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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengertian Pelayanan 

Layanan merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat didefinisikan 

tidak berwujud, yang merupakan obyek utama dari transaksi yang dirancang 

untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Jika barang dihasilkan melalui 

suatu proses produksi maka layanan dihasilkan dari pemberian sarana dan 

prasarana yang ditunjang dengan penyampaian keterampilan tertentu dari 

pemberian layanan. Wujud kongkritnya adalah bagaimana suatu badan usaha 

dapat meberikan layanan yang memuaskan kepada para pelanggan.
35

 

Istilah pelayanan (service) bisa diartikan sebagai “melakukan sesuatu 

bagi orang lain”.
36

 Pelayanan dapat juga diartikan setiap kegiatan atau manfaat 

yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan 

produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.
37

 

Pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini 

keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.
38
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Indikator yang terdapat dalam kualitas pelayanan, dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Tangible (berwujud) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi) 

serta penampilan karyawannya. 

b. Reliability (keandalan)yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan segera, akurat dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan. 

c. Responsiveness (ketanggapan)yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

d. Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu mencakup pengetahuan, 

kemampuan, kesopan-santunan dan sifat dapat dipercaya yang dimilik oleh 

para karyawan, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Assurance 

terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi: (communication), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence) 

dan sopan-santun (courtesy). 
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e. Empathy (empati)yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual antar pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen.Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggaan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.Yang diperlukan untuk 

menciptakan kenyamanan bagi konsumen.
 39

 

 

B. Standar Pelayanan  

Para konsumen tidak hanya menginginkan pelayanan-pelayanan 

tertentu tetapi juga menginginkan pelayanan tersebut dalam jumlah dan 

kualitas yang memadai. Apabila para nasabah bank diharuskan berdiri dalam 

antrian panjang atau menghadapi karyawan bank yang kurang ramah, para 

nasabah tersebut kemungkinan akan pindah ke lain bank. 

Perusahaan perlu mengecek tingkat jasa mereka sendiri maupun jasa 

para pesaingnya selaras dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. 

Perusahaan bisa mengamati kekurangan-kekurangan jasa yang diberikan 

dengan berbagai cara: berbelanja untuk memperbandingkan, survei konsumen 

secara berkala, kotak-kotak saran, dansistem penanganan pengaduan. Hal ini 

membantu perusahaan mengetahui bagaimana jasa diberikan dan konsumen 

yang kecewa bisa memperoleh keputusan.
40
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Standar layanan baik perbankan maupun bukan perbankan sangat 

penting mengingat industri perbankan berkembang semakin pesat seiring 

dengan kebutuhan nasabah yang juga semakin meningkat dan kompleks, serta 

membutuhkan standar penampilan, layanan, pengetahuan, dan keterampilan 

mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Secara umum, standar 

layanan perbankan yang harus dipenuhi, meliputi: 

a. Penampilan Diri 

Standar penampilan dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan 

nasabah kepada bank sehingga nasabah dapat terlayani dengan baik dan 

membuat nasabah puas. Standar penampilan petugas perbankan melipiti 

standar dalam berpakaian dan penampilan fisik. Dalam pelayanan prima 

(service excellent) diperlukan suatu standar penampilan bagi petugas 

maupun perusahaan. Standar penampilan petugas diperlukan guna 

membangun keyakinan bagi nasabah dan image positif bagi perusahaan, 

meningkatkan pelayanan, dan menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan 

merupakan aset yang sangat berharga dan harus tetap 

dipertahankan/dijaga. 

b. Kebersihan dan Kerpian Ruang Kerja 

Ruang kerja pada umumnya adalah tempat berlangsungnya proses 

pekerjaan. Standar kebersihan dan kerapian ruang kerja dapat mendukung 

kenyamanan dalam memberikan layanan. Ruang kerja yang bersih, rapi, 

dan nyaman memberikan efek kepuasan dan kenyamanan bagi nasabah. 

