
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pelayanan 

1. Definisi Pelayanan 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas 

seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan. Moenir Mengatakan bahwa pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara 

langsung.Standar dalam pelyanan adalah ukuran yang telah ditentukan 

sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan ini 

juga terdapat baku mutu pelayanan. Adapun mutu merupakan kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan.
1
 

Hotel dikatakan berhasilapabila pelayanan yang diberikan kepada 

pengunjung sesuai dengan 5 komponen standar pelayanan, dan pengunjung 

merasa puas dengan pelayanan tersebut.Keberhasilan tersebut dapat 

ditentukan oleh perilaku dan karakter para pegawai Harion Hostel 

Syariah.Pada era globalisasi ini, peran pelayanan hotel syariah terhadap 

pengunjung sangatlah penting, mengingat persaingan yang semakin ketat 

dalam dunia bisnis khususnya pada hotel yang ada di Lampung.Pelayanan 

pengunjung hotel merupakan rangkaian kegiatan sikap dan prilaku pegawai 

                                                             
1
M.Nur Rianto, Dasar-Dasar Pemasaran  Bank Syari’ah, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm.  

211-212. 
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hotel dalam memberikan pelayanan yang baik secara lansung ataupun tidak 

langsung. Dari beberapa pengertian ditas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a) Adanya rangkaian kegiatan pelayanan pegawai hotel syariah baik berupa 

sikap dan prilaku. 

b) Komunikasi yang baik antara konsumen denganpihak hotel. 

c) Kegiatan yang bertujuan untuk membantu melayani dan memberikan 

kepuasan terhadap pengunjung dalam memenuhi kebutuhan pengunjung 

hotel tersebut. 

Jadi pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud 

dan tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik pelayanan agar menjadi dasar 

bagaimana memberikan pelayanan yang baik, yaitu: 

a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri daritindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

c) Produksi dan konsumsi dari pelayana tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di 

tempat yang sama.  

Dari karakteristik diatas maka dapat dijadkan sebagai dasar 

perusahaan memberikan pelayanan terhadap konsumennya.Pelayanan yang 

diberikan harus nyata dan merupakan tindakan yang langsung dirasakan oleh 
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konsumen, sehingga konsumen dapat merasakan secara langsung dan merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan. 

 

2. Kualitas Pelayanan 

Istilah kualitas pelayanan memiliki berbagai definisi yang berbeda, dan 

bervariasidari yang konvensional sampai yang lebih strategis.Kualitas terdiri 

dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun 

keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan, dengan demikian 

memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu atau dapat dikatakan bahwa 

kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. 

Definisi kualitas layanan juga berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan konsumen.Menurut Wyckof, kualitas layanan dapat 

didefinisikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkatan keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen.
2
 

Dari pengertian diatas maka kualitas pelayanan  merupakan suatu 

keharusan yang harus dimiliki oleh perusahaan baik yang memproduksi barang 

maupun jasa pelayanan. Pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat menuntut 

perusahaan untuk mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 

Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat 

                                                             
2
 Bilson Simamora, Memenangkan pasar dengan pemasaran efektif dan profitabel, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama,  2003,  hlm.  180. 
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ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah dikembangkan oleh 

Parasuraman.
3
 

Service quality adalah perbandingan antara kenyataan dan harapan 

konsumen, jika kenyataannya ternyata yang diterimah lebih dari yang 

diinginkan maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan bermutu dan 

konsumen akan merasa puas, dan sebaliknya jika kenyataan ternyata kurang 

dari yang diharapkan maka pelayanan dinyatakan tidak bermutu. Maka dapat 

disimpulka bahwa pelayanan konsumen merupakan aktivitas pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen, baik sebelum transaksi, saat transaksi dan 

sesudah transaksi.
4
 Pelayanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yakitu:  

a) Core service, adalah pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen yang 

merupakan produk utamanya. Misalknya hotel yang produk utamanya 

adalah memberikan pelayanan jasa berupa sarana penginapan bagi 

pengunjung yang membutuhkan. 

b) Facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada 

konsumen. Facilitating serviceini merupakan pelayanan tambahannya 

adalah adanya pelayanan kebutuhan makan, minum dan kebutuhan 

pribadi lainnya yang ada di hotel syariah bagi para pengunjung hotel. 

c) Supporting service merupakan pelayanan tambahan (pendukung) untuk 

meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan 

pelayanan-pelayanan dari pihak pesaingnya. Misalkan fasilitas asuransi 

kecelakaan dan lain-lain. 

