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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain

penelitian yang dilakukan oleh Amalia Syahra (2007), dengan judul

”Penerapan Total Quality Service Pada PT. Telkomsel Grapari Kendari”.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa dari hasil kuisioner atas dimensi Tangible, Reliability,

Responsiveness, Assurance dan Empaty, diketahui penerapan Total Quality

Service khususnya pengguna Kartu Halo di Kota Kendari Pada PT. Telkomsel

Grapari Kendari sudah baik dan maksimal. Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh Amalia Syahra tersebut adalah sama-sama

meneliti tentang kualitas pelayanan.

2. Penelitaian Andri Merdian (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas

Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Studi Kasus TIKI Jl. Mantrigawen

Lor No. 12 Yogyakarta.” Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian

Andri Merdian adalah sama-sama meneliti kualitas pelayanan. Dimana

kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.

3. Penelitian Abdul Warits (2009) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan

dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari’ah terhadap Minat Konsumen Hotel
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Syari’ah” menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-

prinsip syari’ah, secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap minat konsumen hotel syari’ah. Uji t dan uji F

menghasilkan nilai signifikansi < 0,05. Kemudian nilai R square sebesar 0,415

mengidentifikasikan bahwa variable independen mampu mempengaruhi

variabel dependen sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.1

4. Penelitian Arika Edi Mulyanto (2010) dengan judul “Pengaruh Kualitas

Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah BTN Syari’ah Cabang Yogyakarta”

menunjukkan bahwa hasil penelitian dari 50 responden dan yang hanya diisi

lengkap hanya 40 responden, menemukan bahwa hasil perhitungan dengan

menggunakan nilai rata-rata kualitas pelayanan BTN Syari’ah Cabang

Yogyakarta berdasarkan dimensi Reliability (4,03) TKI (0,90), Assurance

(4,05) TKI (0,89), dan Empathy (4,16) TKI (0,90) dinilai sudah sangat baik

sedangkan dimensi Tangibles (3,81) TKI (0,86) dan Responsiveness (3,90)

TKI (0,89) baru dinilai baik. Namun dari hasil performance analisis yang ada,

menemukan bahwa dari kelima dimensi kualitas pelayanan yang ada, nasabah

tidak merasa puas sebab nilai TKI lebih kecil dari 1. Hal tersebut

mengidentifikasikan bahwa meskipun kualitas pelayanan BTN Syari’ah

Cabang Yogyakarta sudah baik dan sangat baik, namun ternyata kinerja yang

1Abdul Warits, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari’ah
terhadap Minat Konsumen Hotel Syari’ah, Skripsi S1, (Semarang: IAIN WS, 2009).
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berupa pelayanan tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

nasabah. Selain itu dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kelima

dimensi Reliability (8,263), Assurance (7,992), Tangibles (9,595), Empathy

(4,926) dan Responsiveness (7,865) secara keseluruhan berpengaruh secara

signifikan terhadap kepuasan nasabah dan hasil pengelolaan ternyata dimensi

tangibles mempunyai pengaruh yang paling signifikan. Hasil ini dapat

dikatakan bahwa perubahan kualitas pelayanan kelima dimensi tersebut

sensitif sekali terhadap perubahan keputusan pelanggan terutama perubahan

dimensi tangibles. Artinya jika kualitas pelayanan mengalami penurunan,

maka akan berdampak padapenurunan kepuasan nasabah.2

5. Peneilitan yang dilakukan oleh Eci Nurrahmah (2015) dengan judul

“Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank

Muamalat Cabang Kendari”. Hasil penelitian menunjukan pelayanan

perbankan diukur melalui dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness,

Assurance dan Empaty, mempunyai pengaruh sebesar 77,7%. Persamaanya

dengan penelitian yang dilakukan oleh Eci Nurrahmah yakni analisis kualitas

pelayanan diukur melalui dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness,

Assurance dan Empaty, serta analisis yang digunakan yakni regresi sederhana,

sedang perbedaanya adalah terletak pada obyek penelitiannya.

2Arika Edi Mulyanto, Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah BTN
Syari’ah Cabang Yogy akarta, Skripsi S1, (Yogyakarta: UII, 2010).
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B. Kajian Teoretis

1. Teori Kualitas layanan

Konsep kualitas layanan pada dasarnya memberikan persepsi secara konkrit

mengenai kualitas suatu layanan. Konsep kualitas layanan ini merupakan suatu

revolusi secara menyeluruh, permanen dalam mengubah cara pandang manusia

dalam menjalankan atau mengupayakan usaha-usahanya yang berkaitan dengan

proses dinamis, berlangsung, terus menerus di dalam memenuhi harapan,

keinginan dan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan teori ”Quality” yang

dikemukakan oleh Marcel bahwa keberhasilan suatu tindakan jasa ditentukan oleh

kualitas. Kualitas merupakan apresiasi tertinggi dari tindakan pelayanan.3

Stemvelt  menyatakan bahwa konsep kualitas layanan adalah suatu persepsi

tentang revolusi kualitas secara menyeluruh yang terpikirkan dan menjadi suatu

gagasan yang harus dirumuskan (formulasi) agar penerapannya (implementasi)

dapat diuji kembali (evaluasi), untuk menjadi suatu proses yang dinamis,

berlangsung, terus menerus dalam memenuhi kepuasan pelanggan.”4

Konsep kualitas layanan  pada dasarnya adalah suatu standar kualitas yang

harus dipahami di dalam memberikan pelayanan yang sebenarnya tentang

pemasaran dengan kualitas layanan. Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atau

sesuatu yang mengada-ada, tetapi harus disesuaikan dengan suatu standar yang

layak, seperti standar ISO (International Standardization Organization), sehingga

3Marcel Davidson, Service Quality in Concept and Theory. (Usa : 2003), h. 78.
4Robert C. Stemvelt, (Diterjemahkan oleh Purwoko) Perception of Service Quality (Usa:

2004), h. 210.
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dianggap sebagai suatu kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian, memiliki

keselarasan dengan spesifikasi, kebebasan dengan segala kekurangannya,

membentuk kepuasan pelanggan, memiliki kredibilitas yang tinggi dan

merupakan kebanggaan.

