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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. KUALITAS PELAYANAN 

1. Pengertian Kualitas 

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Orang yang 

berbeda akan mengartikannya secara berlainan. Beberapa contoh definisi 

yang kerap kali dijumpai antara lain
39

 : 

1. Kesesuaian dengan persyaratan / tuntutan, 

2. Kecocokan untuk pemakaian, 

3. Perbaikan / penyempurnaan berkelanjutan, 

4. Bebas dari kerusakan / cacat 

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dari setiap 

saat, 

6. Melakukan sesuatu secara benar semenjak awal 

7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan 

sebuah kata yang bagi penyedia jasa menjadi sesuatu yang harus 

dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan 

produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam 

rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan baik sebagai 

pimpinan pasar atau sebagai strategi untuk terus tumbuh. Keungguan dari 
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suatu produk tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan 

oleh jasa tersebut apakah sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Kualitas salah satunya dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas dapat 

diukur dengan parameter seperti, banyaknya keluhan pelanggan, 

banyaknya kesalahan, jumlah kunjungan, pencapaian target dan 

sebagainya.
40

 Menurut Fandy Tjiptono, kualitas ditentukan atas dasar
41

 : 

a. Nama yang terkenal 

b. Rekomendasi dari mulut ke mulut 

c. Pengalaman masa lalu 

d. Kinerja (performance) 

e. Daya tahan 

f. Kecakapan kerja (workmanship) 

g. Harga 

h. Reputasi pemanufakturan 

2. Unsur-unsur Kualitas 

a) Menetapkan tujuan yang jelas 

Setiap perusahaan harus mempunyai tujuan yang spesifik dan jelas 

agar bisa berhasil dalam menetapkan kualitas. Bila visi dan tujuan 

organisasi ditetapkan dengan carmat dan didasarkan pada tuntutan 
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pelanggan, maka organisasi yang bersangkutan dapat mencapai 

pertumbuhan dan profitabilitas yang besar. 

b) Memprakarsai atau meredefinisi budaya organisai 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisaasi yang 

menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan 

perbaikan kualitas secara terus menerus. Budaya ini tercermin dalam 

karakteristik berikut : 

a. Perilaku dengan slogan 

b. Masukan dari pelanggan secara aktif dikumpulkan dan 

digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus menerus 

c. Para karyawan dilibatkan dan diberdayakan 

d. Pekerjaan dilakukan dalam tim kerja 

e. Manajer level eksekutif diikut sertakan dan dilibatkan; 

tanggung kawab kualitas tidak didelegasikan 

f. Manajemen puncak memberikan contoh dan panutan 

mengenai prilaku dan aktifitas yang sesuai dengan harapan 

organisasi 

g. Sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan 

kapanpun dibutuhkan, guna menjamin perbaikan kualitas 

secara terus menerus 

h. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan agar para karyawan 

pada semua jenjang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan 
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keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas 

secara terus menerus 

i. Sistem penghargaan dan promosi didasarkan pada kontribusi 

terhadap perbaikan kualitas secara terus -menerus 

j. Rekan kerja dalam organisasi diperlakukan sebagai pelanggan 

internal 

k. Pemasok diperlakukan sebagai mitra kerja 

c) Mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten 

Mendengarkan karyawan dan pelanggan merupakan cara yang efektif 

untuk mendapatkanpemahaman yang jelas dan akurat mengenai 

sasaran, tujuan, prioritas, dan kepuasan mereka 

d) Melembagakan pendidikan dan pelatihan 

Pelatihan sangat penting bagi setiap orang. Semakin baik seorang 

karyawan dilatih, maka akan semakin baik pula kinerjanya. 

e) Mendorong perbaikan terus menerus 

3. Pengertian Pelayanan 

Dalam kamus lengkap bahasa indonesia disebutkan bahwa arti kata 

layanan adalah membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan 

yang dibutuhkan seseorang, meladeni. Sedangkan pelayanan adalah cara 

melayani.
42

 

Pelayanan merupakan produk yang diberikan suatu perusahaan 

kepada konsumennya melalui interaksi langsung antara karyawan dan 
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konsumen, dimana produk ini bersifat tidak kasat mata, tidak dapat 

disimpan dan tidak dapat dimiliki, tetapi dapat dirasakan langsung oleh 

konsumen bagaimana kualitas dan jenis pelayanan yang diberikan 

sehingga menimbulkan kesan tersendiri bagi orang yang menerima 

pelayanan tersebut. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

layanan: 

1) Expected Service (pelayanan yang diharapkan) 

2) Perceived Service (pelayanan yang diterima) 

Apabila layanan yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan 

sebagai layanan yang ideal. Sebaliknya bila layanan yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan 

buruk.
43

 

secara sederhana istilah pelayanan (service) bisa diartikan sebagai 

“melakukan sesuatu bagi orang lain lain”
44

 sedangkan secara umum 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini 

keinginan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi 
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Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan mempunyai arti 

yang penting didalam meningkatkan kepuasan masyarakat pedagang. 

