
BAB III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. DEFINISI PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN

a.  Pelayanan

Pelayanan adalah memberikan suatu kepuasan terhadap konsumen atau

pelanggan atas apa yang diharapkannya kepada kita ataupun perusahaan yang

kesemuanya itu berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ada.1

Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan organisasi menyangkut

kebutuhan pihak konsumen yang berkepentingan sehingga dilayani dengan

keinginan konsumen akan menimbulkan kesan tersendiri.2

Pelayanan Pelanggan (Costumer Service) adalah upaya/proses yang secara

sadar atau terencana dilakukan organisasi/badan usaha agar produk/jasanya

menang dalam persaingan melalui pemberian/penyajian pelayanan kepada

pelanggan, sehingga tercapai kesuksesan optimal bagi  pelanggan.3

b. Pelanggan

Menurut Yoeti, Pelanggan adalah yang member produk dan jasa-jasa pada

suatu perusahaan. Pelanggan tersebut dapat berupa seseorang (individu) dapat

pula sebagai suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelanggan terdiri

dari dua jenis , pertama, internal costumer, yaitu orang-orang yang terlibat dalam

1 Bob Waworuntu, Dasar-dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank, (Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 11

2 R.A. Supriyono, Manajemen Strategi dan Kebijaksanaan Bisnis, (Yogyakarta : BPFE
UGM , 1999), h. 300

3 Boediono, Pelayanan Prima Perpajakan , (Jakarta : Rieneka Cipta, 2003), h. 11



proses produksi yang kita hasilkan . Hal itu bisa saja terdapat pada jajaran direksi,

kepala bagian pengawas, atau karyawan. Kedua, external costumer, merupakan

jenis pelanggan yang secara relative mudah diidentifikasi. Mereka adalah orang-

orang yang berada di luar organisasi perusahaan yaitu menerima atau

menggunakan barang-barang atau jasa-jasa perusahaan.4

Menurut Nasution, Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau

perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan

member pengaruh pada perfoma kita atau perusahaan.

Definisi pelanggan yang dalam hal ini menurut UU No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain,  maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdangangkan. (Pasal

2 Ayat 2).5

Pengertian dalam bisnis ritel yaitu layanan pelanggan (costumer service )

adalah satuan aktivitas dan program yang didikerjakan oleh ritel untuk membuat

pengalaman berbelanja pelanggan lebih bersifat memberikan penghargaan untuk

pelanggan mereka. Pelayanan konsumen adalah suatu perilaku yang ditunjukkan

oleh si penjual sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dalam rangka

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat

diidentifikasi bahwa pelayanan konsumen adalah 6:

1. Adanya suatu proses

4Majid, Suharto Abdul, Costumer Service Dalam Bisnis Jasa Transportasi, (Jakarta :
Rajawali Pers, 2009), h. 12

5 Ibid., h.13
6 Sopiah dan Syihabudhin, Manajemen Bisnis Ritel, (Yogyakarta : Andi Offset, 2008), h.

252



2. Adanya unsur membujuk

3. Adanya calon pembeli

4. Adanya barang/jasa

5. Adanya transaksi

Sikap yang dibutuhkan dalam pelayanan :

1. Sopan santun

2. Berpengetahuan

3. Berusaha

c. Macam – macam Pelayanan

Secara Spesifik H.A.S Moenir membagi pelayanan dalam bentuk  tiga

kategori yaitu sebagai berikut :

1. Layanan dengan Lisan

Pelayanan Dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas yang

berhubungan dengan masyarakat (HUMAS) , bidang layanan informasi dan

bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada

siapapun yang memerlukan. Agar layanan lisan sesuai dengan yang diharapkan ,

maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang

tugasnya.

b. Mampu memberikan penjelasanan 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 keadaan “sepi” tidak “ngobrol” dan bercanda dengan teman,

karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas . Tamu

menjadi segan untuk bertanya dengan memutus keasikan “ngobrol”.

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

yang sopan.

2. Pelayanan melalui tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonol

dalam pelaksanaan tugas, tidak hnaya dari segi jumlah tetapi juga dari segi

perannya . Layanan bentuk tuliasan terdiri atas dua golongan, Pertama layanan

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

berkepentingan, agar memudahkan mereka berurusan dengan instansi atau

lembaga; kedua layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan , laporan, keluhan,

pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya.