Yong dan Loh memberikan suatu pengertian bahwa konsep kualitas layanan

adalah suatu kecocokan untuk penggunaan (fitness for yours) yang bertujuan

untuk menemukan suatu pemikiran yang jelas dari proses pemikiran yang

melahirkan adanya suatu pemahaman yang tidak sulit untuk dipahami, karena

tujuannya jelas dan prosesnya merupakan continue quality improvement (proses

yang berkelanjutan).“5

Tinjauan mengenai konsep kualitas layanan  sangat ditentukan oleh berapa

besar kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan

yang diterima, dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang

harus diterima. Menurut Parasuraman bahwa konsep kualitas layanan  yang

diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan.6 Kualitas layanan

tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan kehandalan.

Selain itu, pelayanan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi

komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu dan

komunikasi eksternal, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang

5Yong, C.Z., Yun, Y.W, Loh, L.,.(Diterjemahkan oleh Sutanto). The Quest for Global
Quality.(Jakarta : Pustaka Delapratasa, 2003), h. 146.

6Parasuraman, A. Valerie, (Diterjemahkan oleh Sutanto) Delivering Quality Service. (New
York: 2001), h. 162.
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diharapkan (Ep = Expectation) dan pelayanan yang dirasakan (Pp = Perception)

yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. Lebih jelasnya dapat

ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Penilaian Pelanggan terhadap Kualitas layanan

Parasuraman menyatakan bahwa konsep kualitas layanan  adalah suatu

pengertian yang kompleks tentang mutu, tentang memuaskan atau tidak

memuaskan. Konsep kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan yang

diharapkan lebih kecil daripada pelayanan yang dirasakan (bermutu). Dikatakan

konsep kualitas layanan memenuhi harapan, apabila pelayanan yang diharapkan

sama dengan yang dirasakan (memuaskan). Demikian pula dikatakan persepsi
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tidak memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan lebih besar daripada

pelayanan yang dirasakan (tidak bermutu).”7

Konsep kualitas layanan dari harapan yang diharapkan seperti dikemukakan

di atas, ditentukan oleh empat faktor, yang saling terkait dalam memberikan

suatu persepsi yang jelas dari harapan pelanggan dalam mendapatkan pelayanan.

Keempat faktor tersebut adalah:

a. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication), faktor ini

sangat menentukan dalam pembentukan harapan pelanggan atas suatu

jasa/pelayanan. Pemilihan untuk mengkonsumsi suatu jasa/pelayanan yang

bermutu dalam banyak kasus dipengaruhi oleh informasi dari mulut ke mulut

yang diperoleh dari pelanggan yang telah mengkonsumsi jasa tersebut

sebelumnya.

b. Kebutuhan pribadi (personal need), yaitu harapan pelanggan bervariasi

tergantung pada karakteristik dan keadaan individu yang memengaruhi

kebutuhan pribadinya.

c. Pengalaman masa lalu (past experience), yaitu pengalaman pelanggan

merasakan suatu pelayanan jasa tertentu di masa lalu memengaruhi tingkat

harapannya untuk memperoleh pelayanan jasa yang sama di masa kini dan

yang akan datang.

d. Komunikasi eksternal (company’s external communication) yaitu komunikasi

eksternal yang digunakan oleh organisasi jasa sebagai pemberi pelayanan

7Ibid..,h. 165.



15

melalui berbagai bentuk upaya promosi juga memegang peranan dalam

pembentukan harapan pelanggan.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat tiga tingkat konsep kualitas

layanan  yaitu:

a. Bermutu (quality surprise), bila kenyataan pelayanan yang diterima melebihi

pelayanan yang diharapkan pelanggan.

b. Memuaskan (satisfactory quality), bila kenyataan pelayanan yang diterima

sama dengan pelayanan yang diharapkan pelanggan.

c. Tidak bermutu (unacceptable quality), bila ternyata kenyataan pelayanan yang

diterima lebih rendah dari yang diharapkan pelanggan.

Uraian tersebut di atas memberikan suatu pemahaman yang kuat bahwa di

dalam menumbuhkan adanya konsep kualitas layanan  kepada pelanggan, maka

pihak organisasi layanan jasa lalu lintas penerbangan harus menumbuhkan dan

memberikan kekuatan terhadap pentingnya kualitas layanan yang diberikan.

Sesungguhnya kualitas layanan merupakan kualitas interaksi, kualitas lingkungan

fisik dan kualitas hasil yang diterima oleh pelanggan dalam rangka memenuhi

tingkat kepuasannya.

Menurut Gaspersz pengertian dasar dari kualitas menunjukkan bahwa kata

kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi dari yang

konvensional sampai yang lebih strategik.8 Definisi konvensional dari kualitas

8Gaspersz, Vincent, Manajemen Bisnis Total - Total Quality Management (Jakarta: Penerbit
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.) h. 4.
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biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu jasa seperti

performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan

(ease of use), estetika (esthetics) dan sebagainya, seperti kualitas interaksi,

kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil.