Pelayanan yang baik dan memuaskan akan mempertinggi citra serta 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Ada beberapa dimensi atau atribut yang 

harus diperhatikan dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan mutu 

pelayanan
45

 : 

a. Akurasi Pelayanan 

b. Ketepatan waktu pelayanan 

c. Kesopanan dan keramahan 

d. Taggung jawab 

e. Kelengkapan 

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

g. Variasi model pelayanan 

h. Pelayanan pribadi 

i. Kenyamanan dalam memperoleh layanan 

4. Bentuk-bentuk pelayanan 

pelayanan dapt dikategorikan dalam 3 bentuk yaitu
46

 

a. layanan dengan lisan : layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas2 

dibidang hubungan masyarakat, layanan informasi dan bidang2 lain 
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41 
 

yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterngn kepada siapapun 

yang memerlukan 

b. layanan dengan tulisan : layanan dengan tulisan merupakan bentuk 

layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaaan tugas. Tidak anya 

dalam segi jumlah tetapi juga dalam segi perannya 

c. layanan dengan perbuatan : dilakukan oleh sebahagian besar kalangan 

menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan 

petugas tersebut sangat menentukan hasil perbuatan atau pekerjaan 

5. Kualitas Pelayanan 

kualitas pelayanan/jasa menurut American Society For Quality 

Control adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik- karakteristik dari 

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan atau bersifat laten. Bila pelayanan 

yang mereka terima atau nikmati ternyata jauh dibawah dari apa yang 

mereka harapkan, masyarakat akan kehilangan minat terhadap pemberian 

pelayanan/ jasa tersebut. Sebaliknya, jika jasa yang mereka nikmati 

memenuhi atau melebihi tingkat kepentingan, mereka cenderung akan 

memakai produk pelayanan/ jasa tersebut. Tingkat kualitas pelayanan 

tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang organisasi tetapi harus 

dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Karena itu, dalam 

merumuskan strategi dan program pelayanan, organisasi harus 

berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan memperhatikan 

komponen kualitas pelayanan. 
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Kegiatan utama perusahaan yang bergerak dibidang jasa adalah 

memberikan suatu pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggan 

yang membutuhkannya. Karena jasa tidak dapat dilihat fisiknya, diraba, 

atau tidak berwujud, maka pemberi jasa tersebut harus mampu 

memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelanggan bahwa jasa 

yang diberikan itu dapat mendatangkan kepuasan tertentu bagi 

pemakainya.
47

 

Pengertian jasa dalam ilmu ekonomi konvensioal jasa sering disebut 

juga dengan ayanan, yaitu aktifitas ekonomi yang melibatkan sejumlah 

interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan. Secara istilah phillip kotler 

mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau unjuk kerja yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip 

intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. 

Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk 

fisik. Menurut adrian payne, jasa adalah aktifitas ekonomi yang 

mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang 

berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan 

konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan 

transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncu dan 

produsi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan 

dengan produksi fisik. 
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Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi 

dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak 

menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pellanggan 

sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa. 

Berdasarkan beberapa devenisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain 

melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk 

untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. 

Pada dasarnya, jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan 

dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan kepuasan tersebut 

mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda 

nyata. 

6. Indikator Kualitas Pelayanan
48

 

Model kualitas jasa yang paling populer dan hingga kini banyak 

dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model 

Servqual (Service Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka. Hal ini 

menegaskan bahwa bila kinerja pada suatu atribut meningkat lebih besar 

dari pada harapan maka persepsi terhadap kualitas jasa akan positif dan 

sebaliknya. 