3. Pelayanan Bentuk Perbuatan

Pelayanan ini sangat memerlukan keahlian dan keterampilan petugas

karena dalam hal ini akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Layanan ini

tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan

saling tergabung.

B. Dasar-dasar pelayanan pelanggan

Seorang karyawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima

kepada konsumen. Agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan konsumen



makaseorang karyawan diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhan

konsumen.

Berikut ini dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dalam pemberian

pelayanan  yaitu 7:

a. Berpakaian dan berpenampilan bersih dan rapi

b. Percaya diri, bersikap akrab dengan penuh senyum

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal

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

e. Berbicara dengan bahasa baik dan benar

f. Bertanggung jawab sejak awal hingga selesai.

Ciri – ciri pelayanan yang baik

Adapun ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut8 :

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

Konsumen ingin dilayani prima, Oleh karena itu untuk melayani

konsumen salah satu yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan

prasarana yang tersedia.

b. Tersedia karyawan yang baik

Kenyamanan konsumen tergantung dari petugas yang melayaninya.

Petugas harus ramah, sopan, dan menarik, disamping itu petugas harus

tanggap , pandai berbicara, menyenangkan serta pintar.

c. Bertanggung jawab kepada konsumen sejak awal hingga selesai

7 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet ke-2, h. 205
8 Ibid., h. 210-211



Ketika menjalankan kegiatan pelayanannya setiap karyawan harus

mampu melayani dari awal hingga selesai

d. Mempu melayani secara cepat dan tepat

Dalam melayani konsumen diharapkan petugas harus melakukannya

sesuai prosedur. Layanan yang diberikan sesuai jadwal dan pekerjaan

tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan

sesuai keinginan koonsumen.

e. Mampu berkomunikasi

Petugas harus mampu berbicara kepada setiap konsumen dan

memahami keinginan konsumen, artinya petugas harus dapat berkomunikasi

dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, dan jangan menggunakan

istilah yang sulit dimengerti.

f. Berusaha memahami kebutuhan konsumen

Petugas harus cepat tanggap apa yang diinginkan konsumen, mengerti

dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen.

C. Kualitas Pelayanan

Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan

kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality

dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi palanggan atas layanan

yang benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka

harapkan. Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh

perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan.



Total Quality Service sebagai sistem manajemen strategis dan integratif

yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-

metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan

atas proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan,

keinginan dan harapan pelanggan.9

Masalah strategi juga merupakan unsur kepuasan yang sangat penting ,

terutama karena strategi menentukan pelatihan, perilaku , dan penyampaian

layanan spesifik yang tepat. Strategi kualitas jasa/layanan  harus mencakup empat

hal berikut :10

1. Attribut layanan pelanggan

Penyampaian layanan/jasa harus tepat waktu , akurat, dengan perhatian

dan keramahan. Semua itu penting karena jasa tidak berwujud (intangible) dan

merupakan fungsi dari persepsi. Selain itu, jasa juga bersifat tidak tahan lama

(perishable), sangat variatif (variable) dan tidak terpisahkan (inseparable).

2. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa

Penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam rangka

menciptakan kepuasan pelanggan. Setidaknya ini disebabkan oleh faktor biaya,

waktu menerapkan program, dan pengaruh layanan pelanggan.

3. Sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan

Umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan

berkesinambungan. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem yang

responsif terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan.

9 Fandy Tjiptono, Prinsip – prinsip Total Quality Service, ( Yogyakarta : Andi, 1997 ), h.
56

10 Ibid., h. 131



4. Implementasi

Mungkin strategi yang paling penting adalah implementasi. Sebagai

bagian dari proses implementasi, manajemen harus menentukan cakupan kualitas

jasa dan level layanan pelanggan sebagai bagian dari kebijakan organisasi.

Disamping itu manajemen juga harus menentukan rencana impelementasi.

Rencana tersebut harus mencakup jadwal waktu, tugas – tugas dan siklus laporan.

D. Dimensi Kualitas Pelayanan

Untuk menilai atau mengukur kualitas jasa perlu pemahaman mengenai

dimensi kualitas jasa. Selama tahun 1980 –an, banyak sekali penelitian mengenai

faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas jasa. Dalam skripsi ini penulis

menggunakan dimensi kualitas oleh Parasuraman. Adapun Parasuraman membagi

dimensi itu menjadi lima bagian. Kelima dimensi tersebut adalah reliability

(kehandalan) , responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty

(empati), dan tangible (produk-produk fisik).11

a. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan

yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk dipercaya

(dependably), terutemam memberikan jasa secara tepat waktu (ontime),

dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan

tanpa melkukan kesalahan setiap kali.

b. Responsivenss (daya tanggap), yaitu kemauan atau keinginan para karyawan

untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen.

