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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Penerapan Nilai-Nilai Akhlak Pada Sitem 

Pelayanan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Subrantas Pekanbaru, maka 

terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan tema, yaitu: 

1. Prinsip-Prinsip Akhlak dalam Islam 

a. Defenisi Akhlak 

Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa 

Arab "akhlaq" ( أخالق) dalam bentuk jama’, sedang mufradnya 

adalah khuluq ( خلق), yang diertikan budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Dalam pengertian umum, akhlak dapat dipadankan 

dengan etika atau nilai moral. Sedangkan menurut pendekatan dari 

sudut terminologi (istilah), ada beberapa tokoh yang mengemukakan 

pendapat tentang akhlak.
7
 Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak adalah 

keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan 

dengan tidak menghajatkan pemikiran. Lalu menurut Ahmad Amin, 

akhlak ialah membiasakan kehendak. Akhlak merupakan kebiasaan 

baik dan buruk. Jika suatu perbuatan itu hanya dilakukan sekali dan 

tidak pernah melakukannya lagi atau dilakukan karena paksaan maka 

2itu bukan merupakan akhlak. 

                                                             
7
 A. Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11. 
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Sementara menurut Hamzah Ya’qub, akhlak adalah ilmu yang 

menentukan antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, atau 

tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Dari huraian 

di atas dapat dirumuskan bahawa akhlak ialah nilai dan pemikiran 

(ilmu) yang mengajarkan  perbuatan manusia atas dasar kewajibannya 

terhadap Allah terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, dan 

alam yang terwujud dalam budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabiat.
8
 Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan 

mudah tanpa memerlukan pemikiran maupun pertimbangan.
9
 

Perkataan ini dipetik dari kalimat yang dicantumkan dalam Al-Qur’an 

yang berbunyi : 

                     

                       

     

 

Artinya : Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang 

takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi 

nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan 

melalui pintu gerbang (kota) itu, Maka bila kamu 

memasukinya niscaya kamu akan menang. dan 

hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, 

jika kamu benar-benar orang yang beriman". 

(QS.Al-Maidah 23).
10

 

                                                             
8
Muslim Nurdin, Moral Dan Kognisi Islam, (Bandung: Alfabeta, 1993), 150. 

9
 Ahmad Bangun Nasution Dkk, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30. 

10
Muslim Nurdin, Moral Dan Kognisi Islam, (Bandung: Alfabeta, 1993), 111. 
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Akhlak terbagi menjadi dua yaitu akhlak mahmudah (terpuji) 

dan akhlak mazmumah (tercela). Akhlak mahmudah  (terpuji), 

merupakan perbuatan yang bernilai baik, seperti sabar, jujur, 

bersyukur, tolong-menolong, menepati janji, serta berbuat adil.
11

 

Sedankan akhlak mazmumah (tercela), merupakan tingkah laku yang 

tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dalam menjatuhkan 

martabatnya sebagai manusia, seperti syrik, kafir, riya, takabur, 

sombong dan adu domba. 
12

 

b. Dasar dan Sumber Akhlak Islam 

Landasan atau dasar nilai-nilai Keislaman dapat dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu:  

1) Al-Qur’an  

Menurut Abdul Khallaf Al-Qur’an adalah kalam Allah 

yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Rasulullah 

anak Abdullah dengan lafadz bahasa arabdan makna hakiki untuk 

menjadi hujjah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi 

pedoman bagi manusia dengan penunjuknya serta 

beribadahmembacanya. Al-qur’an adalah firman Allah berupa 

wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad 

SAW.Didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat 

dikembangkan untuk seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. 

                                                             
11

 Ali Syamsudin, Mengukir Sifat Kepribadian Muslim, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

226. 
12

 Muhammad Utsman Najati, Ilmu Jiwa Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2005), 102. 
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Ajaran yang terkandung didalam Al-Qur’an itu terdiri terdiri dari 

dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah 

keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal 

yag disebut syari’ah. 
13

Nabi Muhammad sebagai pendidikpertama, 

pada masa awal petumbuhan Islam telah menjadikan Al-Qur’an 

sebagai dasar pendidikan Islam disamping Sunnah beliau 

sendiri.Al-Qur’an lengkap dengan segala petunjuk yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal, sudah barang tentu 

dasar pendidikan umat Islam adalah bersumber kepada filsafat 

hidup yang berdasarkan kepada Al-Qur’an. Kedudukan Al-Qur’an 

sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat 

Al-Qur’an itu sendiri 

2)  Sunnah 

As-sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan 

Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengfan pengakuan itu adalah 

kejadian atau perbuatan orang lain yangdiketahui Rasulullah dan 

beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. 

