilihan kata, kecepatan bicara dan kejelasan pengucapan.


c. Keterampilan analisis, dengan memperhatikan kemampuan bertanya, 
menyimak permintaan atau permasalahan pelanggan, menganalisis 
permasalahan dan menemukan solusi yang tepat.


d. Keterampilan pendukung, dengan memperhatikan menggunakan 
aplikasi komputer, keterampilan mengetik, administrasi pembukuan 
dan bahasa inggris.


e. Keterampilan pelayanan, dengan memperhatikan kemampuan untuk 
memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang 
ditetapkan perusahaan dalam kerangka pelayanan contact center.


f. Keterampilan penjualan, dengan memperhatikan kemampuan dalam 
melakukan penjualan dengan menawarkan dan mempengaruhi calon 
pelanggan untuk memahami produk atau jasa yang ditawarkan.


g. Manajemen diri sendiri, dengan memperhatikan kemampuan 
menangani tekanan kerja, bekerja simultan dalam beberapa tugas 
dan disiplin dalam mengatur waktu kerja.
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Pembekalan dan Pelatihan 

Selanjutnya Quality Assurance juga perlu memastikan bahwa agent 
mendapatkan pelatihan atau pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan 
pelayanan. Dalam proses pembekalan agent diperkenalkan mengenal 
budaya kerja perusahaan, produk perusahaan, serta proses kerja dan 
kualitas pelayanan contact center. Dalam pelatihan tersebut, agent akan 
mendapatkan beberapa pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan 
tugas yang akan dikerjakan. 


Ketika agent contact center mendapatkan pelatihan atau pembekalan 
informasi produk atau prosedur kerja harus melibatkan Quality 
Assurance. Dengan demikian informasi yang diperoleh agent selama 
pelatihan atau pembekalan sesuai dengan proses penilaian Quality 
Assurance.


Materi pelatihan yang dapat diberikan kepada agent contact center 
adalah sebagai berikut : 


a. Pengenalan budaya perusahaan dan hubungan antar organisasi atau 
unit kerja dalam perusahaan, sehingga agent akan mengetahui alur 
proses kerja, pelaporan dan dukungan pelayanan.


b. Pengetahuan yang lengkap tentang produk dan jenis pelayanan yang 
akan diberikan, sehingga dapat memahami kebutuhan pelanggan dan 
manfaat yang dapat diberikan kepada pelanggan. Tentunya dilengkapi 
dengan pemahaman mengenai prosedur kerja, batasan kewenangan 
dan penggunaan dokumen atau informasi. 


c. Keterampilan paling mendasar yang harus ditekankan kepada agent 
dalam pelatihan adalah efektivitas komunikasi serta etika pelayanan 
melalui telepon. Pelatihan mengenai kemampuan berbicara, 
kemampuan dalam menyimak serta mempresentasikan atau 
menjelaskan informasi.
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d. Dengan kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan 
penggunaan aplikasi untuk memudahkan proses kerja, maka agent 
dituntut untuk menguasai aplikasi serta perangkat komputer yang 
disediakan.


e. Pemahaman penggunaan aplikasi juga diperlukan untuk melakukan 
pencatatan kebutuhan pelanggan serta informasi pelayanan yang 
telah diberikan. 


f. Kemampuan untuk menggunakan perangkat telepon juga harus 
menjadi bagian dalam pembekalan, sehingga agent mampu 
menggunakan perangkat telepon dengan baik.


Setelah melalui proses pelatihan, agent akan ditempatkan sesuai dengan 
kemampuannya, sehingga siap memberikan pelayanan. Quality 
Assurance diperlukan untuk melakukan pengujian, sehingga diketahui 
tingkat pemahaman dalam memberikan pelayanan. 


Setiap pelaksanaan pelatihan prosedur dan pengetahuan produk harus 
disertai dengan ujian untuk memastikan bahwa agent menguasai 
permasalahan dan mampu memberikan pelayanan. Untuk itu Quality 
Assurance perlu memastikan bahwa naskah pelayanan yang diberikan 
dalam simulasi dapat diterapkan dalam pelayanan.