Upaya penataan ruang kerja perlu dilakukan karena berkaitan dengan 
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pihak internal dan eksternal sehingga dapat mencapai kondisi yang 

memuaskan kedua belah pihak. 

c. Pengetahuan Produk dan Jasa Perbankan 

Pengetahuan atar produk dan jasa perbankan yang dilayani di mana 

pegawai bank bekerja, harus dikuasai secara penuh, minimal sesuai dengan 

job desk dan fungsi jabatan yang diemban sebagai pelayan nasabah 

perbankan. 

d. Standar Berkomunikasi dengan Nasabah 

Komunikasi yang baik kepada nasabah dapat membangun kesan 

positif dari nasabah terhadap bank. Hal tersebut mampu menciptakan 

keuntungan bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Salah satu aspek yang 

harus dikomunikasikan dengan baik kepada nasabah adalah terkait aspek 

perlindungan kepada nasabah yang terhubung dengan transparasi 

informasi produk bank. 

e. Standar Penanganan Keluhan Nasabah 

Pengaduan nasabah adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang 

disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang 

diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi keluhan nasabahharuslah dilakukan dengan cara yang positif. 

Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

mengatasi keluhan: 

1) Empati kepada penyampaian keluhan 

2) Kecepatan memberikan tanggapan 
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3) Permintaan maaf 

4) Kredibilitas 

5) perhatian
41

 

 

C. Pengertian Kepuasan Nasabah 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahsa latin “satis” yang 

artinya cukup baik, memadai, dan “facio” yang artinya melakukan atau 

membuat. Kepuasan biasa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau 

membuat sesuatu memadai.
42

 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atauhasil) 

suatu produk dan harapan-harapannya.
43

 

Kepuasan menurut philip kotler adalah tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan antara hasil kerja produk/jasa yang 

diterima dengan apa yang diharapkan.
44

 

Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Pelanggn dapat mengalami salah satu dari tiga 

tingkat kepuasan yang umum. Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan puas. 

Kalau kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat puas, senang atau gembira. 
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Kepuasan pelanggan menurut Engel merupakan evaluasi purnabeli 

dimana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil 

(outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.
45

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan pengalaman yang 

mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

tingkat kepuasan yang tinggi. Tingkat kepuasan yang tinggi dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, 

mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya 

kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh 

meningkatnya jumlah pelanggan, dan meningkatkan reputasi bisnis.
46

 

Pelanggan yang tidak mendapatkan kepuasan akan meninggalkan 

perusahaan dan bahkan tidak akan pernah kembali. Pelanggan lebih memilih 

berganti produk atau merek karena tidak puas dengan produk yang ada, 

munculnya produk lain yang lebih baik, pengaruh teman atau kerabat, 

pelanggan benar-benar ingin pindah merek, ketidakpuasan terhadap perilaku 
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pemilik, manajer, atau karyawan perusahaan. Jika  terdapat satu pelanggan 

kecewa maka seratus pelanggan pergi.
47

 

Atribut pembentuk kepuasan terdiri dari: 

1. Kesesuaian harapan dan jasa 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk atau jasa yang 

diharapkam oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan, 

meliputi: 

a. Produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan 

b. Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan 

yang diharapkan. 

c. Fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi dengan yang 

diharapkan. 

2. Kemudahan dalam memperoleh jasa. 

Kemudahan dalam memperoleh jasa adalah kemudahan yang 

dirasakan oleh pelanggan saat memperoleh jasa, yang didapat dari 

pembeli. Atau produk/jasa yang ditawarkan oleh produsen mudah 

dimanfaatkan oleh calon pembeli. 

3. Kesediaan untuk merekomendasikan kepada orang lain
48

 

Merupakan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk 

yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga, meliputi: 

a. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan 

                                                           
47

 Lina Anatan, Service Exellence, (Bandung: ALFABETA, 2008), h , 77 
48

 Philip Kotler, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Alih Bahasa  Damos   Sihombing, (Jakarta: 

Erlangga, 2001), h. 81 



 42 

b. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena fasilitas penunjang yang disediakan memadai. 

c. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat setelah 

mengkonsumsi sebuah produk atau jasa. 

4. Melakukan Pembelian Ulang
49

 

Merupakan kesediaan pelanggan untuk berkunjung kembali atau 

melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait, meliputi: 

a. Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan memuaskan. 

b. Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat yang 

diperoleh setelah mengkonsumsi produk. 

c. Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang yang 

disediakan memadai. 

5. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing
50

 

Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing adalah 

pelanggan tidak akan mudah beralih pada perusahaan lain yang 

menawarkan produk atau jasa yang serupa. 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah  

1. Kualitas Produk  

Pelanggan akan puas  jika setelah membeli dan menggunakan 

produk tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk ini 
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adalah dimensi yang global dan paling tidak ada 5 elemen dari kualitas 

produk yaitu performance, durability, feature, consistency, dan d esign. 

2. Harga  

Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah 

sumber kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan value money 

yang tinggi. Komponen ini sangat penting bagi beberapa perusahaan yang 

ingin menciptakan kepuasan konsumen. 

3. Kualitas Pelayanan 

Service quality sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, 

teknologi dan manusia.Faktor manusia ini memegang kontribusi sebesar 

70%.Tidak heran kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit 

ditiru. 

4. Faktor Emosi 

Dimana pelanggan merasa puas terhadap produk tertentu walaupun 

mungkin dengan harga mahal, namun mampu menimbulkan rasa lebih  

puas karena emotional value yang diberikan oleh brand dari produk 

tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan mendapatkan produk 

Pelanggan akan semakin merasa puas apabila biaya dan produk 

yang diperoleh relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan 

produk atau pelayanan.
51
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E. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Sebuah perusahaan dikatakan bijaksana kalau mengukur kepuasan 

pelanggannya secara teratur, karena kunci untuk mempertahankan pelanggan 

adalah kepuasan. Pelanggan yang sangat puas umumnya lebih lama setia. 

Kaitan antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan tidak bersifat 

proporsional. Andaikan kepuasan diberikan peringkat dengan skala satu 

sampai lima, pada level kepuasan pelanggan yang sangat rendah (level satu), 

para pelanggan cenderung menjauhi perusahhan dan menyebarkan cerita jelek 

tentang perusahaan tersebut. Pda level dua sampai empat, pelanggan agak 

puas, tetapi masih merasa mudah untuk beralih ketika tawaran yang lebih baik 

muncul. Pada level lima, pelanggan cenderung membeli ulang dan bahkan 

menyampaikna cerita pujian tentang perusahaan. Kepuasan atau rasa senang 

yang tinggi menciptakan ikatan emosional dengan merek atau perusahaan 

tersebut, tidak sekedar kelebih-sukaan rasional.
52

  

Menurut  Kotler pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

melalui empat sarana, yaitu:
53

 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu 

menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para 

pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan. 

Media yang digunakan bisa berupa kotak saran, kartu komentar, saluran 

telepon khusus bebas pulsa, websites, dan lain-lain. Informasi-informasi 
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yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan 

masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkannya 

untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-maslah 

yang timbul. 

2. Ghost Shopping (mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adlah dengan mempekerjakan beberapa ghost shoppers untuk 

berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk atau jasa 

perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan staf penyedia 

jasa dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Berdasarkan 

pengalamannya tersebut, mereka kemudian diminta melaporkan temuan-

temuannya berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan produk atau jasa 

perusahaan dan pesaing.  

3. Lost Customer Analysis (analisis mantan pelanggan) 

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa 

hal itu terjadi dan suapaya dpat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survey Kepuasan pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, baik survey melalui pos, telepon, email, 

websites, maupun wawancara secara langsung. Pengukuran kepuasan 



 46 

pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

diantaranya: 

a. Directly Reported Satisfaction 

Pengukuran dilakukan menggunakan item-item spesifik yang 

menanyakan langsung tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan. 

b. Derived Satisfaction 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal 

utama, yaitu (1) tingkat harapan atau ekspektasi pelanggan terhadap 

kinerja produk atau perusahaan pada atribut-atribut relevan, dan (2) 

persepsi pelanggan terhadap kinerja aktual produk atau perusahaan 

bersangkutan (perceived performance) 

c. Problem Analysis 

Dalam teknik ini, responden diminta mengungkapkan masalah-

masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan produk atau jasa 

perusahaan dan sarn-saran perbaikan. Kemudian perusahaan akan 

melakukan analisis konten terhadap semua permasalahan dan saran 

perbaikan untutk mengidentifikasi bidang-bidang utama yang 

membutuhkan perhatian dan tindak lanjut segera. 

d. Importance-Performance Analysis 

Dalam teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat 

kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja perusahaan 

(perceived performance) pada masing-masing atribut tersebut. 
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Kemudian, nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan kinerja 

perusahaan akan dianalisis di Importance-Performance Matrix.     