Model Servqual ini dikembangkan untuk membantu para manajer 

dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami cara-cara 
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memperbaiki kualitas jasa dengan menggunakan dimensi jasa yang 

awalnya terdapat 10 faktor menjadi 5 faktor, yakniReliabilitas, daya 

tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik. Model Servqual ini telah diuji di 

masing-masing perusahaan yang berkecimpung dalam industri jasa, hasil 

pengujian empirisnya menunjukkan bahwa skala multi item yang mereka 

susun sahih dan handal
49

 

Pengukuran kualitas jasa dalam model Servqual didasarkan pada 

skala multi item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi 

pelanggan, serta 5 dimensi utama kualitas jasa tersebut dijabarkan 

kedalam masing-masing atribut pertanyaan yang selanjutnya disusun 

melalui skala likert.
50

 

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan dalam meningkatkan 

kepuasan masyarakat, sebagai berikut : 

a. Bukti fisik (Tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal yang meliputi 

fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Dalam 

penelitian ini yang termasuk kedalam fasilitas fisik yaitu sarana dan 

prasarana, tempat ibadah yang baik, kamar mandi yang bersih dan 

sebagainya. 

b. Kehandalan (Reability) yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 
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memuaskan kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang 

jelas. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam dimensi kehandalan 

yaitu emberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasa sesuai dengan 

waktu yang disepakati. 

c. Daya tanggap (Responsiveness) yaitu keinginan para staff untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. Hal ini dapat berarti tingkat respon, inisiatif dan kesigapan 

karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan yang 

cepat. Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan daya tanggap yakni 

kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan merespon permintaan mereka. 

d. Jaminan (assurance) mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya, yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya resiko dan keragu-raguan. Dalam penelitian ini 

yang termasuk jaminan yakni para karyawan yang bersikat sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap masalah pelanggan. 

e. Empati (Empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam empati yaitu pengelols pasar memahami masalah para 

pedagang, dan bertindak demi kepentingan pedagang, serta 



46 
 

memberikan perhatian personal kepada para pedagang dan memiliki 

jam operasi yang nyaman. 

Dalam perusahaan jasa, lima dimensi kualitas pelayanan tersebut 

diatas saling mendukung dan berhubungan satu sama lain untuk 

memenuhi kepuasan konsumen. Pelanggan menggunakan kelima dimensi 

tersebut  sebagai tolak ukur untuk memberikan penilaian terhadap kualitas 

pelayanan. Melalui uji kepuasan ini, perusahaan jasa tidak hanya menilai 

kualitas keseluruhan jasanya sebagaimana dipersepsikan pelanggan, 

namun juga bisa mengidentifikasi aspek-aspek dalam setiap dimensi 

tersebut yang membutuhkan penyempurnaan kualitas.
51

 

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang 

sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan 

prima. Sinambela mengemukakan bahwa secara teoritis tujuan dari 

pelayanan pada dasarnya memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan yang dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari
52

 : 

1) Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah 

dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti 

2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang sesuai dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 
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3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas 

4) Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

5) Pelayanan item dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat 

6) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 

diskriminasidilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, 

agama, golongan, status sosial dan lain-lain 

7) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadian antara pemberi pelayanan 

dan penerima pelayanan 

7. Ciri – ciri pelayanan yang baik 

 Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dengan standar yang telah ditetapkan
53

. Kemampuan tersebut 

ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang 

dimiliki. 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha yang baik 

berupa barang maupun pelayanan hendaknya memberikan yang 
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berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada 

orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-

Baqarah (2) : 267, 

                                

                                 

      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.
54

 

 

Banyak perusahaan selalu ingin dianggap yang terbaik dimata 

konsumen karena mereka akan menjadi pelanggan setia terhadap produk 

yang ditawarkan. Disamping itu, perusahaan juga berharap pelayanan 

yang diberikan kepada pelanggan akan dapat ditularkan kepada calon 

pelanggan lainnya. 

 Hal ini merupakan promosi tersendiri bagi perusahaan yang 

berjalan terus secara berantai dari mulut ke mulut. Dengan kata lain 

pelayanan yang baik akan mampu meningkatkan image perusahaan 

dimata pelanggannya, image ini harus selalu dibangun agar citra 

perusahaan dapat terus meningkat. Dalam hal ini berkaitan dengan ciri-

ciri dari pelayanan yang baik, diantaranya : 
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a) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

Pelanggan ingin dilayani secara prima. Untuk melayani pelanggan 

salah hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan 

prasarana yang nyaman dan bermanfaat, seperti halnya kamar mandi 

yang bersih, bangunan yang layak dan sebagainya 

b) Tersedianya karyawan yang baik 

Kenyamanan pelanggan juga sangat tergantung dari para karyawan 

yang melayaninya. Para karyawan harus ramah, sopan dan menarik. 