Di samping pengertian kualitas seperti telah disebutkan di atas, kualitas

juga  diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan

upaya perubahan ke arah perbaikan terus-menerus, sehingga dikenal istilah “Q-

MATCH” (Quality = Meets Agreed Terms and Changes).

Dalam definisi tentang kualitas, baik yang konvensional maupun yang

strategik, dikatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian

pokok berikut:

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan jasa, baik keistimewaan langsung

maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan

dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan jasa itu.

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau

kerusakan.

Berdasarkan pengertian dasar tentang kualitas di atas, tampak bahwa

kualitas selalu berfokus pada pelayanan pelanggan (customer service focused

quality). Dengan demikian jasa-jasa didesain sedemikian rupa serta pelayanan

diberikan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Karena kualitas mengacu

kepada segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu jasa yang

dihasilkan baru  dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan,
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dimanfaatkan dengan baik, serta dijasasi (dihasilkan) dengan cara yang baik dan

benar.

Tinjauan Parasuraman menyatakan bahwa di dalam memperoleh kualitas

layanan jasa yang optimal, banyak ditentukan oleh kemampuan di dalam

memadukan unsur-unsur yang saling berkaitan di dalam menunjukkan adanya

suatu layanan yang terpadu dan utuh.9

Suatu kualitas layanan jasa akan komparatif dengan unsur-unsur yang

mendukungnya, yaitu: (1) adanya jasa jasa yang sesuai dengan bentuk pelayanan

yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan, (2) penyampaian informasi

yang kompleks, terformalkan dan terfokus di dalam penyampaiannya, sehingga

terjadi bentuk-bentuk interaksi antara pihak yang memberikan pelayanan jasa dan

yang menerima jasa, dan (3) memberikan penyampaian bentuk-bentuk kualitas

layanan jasa sesuai dengan lingkungan jasa yang dimiliki oleh suatu  organisasi

jasa.

2. Unsur-Unsur Kualitas Layanan

Setiap organisasi modern dan maju senantiasa mengedepankan bentuk-

bentuk aktualisasi kualitas layanan.Kualitas layanan yang dimaksud adalah

memberikan bentuk pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan,

keinginan, harapan dan kepuasan dari masyarakat yang meminta pelayanan dan

yang meminta dipenuhi pelayanannya.

9Op.Cit..,Parasuraman, A. Valerie. h. 152.
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Parasuraman mengemukakan bahwa konsep kualitas layanan yang

berkaitan dengan kepuasan ditentukan oleh lima unsur yang biasa dikenal dengan

istilah kualitas layanan “RATER” (responsiveness, assurance, tangible, empathy

dan reliability). Konsep kualitas layanan RATER intinya adalah membentuk

sikap dan perilaku dari pengembang pelayanan untuk memberikan bentuk

pelayanan yang kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian sesuai dengan

kualitas layanan yang diterima.10

Inti dari konsep kualitas layanan adalah menunjukkan segala bentuk

aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang menerima

pelayanan sesuai dengan daya tanggap (responsiveness), menumbuhkan adanya

jaminan (assurance), menunjukkan bukti fisik (tangible)yang dapat dilihatnya,

menurut empati (empathy) dari orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai

dengan kehandalannya (reliability) menjalankan tugas pelayanan yang diberikan

secara konsekuen untuk memuaskan yang menerima pelayanan.11

Berdasarkan inti dari konsep kualitas layanan “RATER” kebanyakan

organisasi kerja yang menjadikan konsep ini sebagai acuan dalam menerapkan

aktualisasi layanan dalam organisasi kerjanya, dalam memecahkan berbagai

bentuk kesenjangan (gap) atas berbagai pelayanan yang diberikan oleh pegawai

dalam memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat.Aktualisasi konsep “RATER”

10Ibid..,h. 26.
11 Ibid., h. 27
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juga diterapkan dalam penerapan kualitas layanan pegawai baik pegawai

pemerintah maupun non pemerintah dalam meningkatkan prestasi kerjanya.

Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai bentuk-bentuk aplikasi kualitas

layanan dengan menerapkan konsep “RATER” yang dikemukakan oleh

Parasuraman sebagai berikut:12

a. Daya tanggap (Responsiveness)

Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan,

mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang

mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai

untuk melayani masyarakat sesuai dengan tingkat penyerapan, pengertian,

ketidaksesuaian atas berbagai hal bentuk pelayanan yang tidak diketahuinya.Hal

ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina,

mengarahkan dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan

mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk pelayanan

mendapat respon positif.13

Tuntutan pelayanan yang menyikapi berbagai keluhan dari bentuk-bentuk

pelayanan yang diberikan menjadi suatu respek positif dari daya tanggap pemberi

pelayanan dan yang menerima pelayanan. Seyogyanya pihak yang memberikan

pelayanan apabila menemukan orang yang dilayani kurang mengerti atas berbagai

syarat prosedur atau mekanisme, maka perlu diberikan suatu pengertian dan

12Ibid..,h. 32
13Ibid..,h. 52.
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pemahaman yang jelas secara bijaksana, berwibawa dan memberikan berbagai

alternatif kemudahan untuk mengikuti syarat pelayanan yang benar, sehingga

kesan dari orang yang mendapat pelayanan memahami atau tanggap terhadap

keinginan orang yang dilayani.

