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BAB III 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Pelayanan 

1. Pengertian pelayanan 

Pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan 

kepada orang lain disertai keramahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau 

organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan/anggota. Tindakan 

yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk atau 

jasa yang mereka butuhkan. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian 

pelayanan, Kotler mendefinisikan pelayanan (jasa) sebagai setiap tindakan 

atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.
13

 

Menurut Gronroos pelayanan (jasa) adalah suatu/serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen atau pelanggan dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan masalah konsumen atau pelanggan.
14

 

Menurut Tjiptono, pelayanan adalah tindakan atau perbuatan 

seseorang atau organisasi untuk memberikan untuk memberi kepuasan 

kepada pelanggan. Pelayanan adalah sebuah produk yang ditawarkan dan 
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disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan secara luas mencakup 

baik yang kelihatan (tangibles) maupun yang tidak kelihatan (intangibles).
15

 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan demi tercapainya kepuasan pada 

pelanggan itu sendiri. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, 

mengurus, menyelesaikan keperluan , kebutuhan seseorang atau sekelompok 

orang.
16

 

 

B. Konsep Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Kualitas 

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang 

ditawarkan organisasi harus berkualitas. Istilah kualitas sendiri 

mengandung berbagai macam penafsiran, karena kualitas memiliki 

sejumlah level: universal (sama di manapun), kultural (tergantung sistem 

nilai budaya), sosial (dibentuk oleh kelas sosial ekonomi, kelompok etnis, 

keluarga, teman), dan personal (tergantung persepsi atau selera setiap 

individu). 

Secara sederhana kualitas dapat diartikan sebagai produk yang 

bebas cacat. Dengan kata lain, produk sesuai dengan standar (target, 

sasaran atau persyaratan yang bisa didefenisikan, diobservasi dan diukur). 

                                                             
15 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), h.6. 
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Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang 

menghasilkan manfaat bagi pelanggan.
17

 

2. Kualitas Pelayanan 

Pelanggan adalah raja. Mereka harus didahulukan dan dilayani 

sebaik-baiknya. Mereka harus dijaga loyalitasnya karena mati hidupnya 

organisasi jasa dan organisasi bisnis tergantung dari kepercayaan 

pelanggan.
18

 Kualitas harus berawal dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi konsumen/nasabah.
19

 

Pelanggan/nasabah adalah fokus utama dalam pembahasan 

mengenai kepuasan dan kualitas jasa karena dalam hal ini 

pelanggan/nasabah menerima peranan cukup penting dalam mengukur 

kepuasan terhadap produk/jasa yang diberikan oleh perusahaan.
20

 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan.
21

 Parasuraman, Zeithaml. & Berri dalam journal of Marketing 

(1985, 46) mengemukakan ukuran kualitas pelayanan dalam dimensi 

sebagai berikut: 

1. Kehandalan (reliability), yakni mencakup konsistensi kinerja dan 

kehandalan dalam pelayanan, akurat, benar, dan tepat. 

                                                             
17

 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008 ),. Cet. Ke-2, h. 

67.  
18

 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014)  h. 119 
19

 Farida Jasfar, Manajemen Jasa, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2009), h. 48 
20

 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 

175 
21

 Fandy Tjiptono,Op Cit, h. 268 



23 
 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan dan kesiapan para 

pegawai dalam menyediakan pelayanan dengan tepat waktu. 

3. Kompeten (competence), yaitu keahlian dan pengetahuan dalam 

memberikan pelayanan. 

4. Akses (access), yaitu sejauh mana pelayanan mudah diakses oleh 

pengguna layanan. 

5. Kesopanan (courtesy), yaitu mencakup kesopan santunan, rasa hormat, 

perhatian, dan bersahabat dengan pengguna layanan. 

6. Komunikasi (communication), yaitu kemampuan menjelaskan dan 

menginformasikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik 

dan dapat dipahami dengan muadah. 

7. Kejujuran (credibility), yaitu mencakup kejujuran dan dapat dipercaya 

dalam memberikan layanan kepada pelanggan. 

8. Keamanan (secure), yaitu bebas dari bahaya, keamanan secara fisik, 

risiko, aman secara finansial. 