Disamping itu, para karyawan harus cepat taggap cepat dan cekatan 

c) Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan sejak awal hingga 

selesai. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan para karyawan harus 

mampu melayani dari awal hingga selesai. 

d) Mampu melayani secara cepat dan tepat 

Layanan yang diberikan sesuai jadwal dan prosedur, sehingga 

pelanggan dapat dengan mudah mentesuaikan dalam bertransaksi 

e) Mampu berkomunikasi 

Artinya dalam memberikan pelayanan haruslah menggunakan bahasa 

yang jelas, tidak berbelit-belit, sehingga pelanggan dapat dengan 

mudah memahaminya 

f) Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

h) Berusaha memahami kebutuhan pelanggan 
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Para karyawan harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh 

pelanggan, para karyawan yang lamban akan membuat pelanggan 

merasa tidak betah dan mengeluh 

i) Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan
55

 

8. Kualitas Pelayanan Dalam Ekonomi Islam 

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam 

ajaran islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, 

penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

kehidupannya. Sebagai makhluk sosial (zoon politicon) dan makhluk 

ekonomi (home ekonomicus), manusia senantiasa membutuhkan jasa 

orang lain.
56

 

Dalam pandangan islam, pelayanan merupakan segala sesuatu yang 

harus dilakukan dengan benar, rapi, tertib, teratur dan prosesnya harus 

baik segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sikap yang 

dibutuhkan dalam pelayanan adalah : 

a. Sopan santun 

b. Berpengetahuan 

c. berusaha
57

 

                                                             

55
 Oecha Veronik, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Griya iB 

Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari‟ah Cabang Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015), h. 51, t.d. 

56
 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015) Cet.1, h. 218. 

57
 Sopiah, Manajemen Bisnis Ritel (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 252. 



51 
 

Al-Qur‟an telah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam 

memberikan pelayanan haruslah dengan sikap yang baik, sopan, lemah 

lembut dan tidak berlaku kasar agar terciptanya hubungan baik terhadap 

konsumen, sehingga konsumen dapat merasakan tingkat kepuasannya 

tersendiri, yang terdapat dalam Qur‟an surat Ali-Imran (3) : 159, 

ُب الرِّْفَق َويُ ْعِطى َعَلى الرِّْفِق َما اَل يُعِطي َعَلى اْلُعْنِف وَ  َمااَل يَا َعاِئَشُة ِإنَّ اللََّو َرِفْيٌق ُيُِ
)روه املسلم( يُ ْعِطي َعَلى َما ِسَواهُ   

Artinya: “Wahai Aisyah, sesunguhnya Allah itu Mahalembut dan 

mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang 

tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya” 

Pemberian jasa (layanan dalam aspek ekonomi islam)
58

 : 

a) Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, 

menyampaikan, dan memenuhi pesanan pelanggan, dan untuk 

menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan. 

b) Ketepatan waktu dan reliabilitas penyampaian produk atau jasa 

kepada pelanggan sesuai dengan harapan mereka. 

c) Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang 

terpadu untuk menyampaikan produk-produk dan dipersepsikan 

memuaskan oleh pelanggan 

d) Penyampaian produk dan jasa yang dipesan pelanggan secara tepat 

waktu dan akurat dengan tindak lanjut dan tanggapan keterangan 

yang akurat, termasuk pengiriman tagihan tepat waktu 
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Penjualan jasa harus dilakukan dengan baik sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Menurut Rambat Lupiyoadi, 

pelayanan atau penjualan jasa yang baik adalah bagaimana seseorang 

mengerti keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah 

dimata mereka. Untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pelayanan 

jasa, manajemen perusahaan jasa harus menyiapkan sumber daya manusia 

melalui training tentang bagaimana menghadapi permintaan konsumen, 

mengadakan komunikasi personal yang memberikan kesempatan bekerja 

sama dengan kualitas yang lebih baik. Pelayanan dan penjualan jasa yang 

baik sangat dianjurkan dalam islam sebagaimana tergambar dalam kasus 

Nabi Syu‟aib yang meminta Musa untuk bekerja kepadanya dan pada 

akhirnya ia menikahi salah seorang putrinya, sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Qasas (28) : 26-27,
59

 

                                  

                               

                              

    
 

Artinya: “dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 

“Wahai Ayahku! jadikanlah ia sebagai pekerja (bagi kita), sesungguhnya 

orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. ”Dia (Syeikh Madyan) 

berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan 

salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa 

engkau bekerja denganku selama delapan tahun dan jika engkau 

sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, 
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dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan 

mendapatiku termasuk orang yang baik”. 

 

Salah satu sifat dari jasa atau pelayanan adalah diproduksi dan 

dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak seperti produk manufaktur 

di mana hasil produksi dapat disimpan, dibeli dan kemudian dikonsumsi. 