Pada prinsipnya, inti dari bentuk pelayanan yang diterapkan dalam suatu

instansi atau aktivitas pelayanan kerja yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan

tingkat ketanggapan atas permasalahan pelayanan yang diberikan. Kurangnya

ketanggapan tersebut dari orang yang menerima pelayanan, karena bentuk

pelayanan tersebut baru dihadapi pertama kali, sehingga memerlukan banyak

informasi mengenai syarat dan prosedur pelayanan yang cepat, mudah dan lancar,

sehingga pihak pegawai atau pemberi pelayanan seyogyanya menuntun orang

yang dilayani sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang mendetail, singkat dan

jelas yang tidak menimbulkan berbagai pertanyaan atau hal-hal yang

menimbulkan keluh kesah dari orang yang mendapat pelayanan. Apabila hal ini

dilakukan dengan baik, berarti pegawai tersebut memiliki kemampuan daya

tanggap terhadap pelayanan yang diberikan yang menjadi penyebab terjadinya

pelayanan yang optimal sesuai dengan tingkat kecepatan, kemudahan dan

kelancaran dari suatu pelayanan yang ditangani oleh pegawai.14

Suatu organisasi sangat menyadari pentingnya kualitas layanan daya

tanggap atas pelayanan yang diberikan.Setiap orang yang mendapat pelayanan

sangat membutuhkan penjelasan atas pelayanan yang diberikan agar pelayanan

14Ibid..,h. 63
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tersebut jelas dan dimengerti. Untuk mewujudkan dan merealisasikan hal tersebut,

maka kualitas layanan daya tanggap mempunyai peranan penting atas pemenuhan

berbagai penjelasan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Apabila

pelayanan daya tanggap diberikan dengan baik atas penjelasan yang bijaksana,

penjelasan yang mendetail,  penjelasan yang membina, penjelasan yang

mengarahkan dan yang bersifat membujuk, apabila hal tersebut secara jelas

dimengerti oleh individu yang mendapat pelayanan, maka secara langsung

pelayanan daya tanggap dianggap berhasil, dan ini menjadi suatu bentuk

keberhasilan prestasi kerja.

Margaretha mengemukakan bahwa kualitas layanan daya tanggap adalah

suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan, agar orang yang diberi

pelayanan tanggap dan menanggapi pelayanan yang diterima, sehingga diperlukan

adanya unsur kualitas layanan daya tanggap sebagai berikut:15

1) Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai dengan bentuk-bentuk

pelayanan yang dihadapinya. Penjelasan bijaksana tersebut mengantar

individu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan menyetujui segala

bentuk pelayanan yang diterima.

2) Memberikan penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang

substantif dengan persoalan pelayanan yang dihadapi, yang bersifat jelas,

transparan, singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.

15Margaretha, Kualitas Pelayanan: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Penerbit Mandar Maju,
2003), h. 163.
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3) Memberikan pembinaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih

kurang atau belum sesuai dengan syarat-syarat atau prosedur pelayanan yang

ditunjukkan.

4) Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk

menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang

harus dipenuhi.

5) Membujuk orang yang dilayani apabila menghadapi suatu permasalahan yang

dianggap bertentangan, berlawanan atau tidak sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku.

Uraian-uraian di atas menjadi suatu interpretasi yang banyak dikembangkan

dalam suatu organisasi kerja yang memberikan kualitas layanan yang sesuai

dengan daya tanggap atas berbagai pelayanan yang ditunjukkan.Inti dari

pelayanan daya tanggap dalam suatu organisasi berupa pemberian berbagai

penjelasan dengan bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan dan membujuk.

Apabila hal ini dapat diimplementasikan dengan baik, dengan sendirinya kualitas

layanan daya tanggap akan menjadi cermin prestasi kerja pegawai yang

ditunjukkan dalam pelayanannya.

b. Jaminan (Assurance)

Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang

diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan

dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang menerima

pelayanan merasa puas dan yakin bahwa segala bentuk urusan pelayanan yang
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dilakukan atas tuntas dan selesai sesuai dengan kecepatan, ketepatan, kemudahan,

kelancaran dan kualitas layanan yang diberikan

Jaminan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai sangat ditentukan oleh

performance atau kinerja pelayanan, sehingga diyakini bahwa pegawai tersebut

mampu memberikan pelayanan yang handal, mandiri dan profesional yang

berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima.Selain dari

performancetersebut, jaminan dari suatu     pelayanan juga ditentukan dari adanya

komitmen organisasi yang kuat, yang menganjurkan agar setiap pegawai

memberikan pelayanan secara serius dan sungguh-sungguh untuk memuaskan

orang yang dilayani. Bentuk jaminan yang lain yaitu jaminan terhadap pegawai

yang memiliki perilaku kepribadian (personality behavior) yang baik dalam

memberikan pelayanan, tentu akan berbeda pegawai yang memiliki watak atau

karakter yang kurang baik dan yang kurang baik dalam memberikan pelayanan.16

Inti dari bentuk pelayanan yang meyakinkan pada dasarnya bertumpu

kepada kepuasan pelayanan yang ditunjukkan oleh setiap pegawai, komitmen

organisasi yang menunjukkan pemberian pelayanan yang baik, dan perilaku dari

pegawai dalam memberikan pelayanan, sehingga dampak yang ditimbulkan dari

segala aktivitas pelayanan tersebut diyakini oleh orang-orang yang menerima

pelayanan, akan dilayani dengan baik sesuai dengan bentuk-bentuk pelayanan

yang dapat diyakini sesuai dengan kepastian pelayanan.