Membiarkan konsumen menunggu, terutamam tanpa alasan yang jelas akan

11 Jasfar, Farida, Manajemen Jasa, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2009 ), h.51



menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali apabia

kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka bisa  menjadi sesuatu yang

berkesan dan pengalaman yang menyenangkan. Misalnya, karena

keterlambatan keberangkatan pesawat, penumpang diberikan makanan dan

minuman.

c. Assurance (jaminan), meliputi pengetahuan , kemampuan, ramah, sopan,

dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat

keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko.

d. Emphaty (empati), yaitu meliputi sikap kontak personel maupun perusahaan

untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan, konsumen, komunikasi yang

baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau

hubungan.

e. Tangible (produk-produk fisik), tersedianya fasilitas fisik , perlengkapan

dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam

proses jasa. Penilaian terhadap dimensi ini dapat diperluas dalam bentuk

hubungan dengan konsumen lain pengguna jasa, misalnya keributan yang

dilakukan oleh tamu lain di hotel.

Meskipun banyak sekali pendapat yang dikemukakan mengenai dimensi

kualitas jasa, pendapat yang paling sering digunakan dalam penilaian jasa adalah

dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Konsumen akan

menggunakan kelima dimensi kualitas jasa yang merupakan dasar untuk

membandingkan harapan dan persepsinya terhadap jasa.12

12 Ibid., h. 52



E. Konsep kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan/ konsumen terhadap suatu jasa adalah perbandingan

antara persepsinya terhadap jasa yang diterima dengan harapannya sebelum

menggunakan jasa tersebut. Apabila harapannya terlampaui, berarti jasa tersebut

telah memberikan suatu kualitas yang luar biasa dan juga akan menimbulkan

kepuasan yang sangat tinggi (very satisfy). Sebaliknya , apabila harapannya itu

tidak tercapai , maka diartikan kualitas jasa tersebut tidak memenuhi apa yang

diinginkannya atau perusahaan tersebut gagal melayani konsumennya. Apabila

harapannya sama dengan apa yang ia peroleh , berarti konsumen itu puas.13

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra ada empat metode untuk

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu :14

1. Sistem Keluhan dan Saran

Industri yang berwawasan pelanggan akan menyediakan formulir bagi

pelanggan untuk melaporkan kesukaan dan keluhannya. Selain itu dapat berupa

kotak saran dan telepon pengaduan bagi pelanggan. Alur informasi ini

memberikan banyak gagasan baik dan industri dapat bergerak lebih cepat untuk

menyelesaikan masalah.

2. Survei Kepuasan Pelanggan

Industri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran

kepuasan pelanggan. Industri yang responsive mengukur kepuasan pelanggan

dengan mengadakan survei berkala, yaitu dengan mengirimkan daftar pertanyaan

atau menelpon secara acak dari pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka

13 Ibid., h. 50
14 Fandy Tjiptono, Gregorious Chandra, Service , Quality and Satisfaction, ( Yogyakarta :

Andi, 2005 ), h. 130



terhadap berbagai kinerja industri. Selain itu ditanyakan tentang kinerja industri

saingannya.

3. Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan)

Pelanggan bayangan adalah menyuruh orang berpura-pura menjadi

pelanggan dan melaporkan titik-titik kuat maupn titik-titik lemah yang dialami

waktu membeli produk dari industri sendiri maupun industri saingannya. Selain

itu pelanggan bayangan melaporkan apakah wiraniaga tersebut menanganinya

dengan baik atau tidak.

4. Analisa Pelanggan yang Beralih

Industri dapat menghubungi pelanggan yang tidak membeli lagi atau

berganti pemasok untuk mengetahui penyebabnya (apakah harganya tinggi,

pelayanan kurang baik, produknya kurang dapat diandalkan dan seterusnya,

sehingga dapat diketahui tingkat kehilangan pelanggan).

F. Hak dan Kewajiban Konsumen (pelanggan) dan Produsen (pelaku

usaha)

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Hak

dan Kewajiban Konsumen atau Pelanggan diatur sebagai berikut 15.

Hak Konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa.