Oleh karena sifat itu, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sangatlah 

bergantung pada proses interaksi atau waktu dimana pelanggan dan 

penyedia jasa bertemu langsung. Karena sifatnya yang demikian, maka 

jasa harus diberikan oleh orang yang memenuhi syarat sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah satu syarat itu, menurut 

hukum ekonomi islam adalah sudah dewasa dan cakap dalam 

melaksanakan tugasnya.
60

 Sebagaimana dalam hadits berikut : 

ثَ َنا إِ ْسَحُق ْبُن يُوُسَف اْْلَْزَرُق َعْن ُسْفَياَن َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّو  ُد ْبُن َوزِيٍر اْلَواِسِطيُّ َحدَّ ثَ َنا ُمَُمَّ َحدَّ
ْبِن ُعَمَر َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل ُعرِْضُت َعَلى َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِف 
َجْيٍش َوأَنَا اْبُن َأْرَبَع َعْشَرَة فَ َلْم يَ ْقبَ ْلِِن فَ ُعرِْضُت َعَلْيِو ِمْن َقاِبٍل ِف َجْيٍش َوأَنَا اْبُن ََخَْس 

 َعْشَرَة فَ َقِبَلِِن 
Artinya: Muhammad bin Wazir Al Wasithi menceritakan kepada 

kami, Ishaq bin Yusuf Al Azraq menceritakan kepada kami dari Sufyan 

dari Ubaidillah bin Umar Dari Nafi‟, dari Ibnu Umar, ia berkata, “Aku 

pernah menaawarkan diri untuk ikut dalam sebuah pasukan, saat itu aku 

baru berusia empat belas tahun, namun beliau tidak menerimaku. 

Kemudian, pada tahun berikutnya au menawarkan diri kembali untuk 

ikut dalam sebuah pasukan, saat itu aku berusia lima belas tahun, dan 

beliaupun menerimaku. (HR. Ibnu Majah, No.2543)”
61
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Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam 

memberikan pelayanan haruslah dilakukan oleh orang yang ahli dalam 

bidangnya diantaranya memiliki cukup umur, dikarenakan seorang anak-

anak yang belum mukallaf tidak akan dapat memberikan pelayanan yang 

dapat menimbulkan kepuasan dikarenakan tidak ahli dalam bidangnya, 

misalnya dalam hal ini pemberian pelayanan tangible yakni bukti fisik 

seperti tukang parkir yang berkompeten dan ahli dalam hal mengatur 

ruang parkir hingga tidak menimbulkan ketidak teraturan. Pelayanan 

disini diartikan sebagai suatu aktifitas yang menyertai sebuah produk atau 

jasa, dimana kegiatan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam 

rangka meningkatkan kepuasan dalam penggunaan jasa yang ditawarkan. 

Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan tidak lepas 

dari etika bisnis yang diterapkan suatu perusahaan, beberapa hal dalam 

menerapkan etika bisnis yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang 

baik, diantaranya
62

 : 

a) Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara, 

Pelanggan itu laksana raja, demikian motto yang sudah banyak 

pengikutnya, karena itu harus dimuliakan dalam arti tidak boleh 

dikecewakan, tidak boleh dirugikan, dan kepentingannya menjadi 

keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan. Dan inilah firman 

Allah dalam Q.S. Al-An‟Am (6) : 160 yang searah dengan prinsip 

tersebut : 
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Artinya : “Barang siapa membawa amal yang baik, Maka 

baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang 

membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan 

melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun 

tidak dianiaya (dirugikan).”
63

 

 

b) Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

Menawarkan yang menjadi kebutuhan pelanggan, kebutuhan 

dalam arti sebenarnya, bukan kebutuhan yang meracuni kehidupan 

pelanggan,jadi bukan menawarkan rokok, minuman keras, atau 

semacamnya, yang semua orang tahu bahayanya bagi kesehatan, juga 

bukan menawarkan barang atau jasa untuk bermegah-megahan dan 

berlaku sombong, melainkan menawarkan barang dan jasa yang 

bermanfaat bagi konsumen. Hal ini terdapat dalam surat 

c) Menawarkan barang atau jasa yang mendorong produktivitas 

Setiap pelaku bisnis berpeluang untuk menawarkan barang 

atau jasa. Secara umum barang dan jasa yang tergolong kebutuhan 

sekunder dan tersier banyak yang bernuansa konsumtif dalam arti 

relatif. Relatif karena tergantung pula pada siapa, dan barang apa atau 

jasa apa yang ditawarkan, apakah kelompok menengah ke bawah atau 

menengah ke atas. Disini tidak berarti bahwa kebutuhan sekunder dan 

tersier itu salah, karena yang salah adalah konsumen yang 
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memaksakan diri untuk membeli walaupun dengan cara mencicil 

dengan sistem ribawi. Sistem ribawi hanya sebuah contoh yang tidak 

etis dalam bisnis, karena sifatnya yang merugikan, bahkan 

bertentangan dengan sekehendak Sang Pencipta. Allah berfirman 

dalam surat Al-Baqarah (2) : 275, 

                            