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-

Qur’an.Seperti Al-Qur’an, sunnah juga berisi aqidah dan syariah. 

Sunnah berisi petunjuk untuk kemashlahatan hidup manusia dalam 

segala aspeknya, untuk membina umatmenjadimanusia seutuhnya 

atau manusia yang bertakwa. 

                                                             
13

Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumu Aksara, 2006),  31. 
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Untuk itu Rasulullah menjadi pendidik yang utama. Beliau 

sendiri yang mendidik, pertama dengan menggunakan rumah Al-

Arqam ibnu Abi Al-Arqam, kedua dengan memanfaatkan tawanan 

perang untuk mengajar baca tulis, ketiga dengan mengirim para 

sahabat kedaerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah 

pendidikan dalam rangka pembentukan manusia muslim dan 

masyarakat Islam. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam 

karena Sunnah menjadi sumber utama pendidikan Islam, karena 

Allah SWT menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai teladan 

bagi umatnya. 

Firman Allah SWT:  

                  

              

 

Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al-Ahzab : 

21) 

2. Sistem Pelayanan Pegadaian 

a. Pengertian sistem 

Sistem merupakan perangkat elemen-elemen yang saling 

berhubungan atau perangkat variabel-variabel yang mandiri.
14

Serta 

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga 

                                                             
14

Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah (Cv.Putrera Media Nusantara, 

Surabaya: 2009), 101 
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membentuk suatu totalitas.
15

Adapun pengertian sistem pertama adalah 

suatu kebetulan yang komplek atau terorganisasi, himpunan perpaduan 

hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kebetulan (keseluruhan) 

yang komplek atau utuh. Kedua, sistem merupakan himpunan 

komponen yang saling berkaitan dan bersama-sama berfungsi untuk 

mencapai suatu tujuan.Ketiga, sistem merupakan himpunan komponen 

atau subsistem yang terorganisasi dan berkaitan sesuai rencana untuk 

mencapai tujuan tertentu.
16

 

Banyak defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang 

sistem, dari defenisis tersebut yang dikemukakan berbeda-beda. 

Berikut defenisi yang dikemukakan oleh para ahli: 

1) Menurut Mustakini “Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan 

prosedur dan pendekatan komponen, sistem dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan 

tertentu”.
17

 

2) Menurut Agus Mulyanto, Sistem merupakan suatu jaringan kerja 

dariprosedur-prosedur yang saling berhubungan,berkumpul 

Bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menelesaikan 

sasaran tertentu.
18

 

                                                             
15

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), 1076 
16

Sarbini, Neneng Lina, Perencanaan Pendidikan, (Bandung: Puataka Setia, 2011) Cet 1  

25. 
17

Mustakini, Jogiyanto Hartono .Analisis & Disain Sistem. (Yogyakarta: Andi 

Yogyakarta, 2009),  34. 
18

Mulyanto, Agus. Sistem Informasi Konsep Dan Aplikasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 1. 
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3) Menurut Edhy susanta Sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan 

atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang 

dihubungkan   dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu 

kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu 

tujuan.
19

    

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari sekumpulan prosedur   atau 

komponen yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan. 

b. Karakteristik Sistem 

Sistem mempunyai karekteristik atau sifat-sifat tertentu, yakni 

: 
20

 

1) Komponen  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu 

kesatuan. komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem 

dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. 

setiapsubsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan. 

2) Batasan sistem 

Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang 

membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau 

                                                             
19

Susanta Edhy, Sistem Informasi Manjemen, Graha Ilmu, (Jakarta: 2003), 4. 
20

Mustakini, Jogiyanto Hartono .Analisis & Disain Sistem.( Yogyakarta: Andi 

Yogyakarta, 2005), 3. 
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dengan lingkungan luarnya.batasan suatu sistem menunjukan ruang 

lingkup dari sistem tersebut. 

3) Lingkungan Luar Sistem. 

Lingkungan luar (evinronment) dari suatu sistem adalah 

apapun diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi. 

Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dana dapat 

juga bersifat menguntungkan sistem tersebut. Lingkungan luar 

yang menguntungkan berupa energi dari sistem dan dengan 

demikian harus tetap dijaga dan dipelihara.Sedang lingkunagn luar 

yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka 

akan menggangu kalangsungan hidup dari sistem. 