9. Pengetahuan terhadap pelanggan (knowing the customer) yaitu 

berusaha mengetahui kebutuhan pelanggan, belajar dari persyaratan-

persyaratan khusus langganan. 

10. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, penampilan 

pegawai, peralatan, dan perlengkapan pelayanan, fasilitas pelayanan. 

 Pada umumnya pelanggan menginginkan produk yang memiliki 

karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Dalam hal ini, 
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terdapat 3 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu: dimensi waktu, dimensi 

biaya, dan dimensi kualitas.
22

 

3. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik 

1. Tersedia sarana dan prasarana yang baik 

Pelanggan ingin dilayani secara prima. Untuk melayani pelanggan 

salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan 

prasarana yang dimiliki suatu perusahaan. Meja dan kursi harus 

nyaman untuk diduduki. Udara dalam ruangan juga harus tenang tidak 

berisik dan sejuk. Kelengkapan dan kenyamanan sarana dan prasarana 

ini akan mengakibatkan pelanggan nyaman untuk berurusan dengan 

perusahaan. 

2. Tersedia personil yang baik 

Kenyamanan pelanggan juga tergantung dari petugas. Petugas harus 

ramah, sopan, dan menarik. Disamping itu petugas harus cepat 

tanggap, pandai bicara menyenangkan serta pintar. Petugas juga harus 

mampu mengikat dan mengambil pelanggan sehingga pelanggan 

semakin tertarik. Demikian juga kerja harus cepat dan cekatan. 

3. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga selesai. 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan petugas harus mampu 

melayani dari awal sampai tuntas. Pelanggan akan merasa puas jika 

petugas bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. 

Jika terjadi sesuatu maka segera petugas yang dari semula 

mengerjakanya menggambil alih tanggungjawabnya. 
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4. Mampu melayani secara cepat dan tepat.  

Dalam melayani pelanggan diharapkan petugas dapat melakukan 

sesuai prosedur, layanan yang diberikan sesuai jadwal untuk pekerjaan 

tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan. 

5. Mampu berkomunikasi.  

Petugas harus mampu berbicara dengan baik dan cepat memahami 

keinginan pelanggan. 

6. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.  

Menjaga rahasia perusahaan sama halnya dengan menjaga rahasia 

pelanggan. Rahasia perusahaan merupakan taruhan kepercayaan 

pelanggan kepada perusahaan. 

7. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. 

Untuk menjadi petugas harus memiliki pengetahuan dan dan 

kemampuan tertentu. Karena petugas selalu berhubungan dengan 

manusia, maka petugas perlu dididik khusus mengenai kemampuan 

dan pengetahuannya untuk menghadapi pelanggan atau kemampuan 

dalam bekerja. 

8. Berusaha memahami kebutuhan nasabah. 

Petugas harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. 
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9. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. 

Kepercayaan calon pelanggan kepada perusahaan mutlak diperlukan 

sehingga calon pelanggan mau menjadi pelanggan perusahaan yang 

bersangkutan. Demikian pula menjaga pelanggan yang lama agartidak 

lari perlu dijaga kepercayaannya. Semua ini melalui pelayanan petugas 

dan seluruh karyawan perusahaan.
23

 

 

C. Konsep Kepuasan Pelanggan    

1. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan para pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Pelanggan juga diartikan sebagai tingkat persaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (hasil) yang ia rasakan di bandingkan dengan 

harapannya. Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan adalah mencakup perbedaan 

antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahan adalah 

orang yang membeli dan menggunakan produknya. pelanggan tersebut 

merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses 

menghasilkan produk.
24

 

                                                             
23

 Kasmir, Pemasaran Bank, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), h. 209-211 
24

 Fandy Tjiptono, Anastasia Diana, Total Quality Management, ( Yogyakarta : Andi 

Offset, 2001), h. 101-102 



27 
 

Kepuasan pelanggan juga merupakan suatu indikator ke depan 

akan keberhasilan bisnis perusahaan, yang mengukur bagaimana baiknya 

tanggapan pelanggan terhadap masa depan bisnis perusahaan. Peningkatan 

kepuasan pelanggan sangat dibutuhkan dalam persaiangan pasar yang 

semakin tajam. Oleh karena itu banyak perusahaan akan selalu berupaya 

memantau kepuasan pelanggan yang sangat berpengaruh atas tingkat 

loyalitas dan profitabilitas pelanggan.
25

 