16Parasuraman, , Op.cit. h. 201.
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Melihat kenyataan kebanyakan organisasi moderen dewasa ini

diperhadapkan oleh adanya berbagai bentuk penjaminan yang dapat meyakinkan

atas berbagai bentuk pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu organisasi sesuai

dengan prestasi kerja yang ditunjukkannya.Suatu organisasi sangat membutuhkan

adanya kepercayaan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang

dilayaninya. Untuk memperoleh suatu pelayanan yang meyakinkan, maka setiap

pegawai berupaya untuk menunjukkan kualitas layanan yang meyakinkan sesuai

dengan bentuk-bentuk pelayanan yang memuaskan yang diberikan, bentuk-bentuk

pelayanan yang sesuai dengan komitmen organisasi yang ditunjukkan dan

memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan.

Margaretha mengemukakan bahwasuatu organisasi kerja sangat

memerlukan adanya kepercayaan yang diyakini sesuai dengan kenyataan bahwa

organisasi tersebut mampu memberikan kualitas layanan yang dapat dijamin

sesuai dengan:17

1) Mampu memberikan kepuasan dalam pelayanan yaitu setiap pegawai akan

memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, lancar dan berkualitas, dan

hal tersebut menjadi bentuk konkrit yang memuaskan orang yang mendapat

pelayanan.

2) Mampu menunjukkan komitmen kerja yang tinggi sesuai dengan bentuk-

bentuk integritas kerja, etos kerja dan budaya kerja yang sesuai dengan

aplikasi dari visi, misi suatu organisasi dalam memberikan pelayanan.

17Margaretha, Op.cit., h. 215.
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3) Mampu memberikan kepastian atas pelayanan sesuai dengan perilaku yang

ditunjukkan, agar orang yang mendapat pelayanan yakin sesuai dengan

perilaku yang dilihatnya.

Uraian ini menjadi suatu penilaian bagi suatu organisasi dalam

menunjukkan kualitas layanan asuransi (meyakinkan) kepada setiap orang yang

diberi pelayanan sesuai dengan bentuk-bentuk kepuasan pelayanan yang dapat

diberikan, memberikan pelayanan yang sesuai dengan komitmen kerja yang

ditunjukkan dengan perilaku yang menarik, meyakinkan dan dapat dipercaya,

sehingga segala bentuk kualitas layanan yang ditunjukkan dapat dipercaya dan

menjadi aktualisasi pencerminan prestasi kerja yang dapat dicapai atas pelayanan

kerja.

c. Bukti Fisik (Tangible)

Pengertian bukti fisik dalam kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi

nyata secara fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan

penggunaan dan pemanfaatannya yang dapat dirasakan membantu pelayanan

yang diterima oleh orang yang menginginkan pelayanan, sehingga puas atas

pelayanan yang dirasakan, yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas

pemberian pelayanan yang diberikan.18

Berarti dalam memberikan pelayanan, setiap orang yang menginginkan

pelayanan dapat merasakan pentingnya bukti fisik yang ditunjukkan oleh

pengembang pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan memberikan

18,Parasuraman,,Op.cit., h. 32.
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kepuasan. Bentuk pelayanan bukti fisik biasanya berupa sarana dan prasarana

pelayanan yang tersedia, teknologi pelayanan yang digunakan, performance

pemberi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan

dalam menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam bentuk pelayanan

fisik yang dapat dilihat.Bentuk-bentuk pelayanan fisik yang ditunjukkan sebagai

kualitas layanan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, merupakan salah satu

pertimbangan dalam manajemen organisasi.

Arisutha menyatakan bahwa prestasi kerja yang ditunjukkan oleh individu

sumberdaya manusia, menjadi penilaian dalam mengaplikasikan aktivitas

kerjanya yang dapat dinilai dari bentuk pelayanan fisik yang

ditunjukkan.Biasanya bentuk pelayanan fisik tersebut berupa kemampuan

menggunakan dan memanfaatkan segala fasilitas alat dan perlengkapan di dalam

memberikan pelayanan, sesuai dengan kemampuan penguasaan teknologi yang

ditunjukkan secara fisik dan bentuk tampilan dari pemberi pelayanan sesuai

dengan perilaku yang ditunjukkan.19

Dalam banyak organisasi, kualitas layanan fisik terkadang menjadi hal

penting dan utama, karena orang yang mendapat pelayanan dapat menilai dan

merasakan kondisi fisik yang dilihat secara langsung dari pemberi pelayanan baik

menggunakan, mengoperasikan dan menyikapi kondisi fisik suatu

pelayanan.Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi modern dan

19Arisutha, Damartaji, Dimensi Kualitas Pelayanan (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
2005), h. 49.
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maju, pertimbangan dari para pengembang pelayanan, senantiasa mengutamakan

bentuk kualitas kondisi fisik yang dapat memberikan apresiasi terhadap orang

yang memberi pelayanan.