                                                             
3
 Rambat Lupiyodi, Manajemen Pemasaran Jasa Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 140. 

4
 M. Nur Rianti, Op. Cit, hlm.213. 
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Dalam proses pelayanan ada tiga hal yang harus diperhatikan,
5
 yaitu:  

a) Penyedia layanan 

Penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan suatu 

layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 

penyediaan dan penyerahan barang atau jasa. 

b) Penerima layanan 

Penerima layanan adalah mereka yang disebut sebagai konsumen 

atau pelanggan(pengunjung hotel) yang menerima layanan dari para 

penyedia layanan. 

c) Jenis dan bentuk layanan 

Jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada 

pihak yang membutuhkan layanan terdiri berbagai macam, antara lain 

berupa layanan yang berkaitan dengan : 

1) Pemberian jasa-jasa saja. 

2) Layanan yang berkaitan dengan penyediaa dan distribusi barang-

barang saja. 

3) Layanan yang berkaitan dengan kedua-duanya. 

Bentuk dan proses pelayanan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan. Menurut Aviliani dan Elu kepuasan 

pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa 

pendekatan sebagai berikut:
6
 

                                                             
5
 Ibid, hlm. 214. 

6
Arosmiati, Op. Cit, hlm. 19. 
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a. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan. 

b. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan. 

c. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. 

d. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive dan partner ship 

marketing sesuai dengan situasi pemasaran. 

Dengan pendekatan diatas maka sebuah perusahaan dapat memberikan 

kualitas pelayanan kepada para pelanggan, sehingga dapat semakin meningkat dan 

akan memberikan kentungan pula bagi perusahaan. Bagi setiap perusahaan yang 

memberikan pelayanan baik berupa barang maupun jasa harus selalu 

mengevaluasi segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada para konsumen 

agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk membarikan pelayanan yang lebih baik 

lagi dimasa yang mendatang, dengan mengevaluasi segala jenis kegiatan kualitas 

jasa pelayanan yang diberiakan untuk para pelanggan perusahaan maka kualitas 

perusahaan itu akan dinilai baik dan dianggap sudah memenuhi kebutuha 

pelanggannya. Apabila pelanggan merasa puas dengan kinerja karyawan maka 

denga sendirinya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 

3. Pelayanan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Dalam Islam telah menganggkat kerja pada level kewajiban religius yang 

digandengkan dengan iman. Hubungan antara iman dan amal (kerja) itu sama 
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dengan hubungan antar pohon dengan akar, yang salah satunya tidak mungkin 

eksis tanpa adanya yang lain. Islam tidak mengakui dan mengingkari sebuah 

keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik.
7
Islam mengajarkan kepada 

umat manusia agar dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi islam yakni bersifat profesional, amanah, memelihara etos kerja. 

Adaun penjelasannya sebagai berikut:
8
 

a. Bersikap profesional  

Bagi seseorang yang telah memiliki tanggung jawab dalam hidupnya, 

bekerja merupakan kebutuhan hidup yang hukumnya wajib, ini karena 

bekerja sama mulianya dengan melaksanakan ibadah lainnya seperti shalat, 

haji atau membayar zakat. Dalam banyak keterangan, Allah SWT sangat 

menghargai orang yang giat bekerja karena itu berarti ia telah menunaikan 

salah satu kewajiban. 

“Sesungguhnya, Allah telah mewajibkan atas kalian berusaha (bekerja) 

maka hendaklah kalian berusaha.” (HR. Thabrani) 

Selain memerintahkan bekerja, islam juga menuntun setiap muslim 

agar dalam bekerja dibidang apapun harus bersikap profesional. Inti dari ini  

setidaknya dicirikan oleh tiga hal : (1) Kafa’ah, yaitu cakap atau ahli dalam 

bidang pekerjaan yang dilakukan, (2) himmatul-‘amal, yakni memiliki 

semangat atau etos kerja yang tinggi, (3) amanah, yaitu bertanggung jawab 

dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajiban.Dalam 

memberikan pelayanannya perusahaa harus mencakup terhadap ketiga ciri 

                                                             
7
Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam,  Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2001, hlm. 10.  