15 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 –
pasal 7



b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan.

c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan.

d. Hak untuk mendapatkan advokasi , perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen yang patut.

e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya.

h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban Konsumen adalah :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuiti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.



Hak pelaku usaha :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beriktikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatikan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban Pelaku usaha :

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar , jelas, jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan, dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketetentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku.



e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat

penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

G. Pelayanan menurut perspektif Islam

Dibawah ini lima indikator pelayanan dalam pandangan Islam, antara lain 16

1. Responsiveness (daya tanggap)

Responsiveness adalah suatu respon/kesigapan karyawan dalam membantu

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Didalam Islam

kita harus selalu menepati kommitmen seiring dengan promosi yang dilakukan

oleh perusahaan . Apabila perusahaan tidak bisa menepati kommitmen dalam

memberikan pelayanan yang baik , maka resiko yang akan terjadi ditinggalkan

oleh pelanggan.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 1  :






16http://idb4.wikispaces.com/file/view/sm4006+analisis+pengaruh+kualitas+pelayanan+t
erhadap+kepuasan+nasabah+BMT+KAFFAH+YOGYAKARTA.pdf oleh Prasetyo Adi.    Artikel
diakses pada tanggal 08 November 2013









Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 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.”

2. Reliability (kehandalan)

Reliability adalah suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang

dijanjikan handal dan bertanggung jawab, karyawan sopan dan ramah. Bila hal ini

dijalankan dengan baik maka konsumen akan merasa dihargai. Sebagai seorang

muslim , telah ada contoh teladan yang tentunya bisa dijadikan pedoman dalam

menjalankan aktivitaa perniagaan/muamalah. Allah SWT berfirman dalam Surah

Al – Ahzab ayat 21 :








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.

Bagi seorang pemimpin harusalah mengikuti sifat-sifat nabi. Menerapkan prinsip-

prinsip kepemimpinan akan membawa pada kondisi sebagai berikut :17

a. Mempertimbangkan kebutuhan semua oihak terkait termasuk pelanggan,

pemilik, karyawan, pemasok, investor , masyarakat lokal dan keseluruhan

17 Veithzal Riva’i, Islamic Human Capital, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h.
525



b. Mendirikan visi visi yang jelas pada masa depan

c. menentukan target dan tujuan yang menantang.

3. Assurance (Jaminan)

Assurance adalah kemampuan atas pengetahuan terhadap produk secara

tepat , kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam meberikan

pelayanan, keterampilan dalam meberikan informasi dan kemampuan dalam

menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.

Didalam memberikan pelayanan kepada konsumen hendaklah selalu

memperhatikan etika berkomunikasi supaya tidak melakukan manipulasi pada

waktu penawaran produk maupun berbicara dengan kebohongan, sehingga

perusahaan tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan yang terpenting

adalah tidak melanggar syariat dalam bermuamalah.

Allah SWT telah mengingatkan tentang etika dalam berdagang

sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Asy – Syu’araa ayat 181-182 :








Artinya :“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang
yang merugikan: dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah

diperintahkan untuk mencukupkan takaran dan menimbang dengan betul.



Menerapkan prinsip ini karena mengarah pada tindakan berikut :18

a. Penelitian untuk mengerti kebutuhan dan harapan pelanggan

b.Memastikan bahwa sasaran dihubungkan dengan kebutuhan dan harapan

pelanggan.

c. Mengukur kepuasan pelanggan dan bertindak sesuai hasil tersebut .

4. Emphaty (Perhatian)

Emphaty adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian

yang bersifat individual atau pribadi kepada para konsumennya. Perhatian yang

diberikan oleh perusahaan kepada konsumennya hauslah dilandasi dengan aspek

keimanan dalam rangka mengikuti seruan Allah SWT untuk selalu berbuat baik

kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 :











Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

5. Tangible (Kemampuan Fisik)

Tangible adalah suatu bentuk penampilan fisik , peralatan personal, media

komunikasi dan hal – hal lainnya yang bersifat fisik. Salah satu catatan penting

bagi pelaku lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan lainnya yang

18 Ibid., h. 524



sangat memperhatikan pakaiannya terutama yang beragama Islam, bahwa dalam

menjalankan operasional perusahaan harus memperhatikan penampilan fisik para

pengelola atau karyawannya , berbusana yang santun. Hal ini sebagaimana yang

telah Allah SWT firmankan dalam Q.S. Al A’raf ayat 26  :











Artinya : “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan
mereka selalu ingat.”