Martul menyatakan bahwa kualitas layanan berupa kondisi fisik merupakan

bentuk kualitas layanan nyata yang memberikan adanya apresiasi dan membentuk

imej positif bagi setiap individu yang dilayaninya dan menjadi suatu penilaian

dalam menentukan kemampuan dari pengembang pelayanan tersebut

memanfaatkan segala kemampuannya untuk dilihat secara fisik, baik dalam

menggunakan alat dan perlengkapan pelayanan, kemampuan menginovasi dan

mengadopsi teknologi, dan menunjukkan suatu performance tampilan yang cakap,

berwibawa dan memiliki integritas yang tinggi sebagai suatu wujud dari prestasi

kerja yang ditunjukkan kepada orang yang mendapat pelayanan.20

Selanjutnya, tinjauan Margaretha yang melihat dinamika dunia kerja

dewasa ini yang mengedepankan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat

maka, identifikasi kualitas layanan fisik mempunyai peranan penting dalam

memperlihatkan kondisi-kondisi fisik pelayanan tersebut.Identifikasi kualitas

layanan fisik (tangible) dapat tercermin dari aplikasi lingkungan kerja berupa:21

1) Kemampuan menunjukkan prestasi kerja pelayanan dalam menggunakan alat

dan perlengkapan kerja secara efisien dan efektif.

20Shadiqqin Martul, Implementasi Dimensi Kualitas Pelayanan Konsumen (Jakarta: Penerbit
Sinar Grafika, 2004), h. 49.

21Margaretha,Op.cit., h. 65.
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2) Kemampuan menunjukkan penguasaan teknologi dalam berbagai akses data

dan inventarisasi otomasi kerja sesuai dengan dinamika dan perkembangan

dunia kerja yang dihadapinya.

3) Kemampuan menunjukkan integritas diri sesuai dengan penampilan yang

menunjukkan kecakapan, kewibawaan dan dedikasi kerja.

Uraian ini secara umum memberikan suatu indikator yang jelas bahwa

kualitas layanan sangat ditentukan menurut kondisi fisik pelayanan, yang inti

pelayanannya yaitu kemampuan dalam menggunakan alat dan perlengkapan kerja

yang dapat dilihat secara fisik, mampu menunjukkan kemampuan secara fisik

dalam berbagai penguasaan teknologi kerja dan menunjukkan penampilan yang

sesuai dengan kecakapan, kewibawaan dan dedikasi kerja.

d. Empati (Empathy)

Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman

dan pengertian dalam kebersamaan asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal

yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan

berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan memiliki

adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki

komitmen yang sama terhadap pelayanan.22

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan,

simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan

pelayanan untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai

22A. Valerie Parasuraman. Op.cit., h. 40.
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dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak

tersebut.Pihak yang memberi pelayanan harus memiliki empati memahami

masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak yang dilayani seyogyanya

memahami keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, sehingga

keterpaduan antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki

perasaan yang sama.

Artinya setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada orang yang dilayani

diperlukan adanya empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi orang yang

membutuhkan pelayanan. Pihak yang menginginkan pelayanan membutuhkan

adanya rasa kepedulian atas segala bentuk pengurusan pelayanan, dengan

merasakan dan memahami kebutuhan tuntutan pelayanan yang cepat, mengerti

berbagai bentuk perubahan pelayanan yang menyebabkan adanya keluh kesah

dari bentuk pelayanan yang harus dihindari, sehingga pelayanan tersebut berjalan

sesuai dengan aktivitas yang diinginkan oleh pemberi pelayanan dan yang

membutuhkan pelayanan.

Margaretha bahwa suatu bentuk kualitas layanan dari empati orang-orang

pemberi pelayanan terhadap yang mendapatkan pelayanan harus diwujudkan

dalam lima hal yaitu:23

1) Mampu memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk pelayanan yang

diberikan, sehingga yang dilayani merasa menjadi orang yang penting.

23Margaretha, Op.cit., h. 78.
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2) Mampu memberikan keseriusan atas aktivitas kerja pelayanan yang diberikan,

sehingga yang dilayani mempunyai kesan bahwa pemberi pelayanan

menyikapi pelayanan yang diinginkan.

3) Mampu menunjukan rasa simpatik atas pelayanan yang diberikan, sehingga

yang dilayani merasa memiliki wibawa atas pelayanan yang dilakukan.

4) Mampu menunjukkan pengertian yang mendalam atas berbagai hal yang

diungkapkan, sehingga yang dilayani menjadi lega dalam menghadapi bentuk-

bentuk pelayanan yang dirasakan.

5) Mampu menunjukkan keterlibatannya dalam memberikan pelayanan atas

berbagai hal yang dilakukan, sehingga yang dilayani menjadi tertolong

menghadapi berbagai bentuk kesulitan pelayanan.

Bentuk-bentuk pelayanan ini menjadi suatu yang banyak dikembangkan

oleh para pengembang organisasi, khususnya bagi pengembang pelayanan

modern, yang bertujuan memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan dimensi

empati atas berbagai bentuk-bentuk permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh

yang membutuhkan pelayanan, sehingga dengan dimensi empati ini, seorang

pegawai menunjukkan kualitas layanan sesuai dengan prestasi kerja yang

ditunjukkan.

e. Kehandalan (Reliability)

Setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal, artinya dalam

memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dalam

pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan dan profesionalisme kerja yang
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tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan

yang memuaskan, tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan atas pelayanan

yang diterima oleh masyarakat. 24

Tuntutan kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat,

tepat, mudah dan lancar menjadi syarat penilaian bagi orang yang dilayani dalam

memperlihatkan aktualisasi kerja pegawai dalam memahami lingkup dan uraian

kerja yang menjadi perhatian dan fokus dari setiap pegawai dalam memberikan

pelayanannya.