Penempatan dan Pengawasan 

Penempatan agent dapat disesuaikan dengan kemampuannya dalam 
menangani permintaan. Ada agent yang menonjol dengan kesabaran 
dalam memenuhi berbagai keluhan pelanggan, ada pula agent yang 
mampu memberikan penjelasan informasi dengan baik. Begitu juga ada 
agent mampu mempengaruhi pelanggan untuk membeli atau melakukan 
pemesanan. Dengan memperhatikan cara agent berkomunikasi dengan 
pelanggan, maka agent dapat ditempatkan dalam jalur pelayanan yang 
tepat.
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Setelah memulai menangani penerimaan telepon dan memberikan 
pelayanan, maka akan terlihat kemampuan masing-masing agent, baik 
dalam penanganan pelayanan maupun sikapnya. Penilaian terhadap 
kemampuan agent, dilakukan melalui proses pengawasan secara 
berkesinambungan. Dalam proses pengawasan, akan dapat diketahui 
masalah-masalah yang sering agent hadapi, sehingga dapat 
dikembangkan kemampuannya. 


Permasalahan dalam pelayanan dapat terjadi disebabkan oleh 
keterbatasan agent, ataupun terjadi akibat kesalahan pada sistem dan 
prosedur kerja. Jika terjadi kesalahan pada sistem atau prosedur kerja, 
berarti harus segera dilakukan tindakan perbaikan, baik pada perangkat 
sistem ataupun aturan kerja yang berlaku. Tentu saja perubahan tersebut 
harus disosialisasikan kepada agent melalui pelatihan atau dengan 
penyampaian singkat, sesuai dengan tingkat perubahan yang dilakukan.


Dengan pengawasan yang baik, tidak hanya akan diketahui masalah 
yang timbul, tetapi juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja 
agent. Dengan demikian, dapat dilakukan penanganan yang tepat 
terhadap agent. Agent yang memberikan pelayanan yang melebihi 
standar, sepantasnya diberikan penghargaan. Sebaliknya agent yang 
kurang baik, harus diberikan bimbingan tambahan.


Demikian siklus tersebut berlangsung secara terus menerus. Apalagi 
dalam contact center pergantian agent selalu terjadi, yang menyebabkan 
proses seleksi, pelatihan dan bimbingan, serta perubahan sistem dan 
prosedur, harus selalu dilakukan. Hal itu merupakan dinamika tersendiri 
dalam mempersiapkan pelayanan di contact center.


Program Penghargaan 

Bekerja di contact center merupakan pekerjaan rutin dengan berbagai 
keunikan dan tantangannya, namun dengan gampang menimbulkan 
kebosanan pada diri seorang agent. Oleh karena itu, dukungan 
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supervisor atau team leader sangat penting agar motivasi agent dalam 
memberikan pelayanan tetap tinggi. Agent diharapkan selalu siap 
melayani pelanggan dengan semangat dan keramahan, sehingga 
kualitas pelayanan tetap terjaga.


Banyaknya perihal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk lalai 
dalam melaksanakan tugasnya. Problematikan kondisi kerja, tuntutan 
pelanggan, kehidupan dengan keluarga atau pasangan hidup dan 
berbagai masalah lainnya. Semuanya bisa berpengaruh dalam posisi 
agent memberikan pelayanan. Untuk itu pemberian motivasi kepada 
agent sangat penting dilakukan secara berkesinambungan. 


Program penghargaan pada dasarnya dapat meningkatkan moral agent, 
sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif, berpikiran positif, 
sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara 
berkesinambungan. Program penghargaan juga akan mengurangi 
tekanan beban pekerjaan, sehingga kembali membangkitkan semangat 
kerja. Jika agent bersemangat, dia tidak akan gampang terbebani 
dengan pekerjaannya, sehingga pelayanan yang diberikan tetap dapat 
memenuhi kebutuhan pelayanan.