4)  Penghubung Sistem  

Penghubung (interfance) merupakan media penghubung 

antara satu subsistem dengan subsistem yang lainya.Melalui 

penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari 

satu subsistem ke subsistem yang lainya.Dengan penghubung satu 

subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainya 

membentuk satu kesatuan. 

c. Pengertian Pelayanan  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelayanan diartikan 

sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli atau 
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jasa.
21

 Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan soseorang 

atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau 

nasabah.
22

 

Banyak defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang 

pelayanan, dari defenisis tersebut yang dikemukakan berbeda-beda. 

Berikut defenisi yang dikemukakan oleh para ahli : 

1) Menurut H.N. Casson, mendefinisikan pelayanan sebagai tindakan 

yang dinyatakan atau dikerjakan untuk menyenangkan, mencari 

petunjuk atau memberi keuntungan kepada pembeli dengan tujuan 

menciptakan good will atau nama baik serta peningkatan penjualan 

serta pendapatan. 
23

 

2) Pelayanan menurut Atep Adya Brata adalah segala usaha 

penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para 

calon pembeli atau pelanggan sebelum atau sesudah terjadinya 

transaksi. 
24

 

3) Menurut Philip Kottler, Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu 

aktivitas yang bermanfaat atau yang diberikan oleh satu atau 

beberapa pihak kepada pihak lain untuk dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan yang pada dasarnya bersifat berwujud 

                                                             
21

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 646. 
22

Kasmir, Etika Costumer Servis, (Jakarta: Pt Raja Gravindo, 2005), 15. 
23

Herbert N. Casson, Petunjuk Praktis Dalam Berusaha, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1981), 13.  
24

Atep Adya Brata, Bisnis Dan Hukum Perdata Dagas Smk,(Bandung: Armico, 1999), 93. 
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dan tidak akan menimbulkan kepemilikan apapun kepada yang 

menerimanya.
25

 

Jadi defenisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan pelayanan adalah suatu usaha untuk memberikan 

kebaikan yang bermamfaat sehingga bisa mengahsilkan keuntungan 

yang memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan kepuasan 

untuk tujuan yang diinginkan konsumen.  

 

B. Bentuk Pelayanan 

Berdasarkan bentuknya, pelayanan dapat dikatagorikan dalam tiga 

bentuk, yakni: 
26

 layanan dengan lisan, layanan melalui tulisan, dan layanan 

dengan perbuatan. Ketiga bentuk layanan itu tidak selamanya berdiri sendiri 

secara murni, melainkan sering berkombinasi. 

1. Pelayanan Melalui Lisan  

Dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat 

(HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang 

tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang 

memerlukan. Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan, 

yaitu:  

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang 

tugasnya.  

                                                             
25

Philip Kottler, Marketing Management : Analisis Planning,Implementation And 

Control, Eight Edition, New Jersey,(Prentice Hall, 1994), 446. 
26

As, Moenir, Manajemen  Pelayanan Umum Diindonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksa 

2014), 190. 
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b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat 

tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin 

memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

c. Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah. 

d. Meski dalam keadaan “sepi tidak ngobrol” dan bercanda dengan 

teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas. 

e. Tidak melayani orang-orang yang ingin sekadar “ngobrol” dengan cara 

yang sopan. 

2. Pelayanan Melalui Tulisan  

Merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam 

pelaksanaan tugas. Tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi 

peranannya.Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama 

bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan dalam bantuk 

tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus 

diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik dalam pengolahan masalah 

maupun dalam proses penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan dan 

pengiriman kepada yang bersangkutan). 
27

 

Pelayanan tulisan terdiri atas dua golongan, pertama layanan 

berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang 

yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam beurusan dengan 

instansi atau lembaga.Kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas 

                                                             
27

As, Moenir, Manajemen  Pelayanan Umum Diindonesia, (Jakarta: PT. Bumi Aksa 

2014), 191. 
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permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan 

lain sebagainya. 

3.  Pelayanan Melalui Perbuatan 

Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70–80% 

dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah.Karena itu 

faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan hasil 

perbuatan atau pekerjaan. Dalam kenyataan sehari-hari, jenis layanan ini 

memang tidak terhindar dari layanan lisan, keduanya sering bergabung. 

Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam 

hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik beratnya terletak pada 

perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh yang berkepentingan. Jadi tujuan 

utama yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk 

perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekadar penjelasan dan kesanggupan 

secara lisan. Di sini pun faktor kecepatan dalam pelayanan (pengerjaan) 

menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang 

memadai.Kualitas pekerjaan perlu adanya kesungguhan dengan motif 

mulia semata-mata karna Allah, memiliki keterampilan khusus menangani 

pekerjaan, dan memiliki metode yang telah ditentukan. 