8
Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, 

Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 104. 
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diatas supaya konsumen (pengunjung) dapat merasa puas dengan hasil 

pelayanagn yang diberikan.  

b. Bersikap amanah. 

Seorang muslim yang telah memiliki sifat profesional haruslah 

memiliki sifat amanah, yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Rasulullah 

SAW memerintahkan setiap muslim utuk selalu menjaga amanah yang 

diberikan kepadanya, 

“Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan 

janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu”.(HR. Ahmad 

dan Abu Dawud). 

Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang tidak memegang 

amanah sebagai bukan orang yang beriman dan tidak memiliki agama, 

bahkan lebih jauh lagi, orang-orang yang selalu melanggar amanah 

digambarkan sebagai orang munafik. 

“Tidak beriman orang yang tidak memegang amanah dan tidak ada 

agama orang yang tidak menepati janji.”(HR. Ad- Dailami).
9
 

Oleh karena itu sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang 

pebisnis muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa 

apapun aktivitas yang dilakukan termasuk pada saat dia bekerja selalu 

diketahui oleh Allah SWT. 

c. Memelihara etos kerja/ Bersungguh-sungguh 

                                                             
9
Ibid, hlm. 105.  
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Selain memiliki kecakapan (kafa’ah) dan sifat amanah, seseorang 

dikatakan profesional jika seseorang bekerja secara semangat dan 

bersungguh-sungguh.Dia juga harus memiliki etos kerja (himmatul’amal) 

yang tinggi. 

Dorongan utama seseorang muslim dalam bekerja adalah bahwa 

aktifitas kerjanya itu dalam pandangan islam merupakan bagian dari ibadah, 

karena bekerja merupakan pelaksanaan salah satu kewajiban, dan hasil usaha 

yang diperoleh seorang muslim dari kerja kerasnya dinilai sebagai 

penghasilan yang mulia.
10

 

“Tidaklah seorang diantara kamu makan suatu makanan lebih baik dari 

pada memakan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR. Baihaqi) 

Dari hadist daiatas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi 

kebutuhan hidup seseorang harus berusaha untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya.Dan dalam memenuhi kebutuhnannya diperlukan semangat 

yang tinggi dan bersungguh-sungguh. 

 

4. Dimensi Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Kualitas pelaynan diberikan oleh sebuah perusahaan tentunya tidaklah 

hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan semata. Sebagai seorang muslim 

dalam memberikan pelayanan harus berprinsip pada nilai-nilai syariah guna 

mewujudkan ketaqwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanan dalam 

menjalankan syariat Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam yang dijadikan tolak 
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ukur dalam menilai kualitas pelayaan terhadapkonsumen yaitu standarisasi 

syariah.Islam mensyari’atkan kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum 

syara’ dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun memecahkan setiap masalah. 

Pengertian hukum kualitas pelayanan tidak secara langsung dijumpai 

didalam Al-Quran secara eksplisit, akan tetapi didasarkan pada konsep 

memberikan pelayanan yang baik kepada manusia itu telah diperintahkan oleh 

Allah SWT, adapun dalil syar’ayah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 

86 sebagai berikut:  

                             

    

 

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 

Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau 

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa), Sesungguhnya Allah 

memperhitungkan segala sesuatu”. 
11

 

 

Dari ayat diatas maka dapat disimpulakan bahwa sesama manusia harus 

saling menghormati, jika dihubungkan dengan sebuah perusahaan dibidang jasa 

bisa menjadi landasan bagi penyedia jasa untuk menghormati konsumennya.Salah 

satu bentuk memberikan penghormatan yaitu dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang baik kepada konsumennya. Jadi segala sesuatu dalam melakukan 

sebuh bisnis haruslah memberikan pelayanan yang baik, dengan pelayanan yang 

                                                             
11

Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010),hlm. 

517. 
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baik maka akan dapat memberikan efek bagi perusahaan yaitu kepuasan kepada 

konsumen. 