Dengan adanya program penghargaan akan membantu meningkatkan 
inisiatif, sehingga tumbuh suasana yang saling mendukung dan 
memberikan kesempatan dalam memperbaiki lingkungan, akan 
membangkitkan motivasi agent untuk turut serta memperbaiki hal-hal 
yang dirasakan kurang baik. Pemberian kesempatan untuk terlibat dalam 
penataan lingkungan kerja dan penyelesaian masalah, akan memberikan 
inisiatif kepada agent untuk merubah cara kerjanya menjadi lebih baik, 
sehingga terbentuk suasana kerja yang lebih baik. Dengan demikian 
akan tercapai kinerja serta kepuasan pelanggan yang lebih baik.


Penghargaan yang diberikan akan mendukung kualitas pelayanan. Untuk 
itu program penghargaan sebaiknya memperhatikan kualitas pelayanan 
agent. Pada pelayanan tertentu, tingkat kualitas pelayanan menjadi 
penilaian utama, sehingga setiap agent harus memenuhi minimum nilai 
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kualitas untuk mendapatkan penghargaan. Pemberian insentif atau 
bonus dapat diterapkan sesuai dengan tingkat kualitas pelayanan yang 
diberikan. Dengan demikian agent akan meningkatkan kualitas dan 
sejalan dengan peningkatan produktivitas kerja.


Bimbingan Kualitas 

Keterlibatan semua pihak dalam pengembangan kualitas perlu dilakukan. 
Untuk itu bimbingan perlu dilakukan oleh Team Leader, Supervisor atau 
Manager, begitu juga dilakukan oleh Quality Assurance sebagai bagian 
dari proses pengawasan, penilaian dan evaluasi. Hal ini harus dilakukan 
secara terus-menerus untuk membantu agent meningkatkan kualitas 
pelayanan yang sesuai dengan standar perusahaan. Dengan demikian, 
akan terbangun budaya pelayanan yang baik, dan pada akhirnya dapat 
memberi kontribusi yang positif bagi pribadi agent serta bagi 
perusahaan.


Untuk keperluan tersebut Quality Assurance harus meluangkan sebagian 
waktunya dengan melakukan pengawasan dan memberi bimbingan 
kepada agent. Itu berarti seorang Quality Assurance di contact center 
dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan bimbingan. 
Quality Assurance harus mampu dalam melakukan observasi proses 
pelayanan, baik secara langsung maupun menggunakan rekaman 
pembicaraan. Selanjutnya harus mampu menganalisis terhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan agent, sebagai acuan untuk memberikan 
bimbingan. Upaya tersebut dapat mendorong agent untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan.


Dalam melakukan bimbingan Quality Assurance membutuhkan 
kemampuan komunikasi dalam menyimak kebutuhan agent serta 
memberikan informasi. Hal yang juga sangat penting dalam proses 
bimbingan adalah menciptakan lingkungan bekerja yang menyenangkan. 
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Suasana yang menyenangkan akan memnudahkan dalam bekerja dan 
memberikan pelayanan terbaik.


Bimbingan juga dilakukan untuk menciptakan motivasi belajar bagi 
agent, baik terhadap peningkatan pengetahuan produk, pemahaman 
prosedur, kemampuan analisis, pemilihan kata dan tata bahasa, serta 
meningkatkan kemampuan pelayanan. Budaya belajar ini perlu 
ditumbuhkan sehingga agent merasa proses belajar memberikan 
manfaat dalam bekerja.