 

C. Bentuk-Bentuk Pelayanan Jasa  Pada Perum Pegadaian Syariah 

Pelayanan jasa suatu model interaktif manajemen pelayanan yang 

mencerminkan hubungan perusahaan atau organisasi dengan para 
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pelanggannya terdiri dari tiga elemen. Adapun kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan Perum Pegadaian terdiri atas tiga hal, yaitu:
28

 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dimaksudkan adalah prosedur atau tata 

cara untuk memberikan layanan kepada para pelanggan yang melibatkan 

seluruh fasilitas fisik dan seluruh sumber daya manusia yang ada. Prosedur 

kerja adalah aspek administrasi yang sangat penting dalam suatu 

organisasi, menentukan berhasil tidaknya tugas-tugas kantor yang baik. 

Suatu prosedur yang teratur dengan metode yang baik akan 

memperlancar arus pekerjaan dengan waktu yang tepat, akan tetapi 

bilamana dalam suatu kantor pelaksanaan akan pekerjaan kantor tidak 

menggunakan prosedur penyelenggaraan yang tepat, dapat membuat arus 

pekerjaan tidak lancar dan menggunakan waktu yang banyak.  

2. Personil (SDM yang memberikan pelayanan) 

Personil ini dikelompokkan tiga bagian yaitu sumber daya manusia 

yang berintegrasi langsung dari pelanggan, pegawai yang memberikan 

pelayanan kepada pelanggan tetapi kadang kala saja dan sumber daya 

pendukung.Kualitas dan kemampuan karyawan dipenuhi oleh tingkat 

pendidikan, latihan, motivasi kerja, mental, dan kemampuan fisik 

karyawan yang bersangkutan.
29

 

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu (pengetahuan 

dan kemampuan) pegawai, pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi 

                                                             
28

 Andri, 2010, Bank&Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana), 78. 
29

Alma Buchari, 2009, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung : Alfabeta), 90. 
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pengembangan SDM agar mereka mampu memberikan pelayanan yang 

bermutu kepada pelanggan, visi, misi dan nilai- nilai perusahaan atau 

strategi untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang baru. 

3. Sarana dan Prasarana     

Perum pegadaian mengembang tugas sebagai lembaga pelayanan 

umum dan untuk itu pelayanan yang diberikan haruslah memiliki kualitas 

yang baik.Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani 

masyarakat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. 

Pelayanan yang berkualitas sudah tentu didukung oleh sarana dan 

prasarana yang ada. Berikut ini akan dikemukakan satu persatu factor 

sarana dan prasarana tersebut yang ada sebagai berikut : 

a. Prasarana Perum Pegadaian 

Prasarana merupakan gedung kantor yang digunakan sebagai 

tempat untuk melaksanakan pekerjaan kantor. 

Kantor adalah tempat dimana pekerjaan kantor dan 

memberikan pelayanan kantor tersebut. Letak  kantor sebaliknya 

diletakkan pada daerah yang strategi, artinya mudah untuk dijangkau 

oleh masyarakat yang membutuhkannya.
30

 

Demikian halnya dengan kantor Perum Pegadaian yang telah 

kita ketahui bahwa Perum Pegadaian memberikan pelayanan jasa gadai 

kepada masyarakat. Dan untuk mencapai pelayanan jasa gadai kepada 

masyarakat yang seluas mungkin.  

                                                             
30

Sudarsono, Heri, 2004, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: 

EKONISIA), 54. 
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b. Sarana Perum Pegadaian 

Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis 

peralatan dan fasilitas pelayanan yang berfungsi sebagai alat utama/ 

pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi social 

dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan 

dengan organisasi kerja Perum Pegadaian. 

1) Peralatan  

Peralatan yang berhubungan untuk menentukan dengan 

Perum Pegadaian adalah : 

a) Alat uji kadar emas/perak 

Alat ini digunakan untuk menentukan kadar emas yang 

terkandung dalam sebuah emas. Alat ini terdiri dari 

batupenggosok dan cairan yang tersimpan dalam botol.Untuk 

cairan yang pertama dinamakan salpiter dan untuk cairan kedua 

dinamakan Konegswatu. Disamping alat tersebut masih ada 

lagi alat penguji kadar emas yang dinamakan jarum uji emas. 

b) Alat uji berlian  

Alat ini digunakan untuk mengetahui kadar berlian. 