Defenisi kepuasan pelanggan menurut beberapa para ahli 

diantaranya sebagai berikut :  

a. Menurut Cadote, Woodruff dan Jenkins mendefenisikan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah perasaan yang timbul setelah mengevaluasi 

pengalaman pemakaian produk. 

b. Tse dan Wilton mendefenisikan kepuasan pelanggan adalah respons 

pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan 

awal sebelum pembelian (standar kinerja lainnya) dan kinerja aktual 

produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau 

mengonsumsi produk bersangkutan. 

c. Fornell menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah evaluasi 

purnabeli keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap kinerja 

produk dengan ekspektasi pra-pembelian. 

d. Hill, Brierley dan MacDougall mendefenisikan bahwa kepuasan 

pelanggan merupan ukuran kinerja produk total sebuah organisasi 
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dibandingkan serangkaian keperluan pelanggan (customer 

requirements). 

e. Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

persepsikan dibandingkan dengan harapannya.
26

   

Kepuasan pelanggan merupakan tolak ukur dalam kualitas layanan 

produk dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat, 

perkembangan industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

tingkat pendidikan yang semakin tinggi. 
27

 

2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kotler mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan 

pelanggan: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer- 

oriented) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, 

pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa 

kotak saran yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (yang mudah 

dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang bisa 

diisi langsung maupun yang dikirim via pos kepada perusahaan), 

saluran telepon khusus bebas pulasa, websites, dan lain-lain. 
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2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang ghost 

shopper untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial 

produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan 

staf penyedia jasa dan menggunakan produk/jasa perusahaan. 

Berdasarkan pengalamannya tersebut, mereka kemudian diminta 

melaporkan temuan-temuannya berkenaan dengan kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing. 

3. Lost Customer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyanya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya 

dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya.  

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail, 

websites, maupun wawancara lansung. Melalui survei, perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.
28

 

Menpan Tahun 2003 merumuskan ukuran kepuasan pelanggan 

dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Indeks Kepuasan 
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Mayarakat dikembangkan dalam 14 unsur yang “relevan, valid dan 

reliabel” sebagai unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran indeks 

kepuasan masyarakat, yaitu:  

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. 

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis administratif yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayananya. 

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 

yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan, dan 

tanggung jawabnya). 

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan. 

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan / 

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaiakn 

dalam waktu yang telah ditentukan unit penyelenggara pelayanan. 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan dengan tidak 

membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani. 
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i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati. 

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan denagan biaya yang ditetapkan. 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. 

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur, sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 

unit penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan, 

sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan 

terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
29

 

3. Dasar-Dasar Pelayanan Pelanggan 

a. Berpakaian dan berpenampilan bersih 

Artinya ia harus mengenakan baju dan celana yang sepadan dengan 

kombinasi yang menarik. Berpakaian tidak kumal dan baju lengan 

panjang. 
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b. Percaya diri, bersikap akrab, dan penuh dengan senyuman 

Dalam melaynai pelanggan tidak ragu-ragu, yakin dan percaya diri 

yang tingg, juga harusbersikap akrab seolah-olah sudah kenal lama. 

Dan dalam melayani pelanggan kita haruslah murah senyum dengan 

raut muka yang menarik hati serta tidak di buat-buat. 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika kenal 

Pada saat pelanggan datang kita harus segera menyapa dan jika sudah 

pernah bertemu sebelumnya usahakan untuk menyapa dengan 

menyebut namanya. Namun jika belum kenal dapat menyapa dengan 

sebutan Bapak/ibu. 

d. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan 

Usahakan pada saat melayani pelanggan dalam keadaan tenang, tidak 

terburu-buru, sopan santun dalam bersikap, menghormati tamu serta 

tekun mendengarkan sekaligus berusaha memahami keinginan 

pelanggan. 

e. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar 

Artinya dalm berkomunikasi dengan pelanggan gunakan bahasa 

indonesia atau bahasa daerah yang baik dan benar pula. Suara yang 

digunakan harus jelas dalam arti mudah dipahami dan jangan 

menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh pelanggan.  

f. Bergairah dalam melayani pelanggan dan tujukkan kemampuannya 

Dalam melayani konsumen jangan terlihat loyo, lesu atau kurang 

semangat. Tunjukkan pelayanan yang prima seolah-olah memang 

tertarik dengan keinginan dan kemauan nasabah. 
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g. Jangan menyelah atau memotong pembicaraan 

Pada saat pelanggan sedang berbicara usahakan jangan memotong 

atau menyela pembicaraan. Kemudian hindarkan kalimat yang bersifat 

teguran atau sindiran yang dapat menyinggung perasaan pelanggan. 

h. Mampu menyakinkan pelanggan serta memberikan kepuasan 

Setiap pelayanan yang diberikan harus mampu menyakinkan nasabah 

dengan argumen-argumen yang masuk akal. Petugas juga harus 

mampu memberikan kepuasan atas pelayanan yang diberikan. 

i. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan 

Jika ada pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup di jawab 

oleh petugas, maka harus meminta kepada petugas yang mampu. 

j. Jika belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani 

Jika pada saat tertentu, petugas sibuk dan tidak dapat melayani salah 

satu pelanggan, maka beritahukan kepada pelanggan kapan akan 

dilayani dengan simpatik. 

4. Sifat-sifat pelanggan 

a. Pelanggan adalah raja  

Petugas harus menganggap pelanggan adalah raja, artinya seorang 

harus dipenuhi keinginn dan kebutuhannya. Pelayanan yang diberikan 

haruslah melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas 

etika dan moral dengan tidak merendahkan perusahaan atau petugas 

itu sendiri. 
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b. Mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

Kedatangan pelanggan adalah ingin memenuhi hasrat atau 

keinginannya agar terpenuhi, baik berupa informasi, dan keluhan-

keluhan. 

c. Tidak mau didebat dan disinggung. 

Sudah menjadi hukum alam bahwa pelanggan tidak suka dibantah 

atau didebat. Usahakan setiap pelayanan 

d. Pelanggan mau diperhatikan. 

Jangan pernah membiarkan atau menyepelekan pelanggan, berikan 

perhatian secara penuh sehingga pelanggan benar-benar merasa 

diperhatikan. 

e. Nasabah merupakan sumber pendapatan perusahaan. 

Pendapatan  utama perusahaan adalah transaksi yang dilakukan oleh 

pelanggan. Oleh karena itu jika membiarkan pelanggan berarti 

menghilangkan pendapatan, pelanggan adalah sumber pendapatan 

yang harus dijaga.
30

 

 

D. Jasa 

1. Pengertian Jasa 

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output 

selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud 
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(intangible ) bagi pembeli pertamanya. Jasa adalah kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu.
31

 

Jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau 

kepuasan yang dijual dan pada intinya tak berwujud, namun dapat 

dirasakan, seperti: perbankan, hotel, jasa perbaikan rumah, jasa service.
32

 

Kotler (2000) mendefinisikan jasa sebagai “setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilakan 

kepemilikan sesuatu”. Walaupun demikian, produk jasa bisa berhubungan 

dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya, ada produk jasa murni 

(seperti master of ceremony (MC), pengacara, guru olah vokal, dan baby 

sitter), ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai persyaratan 

utama (misalnya gudang untuk jasa pergudangan, komputer dan 

peripheralnya dalam jasa warnet, dan makanan di restoran).
33

   

2. Karakteristik Jasa 

Karakteristik Jasa, Sifat-sifat khusus jasa yang menyatakan 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan”. 

perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam merancang program 
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pemasaran. Jasa memiliki empat ciri utama yang sangat mempengaruhi 

rancangan program pemasaran, yaitu sebagai berikut: 

1. Intangibility 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Konsep 

intangible ini sendiri memiliki dua pengertian: 

1) Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. 

2) Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, dirumuskan atau 

dipahami secara rohaniah.  

Intangibility dapat pula dibedakan menjadi tiga dimensi:  

1) Physical intangibility (tingkat materialistas produk atau jasa 

tertentu). 

2) Mental intangibility (tingkat kesulitan dalam mendefinisikan, 

menformulasikan, atau memahami produk atau jasa tertentu secara 

jelas dan akurat). 

3) Generality (seberapa general dan/atau spesifik seorang konsumen 

mempersepsikan produk tertentu, seperti aksesibilitas versus 

inaccessibility pada panca indera, abstractness versus concreteness, 

dan generality versus specifity). 

2. Heterogeneity/Variability/Inconsistency 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-

standardized output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, 

dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 

diproduksi. Sebagai contoh, dua orang yang datang ke salon yang sama 
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meminta model rambut yang sama tidak akan mendapatkan hasil yang 

seratus persen identik. 

Menurut Bovee, Houston & Thill (1995), terdapat tiga faktor 

yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa: 

1) Kerja sama atau pertisipasi pelanggan selama penyampaian jasa. 

2) Moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan. 

3) Beban kerja perusahaan. 

3. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan 

jasa yang menghasilkannya. Jasa diproduksikan dan dikonsumsi pada 

saat bersamaan. Jika pelanggan membeli suatu jasa maka ia akan 

berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, 

sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk penjualan langsung 

dengan skala operasi terbatas. Untuk masalah ini, perusahaan dapat 

menggunakan strategi-strategi, seperti bekerja dalam kelompok yang 

lebih besar, bekerja lebih cepat, serta melatih pemberi jasa supaya 

mereka mampu membina kepercayaan pelanggan. 

4. Perishability (mudah musnah) 

Perishability berarti bahwa jasa merupakan komoditas yang 

tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di 

waktu mendatang, dijual kembali, atau dikembalikan.
34

 Jasa tidak 

dapat disimpan atau mudah musna sehingga tidak dapat dijual pada 

masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini bukanlah suatu 
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masalah jika permintaannya stabil, karena mudah untuk melakukan 

persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan berfluktuasi, maka 

perusahan akan menghadapi masalah yang sulit dalam melakukan 

persiapan pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan 

produk, penetapan harga, serta program promosi yang tepat untuk 

mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran jasa. 

3. Kualitas Pelayanan Jasa 

Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa. 

Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelanggan (dan 

bukan penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah 

perusahaan. 

Kualitas jasa atau kualitas layanan (service quality) berkontri busi 

signifikan bagi penciptaan diferensi, positioning, dan strategi bersaing 

setiap organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun 

penyedia jasa. Persfektif pengukuran kualitas bisa dikelompokkan menjadi 

dua jenis: internal dan eksternal. Kualitas berdasarkan persfektif internal 

diartikan sebagai zero defect (“doing it right the first time” atau 

kesesuaian dengan persyaratan), sedangkan persfektif eksternal memahami 

kualitas berdasarkan persepsi pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan 

pelanggan, sikap pelanggan, dan customer delight. 

Garvin (1987,1988) mengemukakan delapan dimensi kualitas yang 

bisa digunakan sebagai rerangka perencanaan dan analisis strtegik. Berikut 
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ini adalah deskripsi kedelapan dimensi tersebut dengan contoh aplikasi 

pada produk mobil: 

1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti 

(core product) yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumsi bahan bakar, 

jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan 

dalam mengemudi, dan sebagainya. 

2. Fitur atau Ciri-ciri Tambahan (Features), yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior seperti 

dash board, AC, Sound system, door lock system, power steering, dan 

sebagainya. 

3. Reliabilitas (Reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai, misalnya mobil tidak sering 

mogok/ngadat/rewel/rusak. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi, (conformance to specifications), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan 

dan emisi terpenuhi, seperti ukuran as roda untuk truk tentunya harus 

lebih besar daripada mobil sedan. 

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan, dimensi ini mencakup umur teknis maupun 

umur ekonomis penggunaan mobil. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

kemudahan direparasi, serta penanganan keluhan secara memuaskan. 
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7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panaca indera, misalnya 

bentuk fisik mobil yang menarik, model/desain yang arstistik, warna, 

dan sebagainya.     