Proses bimbingan yang berhasil akan menciptakan hubungan yang erat 
dan saling membutuhkan antara agent dan Quality Assurance. 
Kemampuan Quality Assurance dalam mengidentifikasi kebutuhan 
pengembangan kualitas pelayanan, akan membantu agent untuk 
melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Terciptanya pelayanan yang 
baik secara berkesinambungan akan memotivasi semua pihak dalam 
bekerja. ✆
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Dukungan Teknologi 

Ketergantungan contact center terhadap sumber daya teknologi sangat 
tinggi. Contact center membutuhkan jaringan telekomunikasi telepon 
atau internet untuk dapat memberikan pelayanan. Demikian pula 
ketersediaan perangkat komputer dan aplikasi dibutuhkan agent untuk 
mencatat permasalahan pelanggan dan mencari informasi yang sesuai 
kebutuhkan pelanggan. Semua perangkat teknologi yang digunakan 
merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan antara teknologi 
sistem informasi, sistem komputerisasi pelayanan serta teknologi 
telekomunikasi.


Dukungan teknologi informasi yang terpadu dengan teknologi 
telekomunikasi, adalah kunci pelayanan yang berkualitas. Dengan 
teknologi yang terus berkembang, akan memberikan pelayanan yang 
cepat, lengkap dan akurat. Pelanggan pun dapat memanfaatkan media 
komunikasi tersebut dengan mudah, sehingga mendapatkan pelayanan 
yang dibutuhkan.


Selain memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan terhadap 
pelanggan, aspek penting dalam contact center yang perlu mendapatkan 
perhatian adalah ketersediaan alat bantu pengawasan dan pelaporan. 
Penggunaan teknologi harus menyediakan alat bantu yang memadai 
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bagi manajemen operasional contact center sendiri, sehingga 
memudahkan dalam mendapatkan laporan atas kinerja contact center. 


Kehadiran teknologi akan sangat membantu dalam melakukan 
pengaturan antrian, penugasan agent, personalisasi informasi pelanggan, 
dan pengawasan proses pelayanan. Pengaturan tersebut berhubungan 
dengan kebijakan yang dapat diterapkan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan kepada pelanggan.


Perkembangan teknologi yang dapat mendukung pengawasan kualitas 
pelayanan contact center terus dilakukan oleh berbagai penyedia 
teknologi. Kehadiran teknologi speech recognition, voice biometric, data 
analytics dan berbagai fitur teknologi lainnya, bisa diterapkan dalam 
mendukung operasional contact center.


Pembahasan teknologi contact center dapat mencakup aspek yang luas, 
untuk itu pembahasan difokuskan pada aplikasi yang mendukung kinerja 
Quality Assurance. Ada 3 teknologi utama yang digunakan Quality 
Assurance yaitu Quality Recording System, Knowledge Management 
System dan Customer Relationship Management System. 


Quality Recording System (QRS) 

Quality Recording System merupakan perangkat yang memungkinkan 
manajemen untuk merekam semua pembicaraan agent dengan 
pelanggan. Rekaman pelayanan dapat berupa rekaman pembicaraan 
ataupun rekaman data aplikasi, yang dapat digunakan sebagai acuan 
dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan.


Quality Recording System menjadi perangkat penting untuk melakukan 
pengawasan dan mengantisipasi risiko pelayanan yang mungkin terjadi. 
Dengan adanya Quality Recording System, maka manajemen contact 
center dapat mengambil data-data rekaman sebagai bukti pelayanan. 
Sekaligus dapat menggunakan data rekaman tersebut untuk 

146 Telexindo Bizmart



Contact Center Quality Assurance

pengembangan pelayanan dan pengembangan kemampuan agent 
contact center.


Pada umumnya Quality Recording System dilengkapi dengan formulir 
penilaian, sehingga memudahkan Quality Assurance atau Supervisor 
untuk melakukan penilaian terhadap kualitas suatu pelayanan. Dengan 
adanya formulir penilaian yang melekat pada rekaman dapat menjadi 
acuan keberhasilan suatu proses pelayanan ataupun risiko pelayanan 
yang harus menjadi perhatian. Disamping itu teknologi ini juga 
menyediakan catatan pada rekaman yang dapat dicari sesuai dengan 
kebutuhan.


Perkembangan teknologi rekaman dengan NLSR (Natural Language 
Speech Recognition) memungkinkan untuk mendeteksi suara terhadap 
tingkat emosional pelanggan atau agent. Demikian pula perkembangan 
teknologi Speech Analytic dengan metode phonetic memungkinkan 
rekaman suara dapat dikonversi menjadi text, sehingga mudah dicari dan 
dianalisis dengan lebih cepat. 