Untuk mengevaluasi mutu jasa pelayanan, sebagaimana dikemukakan oleh 

Zeuthaml, Berry dan Parasuraman adalah dengan menggunakan lima dimensi 

kualitas pelayanan, yaitu;
12

 

a. Bukti langsung (Tangibles), yang meliputi fasilitas fisik, pegawai, 

perlengkapan dan sarana komunikasi. Bukti fisik merupakan tampilan yang 

sesungguhnya yang akan menjadi suatu identitas organisasi serta menjadi 

pendorong munculnya persepsi awal pelanggan, serta perusahaan dalam 

menjalankan oprasionalnya harus memperhatikan dari segi penampilan fisik 

para pengelola maupun karyawannya dalam hal berbusana yang santun, 

beretika yang baik dan syar’i. Sebagaiman firman Allah surat 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.”
13

 

b. Daya tanggap (Responsiveness), suatu karakteristik kecocokan dalam 

pelayanan manausia, yaitu keinginan staf untuk membantu para pelanggan 
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Arosmiati, Op. Cit, hlm. 23.  
13

 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 153. 
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dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Dalam islam kita harus selalu 

menepati komitmen seiring dengan promosi yang dilakukan perusahaan. 

Komitmen yang telah diberikan harus dilaksanakan oleh perusahan denga 

baik, jika komiten tidak dapat ditepati maka resikonya ialah pelanggan akan 

meninggalkan produk dari perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surat ash sharh ayat 7 yang bunyinya: 

        

Artinya: “Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”
14

 

 
c. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

menjajikan dengan segera dan memuaskan. Artinya pelayanan yang diberika 

kepada konsumen haruslah handal, bertanggung jawab, sopan dan ramah. 

Dalam Islam pun telah dicontohkan teladan yang tentunya dapat dijadikan 

pedoman dalam perniagaan/ muamalah. Allah berfirman dalam surat Al-

Ahzab ayat 21 yang berbunyi: 

                            

     

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.”
15

 

 

d. Jaminan (Assurance), yaitu mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliko para staf, bebas dari bahaya, resiko dan 

                                                             
14

Ibid, hlm. 596. 
15

Ibid, hlm. 420. 
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keragu-raguan. Etika berkomunikasi dalam melayani konsumen agar 

terhindar dari manipulasi serta berbicara bohong saat menawarkan suatu 

produk maupun jasa dalam sebuah perusahaan. Hal ini sejalan dengan firman 

Allah SWT dalam surat Asy- Syu’araa’ ayat 181-182 yang berbunyi : 

                          

         

 

 

Artinya:” Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- 

orang yang merugikan.Dan timbanglah dengan timbangan yang lurur.”
16

 

 

e. Emapathy (Perhatian), yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Perhatian yang 

diberikan kepada konsmuen hendaknya dilandasi dengan keimanan dalam 

rangka menjalankan segala perintah Allah supaya selalu berbuat yang baik 

kepada orang lain. Allah berfirman dlam surat An-Nahl ayat 90 yang 

berbunyi: 

                       

                

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.”
17

 

 

B. Konsep Jasa 

1. Pengertian Jasa 

                                                             
16

Ibid, hlm. 374. 
17

Ibid, hlm. 227. 
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Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit.Kata jasa 

(service) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi 

(personal service) sampai jasa sebagai suatu produk.
18

 Katler mendefinisikan 

jasa sebagai berikut : Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mangakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan 

produk fisik atau sebaliknya. 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang 

(fisik) Griffin menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut
19

: 

a. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini 

adalah nilai tidak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk 

kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan. 

b. Untorability (tidak dapat disimpan) Jasa tidak mengenal persediaan atau 

penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut 

juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), mangingat pada umumnya 

jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

c. Customization (Kustomisasi) Jasa sering kali didesain khusus untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak 

berwujud,tidak dapat disimpan, dan cepat hilang. Kondisi dan cepat 

                                                             
18

Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta : Salemba empat 

2009), hlm. 5. 
19

Ibid, hlm. 6. 
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lambatnya pertumbuhan jasa sangat bergantung pada penelitian konsumen 

terhadap kinerja yang ditawarkan oleh pihak pemberi jasa. 

2. Komponen Kualitas Jasa 

Menurut John sviokla salah satu faktor yang menentukan tingkat 

keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan pada 

dasarnya sama dengan layanan seperti apakah yang seharusnya diberikan oleh 

perusahaan kepada pelanggannya. Harapan ini didasarken kepada informasi 

dari para konsumen yang lain baik secara mulut ke mulut, pengalaman 

dimasa lampau dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi 

lainnya. 