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.
35

 

 

E. Pelayanan dalam Ekonomi Islam 

Dalam kehidupan spritual individu, pelayanan (service) adalah salah 

satu program penting, disamping empat program lainnya, yaitu shalat dan 

berdoa (prayer), membaca (reading) khususnya Al-Quran, memelihara 

keteguhan hati dalam perjalanan spiritual atau istiqamah (integrity), dan 

tafakkur atau zikir (meditation). Pelayanan dalam berbagai bentuknya, apakah 

membantu memudahkan urusan konsumen dan orang lain atau bahkan 

melayani realisasi gagasan-gagasan besar bersama semacam visi perusahaan, 

adalah buah dari penempatan spiritual individu lewat empat program lainnya 

di atas. Pelayanan adalah sebuah peribadatan agung (worship), yang 

mencerminkan keshalehan individu yang sebenarnya. Dampaknya besar 

kepada perusahaan.
36

 

Pelanggan itu laksana Raja, demikian motto yang sudah banyak 

pengikutnya. Karena itu harus dimulaikan, dalam arti tidak boleh 

dikecewakan, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan 

untuk diketahui dan diperhatikan. Bukankah memberi itu sama dengan 
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menerima, “To give is to receive”. Memberi berarti menerima lebih banyak. 

Dan inilah firman Tuhan yang searah dengan prinsip tersebut, “Barang siapa 

beramal dengan satu kebaikan, akan memperoleh sepuluh kebaikan. Dan 

barang siapa yang membuat satu keburukan, akan dibalas dengan yang 

setimpal. Dan tidak akan dirugikan.
37

” (Q.S. Al-An’Am: 160). 

                               

      

Artinya:  “Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) 

sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa membawa perbuatan 

jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang 

dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya 

(dirugikan)”. (Al-An’am 6 : 160).
38

 

 

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari 

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan 

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang 

lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang 

menyatakan bahwa: 

                         

                          

            

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah 
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kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicinkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji”.(2 : 267).
39

 

 

Pelayanan yang baik ialah melayani dengan sepenuh hati dan 

memberikan yang terbaik untuk pelanggan agar mereka percaya dan tidak 

kebingungan dan ragu terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, 

dan tanpa menambahkan sebuah kebohongan didalamnya. Kejujuran, dan 

pelayanan yang baik, ramah, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman itu 

akan membuat pelanggan senang dan mendapat pelayanan yang memuaskan. 

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl ( 16 ) : 97 

                         

                 

Artinya:  “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya 

akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.( 16: 

97). 
40

 

 

Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan keberhasilan 

lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberikan 

pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan kelemah lembutan akan 

menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang berdampak pada 

kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan dengan hal ini, Al-

Quran Surat Ali Imran ayat 159 menyatakan bahwa: 
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Artinya:  “maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhdap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, ,maka 

bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (3 : 159).
41

 

 

Perusahaan perlu memiliki sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat pemasar 

yang baik menurut pembeli antara lain adalah: 

1. Jujur dalam memberikan informasi 

2. Pengetahuan yang baik tentang barang 

3. Mengetahui kebutuhan konsumen dengan baik 

4. Memiliki pribadi yang baik
42

 

Karena pelayanan adalah salah satu bagian penting dalam mu'amalah 

Islami. Kejujuran, adalah pondasi pertama dalam menjalankan bisnis. Sikap 

ini harus dipraktekkan terutama ketika proses negosiasi yakni dengan 

menyampaikan informasi yang jelas dan tulus. 

                 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang- orang yang benar.(9 : 119 ).
43
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Pelayanan yang berkualitas juga harus kompeten, karena kompeten 

adalah syarat utama untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Sebagai pengusaha kita tidak cukup sekedar mampu memasarkan 

produk/jasa, namun kita harus menguasai ilmu dalam usaha yang kita 

jalankan.
44

 Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl ( 16 ) : 125 

                             

                      

 

Artinya:  “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.(16 : 125).
45
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