Alat ini mempunyai mata penguji yang menyerupai pena dan 

pada bagian atas terdapat indicator petunjuk dari lampu yang 

berwarna-warni untuk menentukan kadar berlian yang dikenal 

dengan Diamond Selector dan alat uji berlian lainnya 

dinamakan jarum uji berlian. 
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c) Timbangan emas/perak  

Timbangan ini digunakan khusus untuk mengukur berat 

emas/perak.Alat ini bekerja apabila tombomi diatas timbangan 

diputar sehingga bagian atas timbangan bergerak ke 

atas.Timbangan ini biasanya  dilengkapi dengan boks (tempat) 

yang terbuat dari kayu dan kaca melindungi timbangan dari 

pengaruh angin. 

2) Sarana pelayanan lainnya seperti : 

a) Kantong kertas plastik untuk barang gadai emas 

b) Komputer 

c) Kalkulator 

3) Ruangan  

Yang dimaksud dengan ruangan yaitu adanya 

pembangunan ruangan yang memadai antara ruangan tunggu 

nasabah dan ruangan kerja pegawai. Adapun tata ruang yang ada di 

Perum Pegadaian Cabang Jeneponto meliputi : 

a) Ruangan tunggu nasabah. 

b) Ruangan operasional/ kegiatan pegawai. 

c) Ruangan penyimpanan barang-barang gadai. 

 Adapun fungsi sarana pelayanan tersebut antara lain : 

a) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga 

dapat menghemat waktu.  

b) Meningkatkan produktivitas, baik barang  atau jasa. 
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c) Kualitas produk yang lebih terjamin dan baik.  

d) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.  

e) Lebih mudah/ sederhana dalam gerak para pelaku. 

f) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan.  

g) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang 

berkepentingan sehingga mengurangi sifat emosional mereka.  

 

D. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang berjudul : Strategi Pelayanan Terhadap 

Nasabah di Pegadaian Syariah cabang Panam Pekanbaru. Pernah dilakukan 

oleh Aldrizal Syaputra, yang membahas tentang Strategi Pelayanan Terhadap 

Nasabah, berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini menekankan pada 

Penerapan Nilai-Nilai Akhlak Pada Sistem Pelayanan Nasabah Di PT. 

Pegadaian (Persero) Syariah Subrantas Pekanbaru.  

 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ialah menjelaskan sementara terhadap gejala yang 

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan 

tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relavan. Kerangka berpikir 
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merupakan argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif 

dengan memaknai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.
31

 

Adapun yang dimaksud dengan pelayanan nilai-nilai akhlak adalah : 

1. Pelayanan yang dimaksud adalah  

Pertama, melayani melalui lisan dengan cara memberikan 

penjelasan atau keterangan yang bermanfaat kepada setiap nasabah. 

Kedua, melayani melalui tulisan dengan cara pengelolaan masalah 

maupun dalam proses penyelesaian dalam menginformasikan sebuah 

instansi atau lembaga.  

Ketiga, melayanani dalam perbuatan yaitu pelayanan yang  

memiliki keterampilan khusus dalam menangani nasabah. Selain itu 

penerapan nilai-nilai Islam dalam lembaga ini jelasdan diaplikasikan 

dalam semua bidang, nilai-nilai keislaman dalam bentuk akhlak yang 

diterapkan dengan cara sabar kepada nasabah, dan juga antara pegawai 

lembaga dengan nasabah.  

Untuk menjelaskan atau memberikan batasan terhadap konsep teori 

agar mudah meengadakan pengukuran. Adapun indikator-indikator yang 

akan dioperasionalkan adalah Penerapan Nilai-Nilai Akhlak Pada Sistem 

Pelayanan Nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Subrantas 

Pekanbaru, dapat diukur dalam indikator berikut ini : 

                                                             
31

Husaini Usman, Manajemen Teori, Taktik, Dan Risen Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 32. 
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2. Nilai-Nilai Akhlak yang dimaksud dalam pelayanan adalah diukur dengan 

Pertama, pelayanan melalui sikap sabar Kedua, Ukhuwah antara pegawai 

dengan nasabah, Ketiga, Menepati janji.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan Penerapan Nilai-Nilai 

Akhlak Pada sistem pelayanan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah 

Subrantas Pekanbaru adalah menerapkan nilai-nilai akhlak (sabar, 

ukhuwah, dan menepati janji) dalam pelayanan lisan, tulisan dan perbuatan 

pegawai Pegadaian Syariah. Untuk lebih jelasnya diuraikan melalui bagan 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Kerangka Pikir 

Pegadaian (Persero) Syariah Subrantas Pekanbaru 

Bentuk-Bentuk Pelayanan Pegadaian (Persero) Syariah 

Melayani melalui 

lisan 

Melayani melalui tulisan Melayani melalui 

perbuatan 

Di Ukur dengan Nilai-Nilai Akhlak 

Sabar Menepati Janji Ukhuwah 