Menurut Sviokla, kualitas memiliki delapan dimensi pengukuran yang 

terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut
20

 : 

1. Kinerja (Performance), kinerja disini merujuk kepada karakter produk inti 

yang meliputi merek, atribut-atribut yang dapat diukur, dan aspek-aspek 

kinerja individu. Kinerja beberapa produk biasanya didasarkan oleh 

preferensi subjek pelanggan yang pada dasarnya bersifat umum. 

2. Keragaman produk (features) dapat berbentuk produk tambahan dari suatu 

produk inti yang dapat menambah nilai suatu produk. Keragaman produk 

biasanya diukur secara subjektif oleh masing-masing individu  (dalam hal 

ini konsumen) yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas suatu 

produk (jasa). Denga demikian perkembangan kualitas suatu produk 

                                                             
20

Ibid, hlm. 176-179. 
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menuntut karakter fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan 

permintaan pasar. 

3. Keandalan (reliability), dimensi ini berkaitan dengan timbulnya 

kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi 

(mulfunction) pada suatu periode. Keandalan suatu produk yang 

menandakan tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam 

memelihara produk. Hal ini menjadi semakin penting menginagat 

besarnya biaya penggantian dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan 

apabila produk yang dianggap tidak andal mengalami kerusakan. 

4. Kesesuaian (conformance), dimensi lain yang berhubungan dengan 

kualitas suatu barang adalah keseuaian produk degan standar dalam 

industrinya. Kesesuaian suatu produk dalam industri jasa diukur dari 

timgkat akurasi dan waktu penyelesaian termasuk juga perhitungan 

kesalahan yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi, dan 

beberapa kesalahan lain. 

5. Ketahanan atau daya tahan (durability), ukuran ketahanan suatu produk 

meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara teknis, ketahanan suatu 

produk didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang diperoleh 

seseorang sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, 

ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk dilihat dari 

jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum terjadi kerusakan dan keputusan 

untuk mengganti produk. 
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6. Kemampuan pelayanan (serviceability), kemampuan pelayanan bisa juga 

disebut dengan kecepatan, kompetensi, kegunaan dan kemudahan produk 

untuk diperbaiki. Dimensi ini menunjukana bahwa konsumen tidak hanya 

memperhatikan adanya penurunan kualitas produk tetapi juag waktu 

sebelum produk disimpan, penjadwala pelayanan, proses komunikasi 

dengan staf, frekuensi pelayanan perbaikan dan kerusakan produk dan 

pelayanan lainnya. Variabel-variabel tersebut dapat merefleksi adanya 

perbedaa standar perorangan mengenai pelayanan yang diterima. Dimana 

kemampuan pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan suatu 

kesimpulan akan kaulitas produk yang dinilai secara subjektif oleh 

konsumen. 

7. Estetika (aesthetics), Estetika merupakan dimensi pengukuran yang paling 

subjektif Estetika suatu produk dilihat dari bagaimana suatu produk 

terdengar oleh konsumen. Bagaimana penampilan luar suatu produk, rasa 

maupun bau. Dengan demikian estetika jelas merupakan penilaian dan 

refleksi yang dirasaka oleh konsumen. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), konsumen tidak selalu 

memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-atribut produk (jasa). 

Namun umumnya konsumen memiliki informasi tentang produk secara 

tidak langsung, misalnya melalui merek, nama, dan negara produsen. 

Ketahanan produk misalnya dapat menjadi hal yang sangat kritis dalam 

pengukuran kualitas produk. 
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Dari delapan dimensi diatas maka supaya pelayanan dapat berjalan 

dengan baik maka konsumen perlu dilibatkan secara langsung dalam proses 

tersebut. Karena kepuasan pelanggan ini tergantung pada bagaiman kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh produsen baik dari komitmen pemberian 

pelayanan dan pelayanan yang diberikan secara langsung. 

3. Mengelola Kualitas Jasa 

Konsumen akan selalu berupaya menemukan nilai tertinggi dari produk 

(jasa) yang tersedia, serta membentuk nilai yang diharapkan dari produk 

tersebut. Sebuah perusahaan sangat penting untuk memperhatikan bagaimana 

mengelola jasa yang sesuai dengan prinsip manajemen yang melibatkan unsur-

unsur pemasaran, manusia dan operasi.Ini dilakukan supaya konsumen dapat 

menilai dengan baik kualitas pelayanan yang diberikan produsen. Sinambela 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari
21

 : 

a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan daoat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efesiensi dan efektifitas. 
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d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yag 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan. 