Inti pelayanan kehandalan adalah setiap pegawai memiliki kemampuan

yang handal, mengetahui mengenai seluk belum prosedur kerja, mekanisme kerja,

memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan

prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan memberikan arahan

yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum dimengerti oleh

masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut yaitu

pegawai memahami, menguasai, handal, mandiri dan profesional atas uraian kerja

yang ditekuninya.25

Kaitan dimensi pelayanan reliability (kehandalan) merupakan suatu yang

sangat penting dalam dinamika kerja suatu organisasi.Kehandalan merupakan

bentuk ciri khas atau karakteristik dari pegawai yang memiliki prestasi kerja

tinggi.Kehandalan dalam pemberian pelayanan dapat terlihat dari kehandalan

24Parasuraman, Op.cit., h. 48.
25Ibid., h. 101.
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memberikan pelayanan sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki,

kehandalan dalam terampil menguasai bidang kerja yang diterapkan, kehandalan

dalam penguasaan bidang kerja sesuai pengalaman kerja yang ditunjukkan dan

kehandalan menggunakan teknologi kerja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kualitas

layanan dari kehandalan dalam suatu organisasi dapat ditunjukkan kehandalan

pemberi pelayanan sesuai dengan bentuk-bentuk karakteristik yang dimiliki oleh

pegawai tersebut, sesuai dengan keberadaan organisasi tersebut. Seorang pegawai

dapat handal apabila tingkat pengetahuannya digunakan dengan baik dalam

memberikan pelayanan yang handal, kemampuan keterampilan yang dimilikinya

diterapkan sesuai dengan penguasaan bakat yang terampil, pengalaman kerja

mendukung setiap pegawai untuk melaksanakan aktivitas kerjanya secara handal

dan penggunaan teknologi menjadi syarat dari setiap pegawai yang handal untuk

melakukan berbagai bentuk kreasi kerja untuk memecahkan berbagai

permasalahan kerja yang dihadapinya secara handal.

3. Teori Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya.26 Seorang

pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa,

sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Setiap

26 Husein Umar, Study Kelayakan Bisnis. Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2005), h. 65.
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layanan yang diberikan, senantiasa berorientasi pada tujuan memberikan

kepuasan kepada pelanggan. PJ.Johnson dalam Purwoko mngemukakan bahwa

kepuasan seorang pelanggan dapat terlihat dari tingkat penerimaan pelanggan

yang didapatkan27.

Menurut Kotler dan Keller mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.28

Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain

faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan

konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang

puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali

produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul

kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi

konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari

volume penjualan perusahaan.

Menurut Keagen dalam Tjiptono mengemukakan bahwa kepuasan

pelanggan ditentukan oleh dua hal yaitu keluhan dan harapan pelanggan terhadap

jasa yang diterima. Apabila menerima perlakuan yang baik, sesuai dan

memuaskan pelanggan akan merasa terpenuhi harapannya, ditandai dengan

27Purwoko Bambang, Asocial Security Highlight in Indonesia: An Economic Perspective,
(Jakarta: Komunika Jaya Pratama, 2000), h. 208.

28Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua Belas.
(Jakarta: Indeks, 2007), h. 177.
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adanya perasaan senang. Sedangkan apabila penerimaan perlakuan kurang baik,

tidak sesuai, memberi kesan negatif dan tidak memuaskan, dianggap bahwa

pelayanan yang diberikan tidak sesuai harapan, yang menyebabkan pelanggan

mengeluh, keluhan tersebut menandakan bahwa pelanggan merasa kecewa.29

Menurut Engel dalam Tjiptono mengatakan bahwa kepuasan adalah

perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara

kesannya terhadap hasil suatu jasa dan harapan-harapannya. Kepuasan merupakan

fungsi dari kesan kinerja dan harapan.30

Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja

melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa amat puas atau senang. Dalam

kaitan itu, maka faktor kepuasan pelanggan (customer satisfaction) menjadi

elemen penting dalam memberikan atau menambah nilai bagi pelanggan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah

perasan konsumen dalam hal keluhan, harapan dan kesannya terhadap hasil

produk dan jasa yang dipikirkan, diterima dan yang diharapkan.

Menurut Kotler dalam Tjiptono menyatakan bahwa ada beberapa metode

yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan,

diantaranya:31

29Fandy Tjiptono, Kepuasan dalam Pelayanan, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004),
h.24.

30Tjiptono, Fandy, Op.cit. ,h. 26.
31Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Manajemen. Edisi Revisi, (Yogyakarta:

Andy, 2003), h. 104.
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a. Sistem Keluhan dan Saran

Organisasi yang berpusat pelanggan (Customer Centered) memberikan

kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran

dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang

bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan

cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul.

b. Survei Kepuasan Pelanggan

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan

penelitian survai, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung.

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung

dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.

c. Ghost Shopping

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau

bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.

Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap

keluhan.
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d. Analisis Pelanggan yang Hilang

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli

atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu

terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan

customer loss rate juga penting, peningkatan customer loss rate menunjukkan

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.

4. Penerapan Prinsip-prinsip Syari’ah

Penerapan adalah hal terkait dengan praktek atau pelaksanaan sedangkan

prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun

individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman

untuk berpikir atau bertindak.32 Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia

disebutkan bahwa arti kataprinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi

pokok dasar berpikir33. Sementara itu, syari’ah berasal dari akar kata syara’a yang

secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini dapat puladiartikan sebagai

jalan ke arah sumber pokok kehidupan34.