Fungsi utama Quality Recording System adalah merekam pembicaraan 
antara pelanggan dan agent berdasarkan waktu pelayanan, ID agent, 
nama agent dan nomor telepon. Pada Quality Recording System yang 
dilengkapi dengan screen recording, maka proses perekaman juga 
dilakukan terhadap penggunaan layar pada aplikasi yang digunakan 
agent. Proses ini bersamaan dengan perekaman pembicaraan agent 
dengan pelanggan, sehingga pada saat evaluasi dapat terlihat kegiatan 
agent selama proses pelayanan.


Quality Recording System umumnya menyediakan fasilitas untuk 
mendengarkan rekaman secara bersamaan oleh beberapa pihak dengan 
menggunakan aplikasi pada jaringan yang terhubung dengan server 
rekaman. Perangkat ini juga menyediakan fasilitas untuk mendengarkan 
pembicaraan agent dengan pelanggan secara real time serta 
menyediakan notifikasi terhadap rekaman yang harus diputar ulang 
sesuai dengan kebutuhan.
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Sebagai bagian dari bukti pelayanan, maka teknologi Quality Recording 
System harus dapat menyimpan bukti rekaman dalam jangka waktu 
tertentu. Untuk itu Quality Recording System biasanya menyediakan 
fasilitas untuk melakukan penyimpanan cadangan, sehingga rekaman 
dapat disimpan dalam kurun waktu yang lebih lama.


Knowledge Management System (KMS) 

Knowledge Management System (KMS) digunakan untuk menyediakan 
agent dengan informasi produk dan prosedur pelayanan, sehingga dapat 
memberikan pelayanan sesuai dengan informasi terbaru. Ketersediaan 
aplikasi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk aplikasi berbasis web baik 
yang bersifat intranet maupun internet.


Ketersediaan Knowledge Management System memungkinkan agent 
untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mendapatkan metode 
penyampaian dalam bentuk naskah pelayanan. Dengan bantuan 
Knowledge Management System, agent mendapatkan kemudahan untuk 
mengetahui tahapan pelayanan yang harus dilakukan, sehingga proses 
pelayanan berlangsung dengan baik dan akurat.


Pada beberapa aplikasi Knowledge Management System memungkinkan 
agent untuk memperbaharui informasi atau berbagi informasi dengan 
agent lainnya. Demikian juga memudahkan Team Leader atau Supervisor 
untuk memberikan update informasi ke semua agent secara serempak. 
Untuk pengawasan terhadap informasi perlu dilakukan Quality 
Assurance, sehingga update informasi yang dilakukan terstruktur dan 
sesuai dengan ketentuan.


Knowledge Management System juga memungkinkan untuk 
menyediakan fasilitas bagi agent untuk belajar sendiri sesuai dengan 
topik pembelajaran yang disediakan. Untuk itu biasanya fasilitas self-
study dilengkapi dengan soal-soal ujian, yang memungkinkan agent 
mengetahui tingkat pengetahuannya.
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Customer Relationship Management (CRM) 

Pencatatan data pelayanan menjadi mutlak pada pelayanan contact 
center, yang akan dijadikan bukti bahwa pelayanan telah dilaksanakan. 
Pencatatan pelayanan ini akan membantu untuk menghasilkan laporan 
aktivitas pelayanan, sekaligus menjadi acuan untuk melakukan 
pelaporan.


Dengan adanya aplikasi Customer Relationship Management, maka 
agent contact center dapat memperoleh informasi mengenai status 
pelanggan. Aplikasi Customer Relationship Management terhubung 
dengan database pelanggan, sehingga dapat memberikan informasi-
informasi yang diperlukan dalam pelayanan. Aplikasi Customer 
Relationship Management juga digunakan untuk mengetahui status 
penyelesaiaan atas suatu permintaan. 