                                         

                                   

      

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
64

 

 

d) Menawarkan cara bersaing sehat dengan pelaku bisnis lainnya 

Dalam dunia yang penuh persaingan sang pelaku bisnis tidak 

boleh terlambat dalam bertindak, tetapi tidak boleh bermain kotor 

dengan sesama pelaku bisnis. Maksudnya adalah, dalam berbagai kiat 

ataupun strategi yang dikembangkan didalam bisnis tidak akan 
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pernah merugikan apalagi mematikan pelaku bisnis yang lain, islam 

mengajarkan untuk menjalankan ekonomi yang penuh persaudaraan. 

e) Menawarkan barang dan jasa yang halal 

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) :  

168, 

                        

          

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu”.
65

 

 

Dari ayat diatas telah jelas bahwasanya Islam mengajarkan 

dalam melakukan usaha bisnis haruslah usaha yang halal, baik halal 

dalam proses maupun halal dalam produk 

f) Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas 

Di dalam ajaran islam kualitas bisa berarti ukuran atau 

takarannya cukup. Dalam hal ini suatu perusahaan haruslah 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen yang 

menikmati produknya, sehingga konsumen dapat merasakan 

kepuasan. 

g) Menawarkan barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan 

Perusahaan haruslah melakukan bisnis yang tidak akan 

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat sekitar. 
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h) Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan hanya 

menguntungkan secara pribadi 

i) Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber daya 

dan tidak menimbulkan maksiat 

9. Indikator Kualitas Pelayanan Ditinjaun Menurut Ekonomi Islam 

Indikator kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan dalam 

Islam: 

a) Dimensi Reliable (kehandalan) 

Kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara 

terpercaya dan akurat, pelayanan akan dapat dikatakan reliabel 

apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara 

akurat, sehingga menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan. 

Dalam konsep ini Allah juga menghendaki setiap umatnya 

untuk menepati janji yang telah dibuat, sebagaimana dalam Al-

Qur‟an surat Al-Israa‟ (17) : 34, 

                                  

           

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 

dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya. 

 

Kontrak bisnis dan keuangan berkonsekuensi pada hak dan 

kewajiban para pihak dan pihak yang menerima tanggung jawab 

harus memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan daam kontrak, 
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namun juga janji atau kesepakatan bersama. Salah satu ciri 

kemunafikan yang dijelaskan dalam syari‟ah adalah bahwa mereka 

tak pernah memenuhi janji.
66

 

b) Responsiveness (daya tanggap) 

Kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. Dalam hal ini 

berkenaan dengan profesionalitas, seorang yang profesionalitas maka 

akan dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. 

Profesional berkaitan dengan profesi, yaitu bidang pekerjaan yang 

dilandasi pendidikan tertentu (keterampilan, kejujuran, dan 

sebagainya). Sebagaimana dalam Al-Qur‟an surat Yusuf (12) : 54-55 

                           

                          

Artinya: “dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar 

aku memilih Dia sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala 

raja telah bercakap-cakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya 

kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi 

lagi dipercayai pada sisi kami". berkata Yusuf: "Jadikanlah aku 

bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang 

pandai menjaga, lagi berpengetahuan".
67

 

 

untuk itu kepercayaan konsumen sebagai amanat hendaknya 

tidak disia-sia kan dengan memberikan pelayanan secara profesional 

melalui pegawai yang bekerja sesuai keahliannya. 
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c) Assurance (jaminan) 

Berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, 

santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap 

konsumen 

Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap respek, sopan 

santun, dan kelemah lembutan maka akan meningkatkan persepsi 

positif dan nilai bagi konsumen terhadap perusahaan tersebut. 

Assurance ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari 

resiko atau bahaya, sehingga membuat konsumen merasakan 

kepuasan. Dengan memberikan pelayanan yang menunjukkan 

kesopanan dan kelemah lembutan akan menjadikan jaminan rasa 

aman bagi konsumen dan berdampak positif bagi perusahaan, sesuai 

firman Allah dalam QS. Ali-Imran (3) : 159, 

                            

                                  

            

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. 