Sedangkan secara istilah syari’ah bermakna perundang-undangan yang

diturunkan Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw., untuk seluruh umat

manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian

maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan)

32http://id.wikipedia.org
33EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Op.cit., h. 671.
34Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Penerbit Amzah,

2005), cet. I, h. 307.
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guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.35 Dari pengertian-pengertian

tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syari’ah pada hotel

adalah pelaksanaan pedoman-pedoman dalam operasional bisnis sehari-hari

dengan berdasarkan nilai-nilai syari’ah, dalam hal ini yang terkait dengan bisnis

hotel.

Dalam hal kualitas pelayanan Islam menetapkan agar orang yang beriman

saling tolong menolong dan bantu membantu dalam perbuatan kebaikan dan

ketakwaan saja, tidak boleh bantu membantu dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah /5 : 2

Terjemahnya:

“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.36

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang

maupun pelayanan hendaknaya memberikan yang berkualitas jangan memberikan

yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti dijelaskan dalam

QS. Al-Baqarah /2 : 267.

35Suud Fuadi, Ekonomi Syari’ah, Makalah, tt.
36Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia

Arkanleema), h. 81
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Terjemahnya:

“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.37

Maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa tetap berpegang

teguh pada ketentuan syari’at.Islam menetapkan prinsip-prinsip perekonomian,

antara lain sebagai berikut:38

a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal. Jadi, kerjayang halal saja

yang dipandang sah.

b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalamusaha memenuhi

kebutuhan harus ditegakkan.

c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.

Kemudian, prinsip-prinsip bisnis dalam Islam meliputi39 :

a. Prinsip Kesatuan (Tauhid), berdasarkan prinsip ini, para pelaku bisnis syari’ah

dalam menjalankan bisnisnya hendaknya tidak melakukan tiga hal; pertama,

37Ibid.,h. 34.
38Ahmad Aghar Basyir, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi

Islam (Yogyakarta: P3EI-FE UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992), h.13-14.
39Op.Cit, Kuat Ismanto, h,.27-36.
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melakukan tindakan diskriminasi terhadap pihak lain.Dalam konteks hotel

syari’ah, berarti bahwa tidak ada diskriminasi pada karyawan, juga kepada

konsumen baik berdasarkan ras, warna kulit dan agama. Kedua, terpaksa atau

dipaksa melakukan bisnis yang terlarang seperti minuman beralkohol. Ketiga,

menimbun kekayaan atau serakah, karena pada hakikatnya kekayaan adalah

milik dan amanat Allah.

b. Prinsip Kebolehan (ibahah), dengan prinsip ini berarti konsep halal dan haram

pada barang/jasa yang dihasilkan dari sebuah usaha harus selalu diutamakan.

Dalam hotel syari’ah, setiap apa yang diberikan dan disajikan kepada

konsumen haruslah halal dan sesuai dengan syari’at Islam.

c. Prinsip Keadilan (al-’adl), keadilan memberikan pemahaman tentang

perolehan atas sesuatu yang menjadi hak. Dalam aplikasinya di lembaga

bisnis syari’ah, keadilan mengarahkan pada transaksi yang jelas dan tidak

mengandung unsur penipuan, baik dalam harga maupun jaminan produk dan

jasa yang diberikan.

d. Prinsip Kehendak Bebas (al-hurriyah), dalam praktiknya di lembaga bisnis

syari’ah para pelaku memiliki kebebasan untuk membuat produk dan jasa,

artinya boleh melakukan inovasi terhadap produk dan jasa sepanjang tidak

bertentangan dengan syari’at Islam.

e. Prinsip Pertanggungjawaban Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan

manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dalam

implementasinya pada lembaga bisnis syari’ah, diterapkan tiga hal. Pertama,
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dalam menghitung margin, keuntungan, nilai upah serta hal-hal lainnya.

Kedua, economic return, bagi pemberi modal harus dihitung berdasarkan pada

pengertian yang tegas bahwa besarnyatidak dapat diramalkan dengan

probabilitas kesalahan nol dan tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu (seperti

sistem bunga). Ketiga, Islam melarang semua transaksi gharar.

f. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran, dalam konteks bisnis, kebenaran

dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi

proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan laba.

Realisasi kebajikan adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan.

Kemudian dengan kejujuran sebagai dasar bisnis akan mendapatkan

kepercayaan dari pihak lain yang dapat mendorong meningkatnya transaksi

dan keuntungan.

g. Prinsip Kerelaan (ar-ridha), prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk

kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan

antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Jadi pelaku bisnis

syari’ah harus memegang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang

bertransaksi.

h. Prinsip Kemanfaatan Prinsip kemanfaatan, dalam kegiatan bisnis sangat

berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel

halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen.
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Kemudian secara khusus Islam juga menetapkan nilai-nilai atau etika yang

harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh

Islam mengenai bisnis atau perdagangan dan niaga adalah tolok ukur kejujuran,

kepercayaan dan ketulusan.40 Prinsip-prinsip syari’ah yang diterapkan dalam hotel

syari’ah yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

a. Aturan selektif terhadap pasangan yang akan menginap.

b. Fasilitas ibadah dan peniadaan fasilitas-fasilitas terlarang seperti klub malam,

diskotik dan minuman beralkohol.

c. Kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan.41

40Dyah Widyarini, Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syari’ah Terhadap Minat Dosen
IAIN Walisongo Semarang pada Bank Syari’ah, Skripsi tidak dipublikasikan, (Semarang: IAIN
Walisongo, 2009).

41Ibid..,