Dengan berbagai pelayanan yang diberikan di contact center, CRM 
menyediakan kategorisasi pelayanan yang dapat menunjukkan tindakan 
yang perlu dilakukan untuk proses penyelesaian. Dengan adanya 
kategorisasi tersebut memudahkan dalam proses pelaporan, serta 
evaluasi tingkat kecepatan penyelesaian suatu pelayanan.


Penggunaan teknologi Customer Relationship Management akan 
membantu Quality Assurance dalam melakukan evaluasi terhadap 
kemampuan agent mencatat permasalahan pelanggan. Data pelayanan 
yang tercatat pada aplikasi Customer Relationship Management akan 
digunakan Quality Assurance untuk melakukan validasi keakuratan 
informasi.


Quality Assurance juga dapat menggunakan Customer Relationship 
Management sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi terhadap 
proses transaksi yang dilakukan. Pencatatan permasalahan pelanggan 
dan tindakan yang telah dilakukan akan menjadi sumber pengawasan 
yang akan menjadi perhatian Quality Assurance. ✆
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Penulis 

Andi Anugrah merupakan konsultan yang berfokus 
pada pengembangan solusi contact center dan 
CRM bagi perusahaan, organisasi dan 
pemerintah. Merupakan tenaga terlatih dan 
prakt is i berpengalaman, khususnya 
perencanaan dan pengembangan teknologi 
serta manajemen contact center, analisis 
kinerja contact center, perencanaan bisnis 
contact center, operasional contact center 
inbound dan outbound. Dalam karirnya telah 
melakukan berbagai training dan workshop menyangkut contact center 
serta terlibat dalam berbagai perencanaan dan pengembangan proyek 
contact center.


Menjadi salah satu inisiator pembentukan Indonesia Contact Center 
Association (ICCA) pada tahun 2003, dan menjabat sebagai Ketua ICCA 
sejak tahun 2006. Andi Anugrah juga menjadi bagian dalam 
pembentukan Asia Pacific Contact Center Association Leaders di China 
pada tahun 2007, serta dipercaya sebagai Ketua periode 2014-2016. 
Banyak member ikan kont r ibus i bag i pengembangan dan 
memasyarakatkan call center atau contact center di Indonesia. 
Mendukung upaya ICCA dengan berperan secara aktif sebagai 
pembicara pada berbagai seminar mengenai contact center, tenaga 
pelatihan pada berbagai workshop, penulis buku dan kolom majalah.


Merupakan lulusan Magister Management dari IPWIJA, dengan 
pengkhususan pada Marketing Management serta memperoleh gelar 
kesarjanaan dari Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Telekomunikasi 
dan Elektronika. Selain itu, juga mendapatkan sertifikasi profesi sebagai 
Design Specialist Contact Center dan CRM. 
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Memulia karir sejak tahun 1993, kebanyakan dihabiskan pada industri 
Perbankan, Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Dalam beberapa 
tahun terakhir, banyak terlibat pada proyek-proyek pengembangan 
contact center di Indonesia dan Asean, meliputi pengembangan aplikasi 
contact center, pengembangan teknologi dan infrastruktur khususnya 
pada industri perbankan dan finansial.


Berpengalaman dalam pengembangan contact center di berbagai 
perusahaan, badan publik atau lembaga publik, baik untuk kebutuhan 
pelatihan maupun konsultan contact center. Diantaranya Acer Indonesia, 
Anugerah Pharmindo Lestari, Angkasa Pura 2, Bank Indonesia, Bank 
Mandiri, Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara 
Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Kaltimtara, BPJS 
Ketenagakerjaan, Coca Cola Amatil Indonesia, Ditjen Pajak Kementerian 
Keuangan, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Holcim Indonesia, 
Indosat, Kalbe Nutritionals, Kereta Api Indonesia, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Manulife Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Perusahaan Listrik 
Negara, Pertamina, Telkomsel, Telkom Indonesia, United Tractor dan 
berbagai perusahaan lainnya. ✆
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