 

d) Empathy (empati) 

Kemauan pegawai untuk peduli dan memberikan perhatian 

secara individu kepada konsumen, ditunjukan melalui hubungan 
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komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta 

keluhan konsumen, sikap empati ditunjukan melalui pemberian 

layanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi 

konsumen dengan senang hati, membentu konsumen ketika dirinya 

mengalami kesulitan. Hal ini akan mendatangkan kepuasan dan 

meningkatkan loyalitas konsumen. Sebagaimana dalam hadist 

Rasulullah SAW : 

ثَ َنا ِإْسَحُق ْبُن ُسَلْيَماَن الرَّازِيُّ َعْن َداُوَد ْبِن قَ ْيٍس َعْن َزْيِد ْبِن  ثَ َنا أَبُو ُكَرْيٍب َحدَّ َحدَّ
َأْسَلَم َعْن َأِب َصاِلِح َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّم َمْن 

 أَْنَظَر ُمْعِسًرا َأوْ  َوَضَع َلُو َأظَلَُّو اللَُّو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ََتَْت ِظلِّ َعْرِشِو يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّوُ 
Artinya: Abu Kuraib menceeritakan kepada kami, Ishaq bin 

Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, 

dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, 

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang memberi tempo 

(kelonggaran waktu) pebayaran utang kepada orang yang kesulitan 

atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya dibawah 

naungan arsy-Nya pada hari Kiamat nanti, hari yang tidak ada 

naungan kecuali naungan-Nya”. (At-ta‟liq Ar-Raghib (2/37) dan 

Ahadits Al-Buyu‟)
68

 

 

e) Tangibles (bukti fisik) 

Pelayanan yang diberikan berupa bukti fisik seperti gedung, 

ruangan yang nyaman, serta sarana dan prasarana lainnya. Dalam 

konsep islam pelayanan yang berkaitan dengan tampilan fisik 

hendaknya tidak menunjukkan kemewahan, pernyataan ini 

sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an surat Al-Isra (17) : 26-27, 
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Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 

akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
69

 

 

B. KEPUASAN PEDAGANG 

1. Pengertian kepuasan 

Kata kepuasan (satidfaction) berasal dari bahasa latin “satis” 

(artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). 

Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau 

“membuat sesuatu memadai.”
70

 

Kepuasan itu relatif sifatnya. Puas atau tidak puas tergantung pada 

tingkat ekspektasinya, jika tingkat ekspektasinya tinggi, orang lebih sulit 

terpuaskan, dan sebaliknya. Kepuasan sendiri dapat diartikan sebagai 

persepsi terhadap produk atau jasa yang tellah memenuhi harapannya, 

atau cerminan nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan terhadap produk 

yang ia terima.
71

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan kepuasan pedagang 

merupakan respon masyarakat terhadap kesuaian antara tingkat 
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kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah  

pemakaian. Pada dasarnya pengertian kepuasan pedagang mencakup 

perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan. Terciptanya kepuasan masyarakat pedagang dapat memberikan 

manfaat, diantaranya hubungan antara organisasi dan masyarakat  

menjadi  harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen, sehingga dapat 

meningkatkan laba bagi perusahaan tersebut. 

Menurut  Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management, 

pelanggan yang merasa senang adalah pengiklan yang efektif. Seorang 

pelanggan yang puas akan menceritakan pengalaman yang menyenangkan 

kepada tiga orang kawan, seorang pelanggan yang tidak puas akan 

menceritakan kekecewaannya kepadda sebelas orang. Dengan demikian, 

cerita buruk akan berjalan lebih jauh dan lebih cepat dari pada cerita yang 

baik.
72

 

Menurut Fandy Tjiptono kepuasan karyawan akan mendorong 

tumbuhnya loyalitas karyawan pada organisasi. Selanjutnya, loyalitas 

karyawan akan mengarah pada peningkatan produktivitas. Produktivitas 

karyawan mendorong penciptaan nilai pelayanan eksternal, yang 
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kemudian menentukan kepuasan pelanggan eksternal. Kepuasan 

pelanggan merupakan salah satu faktor penentu loyalitas pelanggan.
73

 

2. Indikator Kepuasan 

1) Kesesuaian harapan 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan 

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) Minat berkunjung kembali 

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 
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3) Kesediaan merekomendasikan 

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 

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 jasa. 

3. Sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan 

Dalam hal ini, sebab ketidak puasan pedagang terhadap pelayanan 

yang diberikan, yakni
74

 : 

a. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan  

b. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 

c. Perilaku personil kurang memuaskan 

d. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang 

e. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga tidak sesuai 

f. Promosi/ iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan 
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4. Islam dan Kepuasan 

Jika kepuasan dikaitkan dengan ajaran islam, maka yang muncul 

adalah tentang ikhlas, sabar dan syukur. Ketiga hal tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari sangat berkaitan dengan permasalahan yang 

muncul dalam hal bekerja terutama kepuasan kerja. Bekerja dengan 

ikhlas, sabar dan syukur kadang-kadang tidak menjamin menaikkan 

pendapatan, tapi sebagai proses, bekerja dengan tiga nilai aspek tersebut 

memberikan nilai tersendiri, dengan bekerja secara ikhlas yang disertai 

dengan sabar dan syukur maka ada nilai tersendiri yang diperoleh yang 

tidak hanya sekedar output. Ketika pekerjaan selesai maka akan ada 

kepuasan yang tidak serta merta berkaitan langsung dengan output yang 

diperoleh, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim (14) : 7, 

                        

Artinya : “dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 

Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan persepsi/kesan terhadap 

kinerja (hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya. 

Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja 

dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. 
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Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja meebihi 

harapan, pelanggan amat puas dan senang.
75

 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong 

dalam hal kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Begitupun 

memberikan pelayanan harus didasari dengan sifat saling tolong 

menolong antar sesama, karena memberikan pelayanan bukan demi 

mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan, melainkan untuk 

menciptakan sifat saling membutuhkan antara pemberi layanan dan 

konsumen, karena semakin baik pelayanan yang disediakan maka 

semakin puas konsumen yang merasakan. Islam sangat menghargai orang 

yang membantu sesama disaat membutuhkan dan melarang prilaku 

apapun yang menyebabkan kerugian atau berbahaya bagi orang lain. 

Dalam Al-Qur‟an Allah telah menganjurkan kita untuk saling tolong 

menolong dalam surat Al-Maaidah (5) : 2, 

                                  

         

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya. 
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Setiap transaksi ekonomi pasti tak lepas dari penjualan dan 

pembelian yang mana hal ini digambarkan dalam bentuk kepuasan 

konsumen terhadap produk atau jasa yang diperoleh dari penjualan.  

Kepuasan pelanggan merupakan kunci menuju pembangunan 

bisnis yang berkelanjutan. Kita dapat belajar bagaimana Nabi Muhammad 

saw melakukan teknik penjualannya. Beliau tidak pernah 

menyembunyikan apapun dari pembelinya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Islam memandang kepuasan pelanggan sangat berharga. Selalu 

menepati janji-janji yang telah dilontarkan pada masa perjanjian kontrak, 

tidak adanya unsur kecurangan atau pun penipuan yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dalam hal ini berkaitan 

antara pengelola dan pedagang yang memiliki perjanjian kontrak dari kios 

yang ditempati, memberikan informasi dengan jelas dan akurat. Hal ini 

terdapat dalam Alqur‟an diantaranya : 

a. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan di antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). 

Allah SWT berfirman pada QS. Al-Maa-idah ayat 1: 

ُأِحلَّْت َلُكم ََبِيَمُة اْْلَنْ َعاِم ِإالَّ َما  ۚ  ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد يَ 
ْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم  لِّي الصَّ َر ُمُِ َلٰى َعَلْيُكْم َغي ْ  للََّو َُيُْكُم َما يُرِيدُ ِإنَّ ا ۚ  يُ ت ْ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad- 

akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya”. 
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Maksud ayat di atas, Ini adalah perintah dari Allah kepada 

hamba-hambaNya yang beriman, untuk memenuhi perjanjian 

yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Memenuhi 

perjanjian, maksudnya menyempurnakannya, melengkapinya, 

tidak menguranginya dan tidak membatalkannya.
76

 

b. Menghindari unsur penipuan dalam transaksi perjanjian kontrak 

antara pengelola pasar dan pedagang, dan menerapkan konsep 

transparansi, Rasulullah SAW bersabda : 

آْلتَّاِجُر الصَُّدْوُق  صلعم،ِهللا َعْنُو قَاَلَقاَل َرُسْوُل اُهللا َاىِب َسِعْيٍد َرِض ىَا َعنْ 
َهَداِء )رواه الرتمذى  ( اآلِمنْيُ  َمَع اْلنَِّبي ِّنْيَ  َوالصَّدِّ ْيِقنَي َواْلشُّ

 “Dari Abu Sa‟id Radhiyallahu Anhu, katanya Rasalullah SAW 

berabda, pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan 

para nabi, orang-orng benar (shidiqin), dan para syuhada.” (HR 

Tirmidzi) 
77

 

Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan 

permusuhan  dan  percekcokan.
78

 Hadist ini menjelaskan 

bahwasanya dalam melakukan bisnis haruslah dengan jujur dan 

terbuka agar dalam hal transaksi tidak adanya unsur kekecewaan 

melainkan kepuasan. 
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