Menurut Richard F. Gerson untuk melakukan pengukuran 

kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan cara:
54

 

1. Mempelajari persepsi pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan 

2. Menetunkan kebuuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan 

3. Menutup segala kesenjangan yang ada 

4. Memeriksa apakah peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan 

pelanggan sesuai harapan atau tidak 

5. Dengan mengukur peningkatan kerja apakah embawa peningkatan laba 

6. Mempelajari bagaimana akan melakukan sesuatu dan apa yang harus 

dilakukan    kemudian 

7. Menerapkan proses perbaikan yang berkesinambungan secara terus-

menerus.  

Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan berbagai 

macam tujuan, diantaranya: 

1. Mengidentifikasi keperluan pelanggan, yakni aspek-aspek yang dinilai 

penting oleh pelanggan dan mempengaruhi apakah ia puas atau tidak. 

2. Menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja organisasi 

pada aspek-aspek penting 

3. Membandingkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan 

dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi lain, baik 

pesaing langsung maupun tidak langsung 
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4. Mengidentifikasi PFI (priorities for Improvement) melalui analisis gap 

antara skor tingkat kepentingan dan kepuasan 

5. Mengukur indeks kepuasan pelanggan yang bisa menjadi indikator 

andal dalam memantau kemajuan perkembangan dari waktu ke 

waktu
55

  

 

F. Upaya Meningkatkan Kepuasan Nasabah 

Satu hal yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, 

baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Ada beberapa strategi 

yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan:
56

  

1. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 

Yaitu strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan 

penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan 

kata lain, dijalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus, 

yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga 

terjadi bisnis ulangan. 

2. Strategi superior customer service  

Yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. 

Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, 

dan usaha gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. 

3. Strategi unconditional service guarantees 

Garansi atau jaminan istimewa/mutlak ini dirancang untuk 

meringankan risiko/keruigian pelanggan, dalam hal peanggan tidak puas 
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dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayrnya. Garansi tersebut 

menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan. 

4. Strategi penanganan keluhan yang efisien  

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak  menjadi puas atau bahkan menjadi 

pelanggan yang abadi. Proses penanganan keluhan yang efektif dimulai 

dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan 

pelanggan tidak puas dan mengeluh. Paling tidak ada empat aspek 

penanganan keluhan yang penting, yaitu: 

a. Empati terhadap pelanggan yang marah  

b. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

c. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

keluhan 

d. Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan 

5. Strategi peningkatan kinerja perusahaan  

Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan 

pengukuran kepuasan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan 

dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations 

kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan 

untuk memuaskan pelanggan ke dalam system penilaian prestasi 

karyawan, dan memberikan empowerment yang lebih besar kepda para 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

  



 50 

 

 

 

 

 `                                                               

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Keluhan 

Menanggapi 

Menjelaskan bagaimana cara 

menangani keluhan tersebut 

 

Menginformasikan 

Pelanggan yang 

mengeluh 

Proses 

pembuatan 

kebijakan 

Meneliti 

Memeriksa 
Apakah tindakan perbaikan 

telah dilaksanakan 

Menyerahkan 
Kepada departemen 
atau organisasi yang 

tepat 
 

Menyelesaikan 
Catatn keluhan, sifat tindakan 

keluhan yang dilakukan, dll 
 

  Tidak bisa 

diatasi 

Mengkompilasi 
Analisis strategic terhadap 

keluhan 

Mengatasi 
Memerintahkan usaha 

perbaikan 
 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Mengembangkan 
Cara-cara untuk 

menggabungkan data 
keluhan 

Menyebarkan 
Kepada manajemen, gugus 

kendali mutu 



 51 

6. Menerapkan Quality Function Deployment (QFD) 

Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggpan 

terhadap kebutuhan pelanggan. QFD menerjemahkan apa yang dibutuhkan 

pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. QFD memungkinkan 

organisasi untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan, menemukan 

tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses 

hingga tercapai efektifitas maksimum. QFD sendiri terdiri atas beberapa 

aktivitas berikut:
57

 

a. Penjabaran persyaratan pelanggan (kebutuhan akan kualitas) 

b. Penjabaran karakteristik kualitas yang dapat diukur 

c. Penentuan hubungan antara kebutuhan kualitas dan karakteristik 

d. Penetapan nilai-nilai berdasarkan angka tertentu terhadap masing-

masing karakteristik kualitas 

e. Penyatuan karakteristik kualitas ke dalam produk 

f. Perancangan, produksi, dan pengendalian kualitas produk. 

 

G. Kepuasan Nasabah dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal 

berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi 

dan dapat diterapkan disetiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. 

Sedangkan komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang 

lengkap dan sempurna.
58
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Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek aqidah, aspek 

syariah, dan aspek akhlak. Akidah disebut juga iman, sedangkan syariah 

adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. Akidah menunjukkan kebenaran 

Islam, syariah menunjukkan keadilan Islam, dan akhlak menunjukkan 

keindahan Islam.
59

 

Tiga aspek ajaran Islam di atas terkait satu sama lain, tidak bisa 

dipisah-pisahkan. Iman adalah fondasi bangunan keagamaan seseorang agar ia 

dapat berperilaku (berakhlak) mulia. Kuat-lemahnya iman seseorang dapat 

diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Di lain pihak, bangunan 

keagamaan ini tidak dapat tegak tanpa tiang-tiang penyangga, yakni Islam. 

Artinya, iman itu menuntut pengamalan, panduan pengamalan ini diberikan 

oleh syariat, yang bila dilaksanakan dengan baik akan membuahkan akhlak 

yang baik pula.
60

 Aspek-aspek di atas tentunya menjadi dasar penting 

seseorang dalam beraktivitas, termasuk dalam hal ekonomi yang dalam hal ini 

berkenaan dengan masalah pelayanan. Seseorang dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan hendaknya memiliki dasar keimanan yang kuat, 

sehingga dapat tercermin dalam perilakunya ketika sedang melayani 

pelanggan. 

Konsep pelayanan dalam Islam terwujud dalam suatu hubungan antara 

manusia jika mengerjakan beberapa prinsip pokok, diantaranya: 
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1. Prinsip persamaan (musawamah) 

Jika kita melihat sistem hak-hak asasi manusia dalam Islam sejak 

dibentukanya, maka dapat kita amati  prinsip-prinsip dasar tentang 

persamaan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama.
61

 

Prinsip persamaan ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. Prinsip persamaan ini wajib dianut karena merupakan dasar dalam 

mengatur hubungan antara manusia. Pada hakikatnya setiap manusia sama 

disisi Allah, perbedaan manusia hanya terletak pada derajat ketakwaan 

masing-masing orang terhadap Allah. Sebagaimana dijelaskan dalamAl-

Qur’an surat Al-Imran ayat 21: 

                

                 

   

 
Artinya:  Sesungguhnya orang-orang mengingkari ayat-ayat Allah dan 

membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh 

orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, 

sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu azab yang 

sangat pedih. 

 

2. Prinsip persaudaraan (ukhwah) 

Semua muslim bersaudara, prinsip ini dengan sendirinya 

mengatasi adanya perbedaan bangsa, ras, suku, dan status sosial. 
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Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Hujurat 

ayat 10: 

                             

 
Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua antara kedua saudaramu (yang 

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 

rahmat. 

3. Prinsip cinta kasih (mahabbah) 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling 

sempurna dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika 

manusia itu saling mencintai dan saling memuliakan antara sesamanya. 

Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31: 

                         

     

 
Artinya: Katakanlah (Muhammad) jika kamu mencintai Allah, ikutilah 

aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. 

Allah maha mengampuni, maha penyayang. 

4. Prinsip perdamaian (salm) 

Prinsip damai harus selalu menjadi kebijakan bagi setiap umat 

untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera. Dalam 

hal ini pelayanan yang baik akan memberikan kesenangan dan 
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membuahkan kedamaian, baik kepada pelanggan yang kita layani maupun 

kepada orang yang memberikan pelayanan. Allah berfirman dalam surat 

Al-Hujurat ayat 14: 

                       

                         

        

 
Artinya:  Orang-orang Arab Badui berkata “kami telah beriman” kata 

kepada mereka, “kami belum beriman, tetapi katakanlah “kami 

telah tunduk (Islam); karena imanmu belum masuk kebatinmu. 

Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak 

mengurangi sedikitpun (pahala) amalmu. Sungguh Allah maha 

pengampun, maha penyayang. 

 

5. Prinsip tolong-menolong (ta’awun) 

Secara manusia tidak akan bisa berbuat banyak tanpa ada persatuan 

dengan manusia lain, sehingga benar dalam ilmu sosial yang mengatakan 

manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang selalu membutuhkan 

bantuan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma’idah 

ayat 2: 

                           

             

 

 
Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan 

dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa 
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dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah 

sangat berat siksa-Nya.
62

 

Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa yang artinya: 

 “orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia bagaikan 

mengerjakanya (HR. Muslim) 

Maksud dari hadist diatas adalah diibaratkan orang berilmu 

membantu orang lain dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan 

kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam 

mebantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang mukmin setelah 

mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain 

dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk 

beramal.
63

 

6. Prinsip mempermudah (at-taysr) 

Menyadari tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang 

membatasi kemerdekaanya, maka Allah SWT menurunkan syari’at Islam 

untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan 

pada manusia dpat dengan mudah dilaksakan serta dapat menghilangkan 

kesulitan dan kesempitan adalah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan 

(masyaqah) masyarakat yang berlebih-lebihan, dan dapat menghabiskan 

daya manusia dalam melaksanakannya.
64

 

Seorang muslim harus saling mempermudah urusan seseorang 

dengan orang lain, karena jika mempermudah urusan orang lain, niscaya 
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Allah akan mempermudah urusannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat An-Nisa ayat 28:
65

 

                

 
Artinya:  Allah menghendaki kemudahan bgaimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas 

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur. 

 

Dalam perspektif Islam, yang menjadi tolak ukur dalam menilai 

kepuasan pelanggan adalah standar syariah, atau sesuai dengan hukum-hukum 

Islam. Kepuasan pelanggan dalam pandangan syariah adalah tingkat 

perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa yang seharusnya 

sesuai dengan kenyataan yang diterima.   

Kepuasan pelanggan dalam pemasaran islami tidak hanya muncul jika 

kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan secara material, tetapi juga 

jika kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan secara spiritual. Untuk 

pelanggan dari Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, mereka akan 

merasa puas jika produk itu halal dan begitu juga sebaliknya.
66

 Sebagaimana 

dijelaskan dalam surat Al-Maaidah ayat 88: 
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Artinya:  Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 

telah   rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 

kamu beriman  kepada-Nya. 

Untuk meningkatkan kepuasan nasabah salah satunya dengan cara 

memberikan pelayanan yang baik.  Al-Quran telah memerintahkan agar kaum 

muslimin bersifat simpatik, lembut, dan sapaan yang baik sopan saat berbicara 

dengan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 

ayat 83 yang berbunyi: 

                            

                         

                    

Artinya:   dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil 

(yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat 

kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan 

orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada 

manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu 

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, 

dan kamu selalu berpaling. 
 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan untuk 

selalu berkata dengan baik juga dengan sikap yang baik pula. Hal ini agar 

nasabah kita merasa nyaman. Dengan perasaan nyaman itulah nasabah akan 

merasa terlayani dengan baik dan akan merasa puas. Perasaan puas yang 

diperoleh nasabah akan menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan, 

karena jikalau nasabah puas, maka secara otomatis nasabah akan memiliki 

rasa loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan.  
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Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut islam kepuasan nasabah 

dapat diraih manakala sebuah perusahaan melayani nasabahnya dengan cara 

memberikan pelayanan baik.     

Untuk menciptakan kepuasan konsumen maka kualitas pelayanan 

perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, hal tersebut sesuai dengan firman  

Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi: 

                     

                           

                

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya. 
 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwasanya dalam memberikan 

pelayanan terhadap nasabah hendaknya bersikap sopan, sabar, dan ramah 

tamah. Seorang pelaku bisnis dianjurkan untuk berprilaku dalam bisnis sesuai 

dengan yang telah dianjurkan dalam al-Quran. Sopan santun merupakan 

pondasi dasar dari kebaikan tingkah laku dan ia juga merupakan dasar dari 

jiwa melayani (service) dalam bisnis.  

 

 

 