Untuk dapat menyelenggarakan proses pelayanan dengan baik, ada 

beberapa prinsip manajemen pelayanan yang dapat dipakai sebagai acuan, 

antara lain: 

a) Identifikasi kebutuhan konsumen yang sesungguhnya 

b) Sediakan pelayanan yang terpadu 

c) Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen 

d) Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab terhadap 

kualitas pelayanan 

e) Layani keluhan konsumen secara baik 

f) Terus melakuka inovasi 

g) Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan konsumen. 

Jika semua itu dapat dilaksanakan baik oleh karyawan staf maupun 

pengelola jasa maka konsumen akan merasa puas dengan kualitas layana yang 

diterimanya. 

 

C. Konsep Pelayanan Penginapan Hotel 
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1. Kualitas Pelayanan  

Istilah kualitas pelayanan memiliki berbagai definisi yang berbeda, 

kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewan aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan 

dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu atau 

dapat dikatakan bahwa kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari 

kekurangan atau kerusakan. 

Pendapat yang dikemukakan Gronroos dalam muninjaya, faktor yang 

digunaka oleh konsumen untuk mengukur kualitas jasa adalah
22

: 

1. Professionalism and skills 

Kreteria ini berhubungan dengan outcome yaitu tingkat kepuasan 

pengunjung.Pelanggan menyadari bahwa jasa pelayanan kesehatan 

dihasilkan oleh SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

profesional yang berbeda. 

2. Attitudes and behavior 

Kriteria, sikap dan perilaku staf akan berhubungan dengan proses 

pelayanan. Pelanggan institusi jasa pelayanan akan merasakan puas 

apabila dari pihak hotel sudah melayani mereka dengan baik sesuai SPO 

pelayanan.  

3. Accessibility and flexibility 

Kriteria penilaian ini berhubungan dengan proses pelayanan. 

Pengguna jasa pelayanan akan merasakan bahwa institusi penyedia 
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pelayanan jasa, lokasi, jam kerja, dan sistemnya dirancang dengan baik 

untuk memudahkan para pengguna mengakses pelayanan sesuai dengan 

kodisi pengguna jasa (fleksibilitas), yaitu disesuaikan dengan 

kepentingan serta kebutuhan pengunjung, jarak yang harus ditempuh, dan 

tarif pelayanan. 

4. Reliability and trustworthiness 

Kriteria penilaian ini juga berhubungan dengan proses pelayanan. 

Penggunaan jasa pelayanan kesehatan memahami risiko yang mereka 

hadapi jika memilih jasa pelayanan yang ditawarkan . 

5. Recovery 

Pelanggan memang menyadari kalau ada kesalahan atau resiko 

akibat tindakankaryawan tetapi para pengguan jasa pelayanan 

mempercayai bahwa institusi penyedia jasa pelayanan sudah melakukan 

perbaikan (recovery) terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan 

kepada publik untuk mengurangi risiko yang akan diterima pengunjung 

hotel.  

 

 

6. Reputation and credibility 

Kreteria ini berhubungan dengan image. Pelangganakan 

menyakini benar bahwa institusi penyedia jasa pelayanan hotel memang 

memiliki reputasi baik, dapat dipercaya, dan mempunyai nilai (rating) 

tinggi dibidang pelayanan penginapan. 
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Kesimpulan tentang kualitas adalah sesuatu yang selalu berfokus 

kepada pelanggan (customer focused quality), sehingga produk barang 

dan jasa didesain, diproduksi, serta pelayanan yang diberikan dilakukan 

untuk memenuhi keinginan pelanggan.  

2. Konsep Pelanggan 

Pelanggan adalah istilah yang akrab dengan industri dan bisnis di 

Indonesia mulai dari pelanggan kecil hingga besar, dari industri rumah 

tangga hingga industri berskala interasional, dari perusahaan yang 

memproduksi dalam bidang produk maupun bidang jasa.Pelanggan 

merupakan istilah yang mengandung makna yang sangat luas, terkantung 

dari konteks bidang layanannya. 

Mereka yang membeli atau menggunakan produk/ jasa pelayanan 

penginapan hotel disebut dengan pelanggan (customer).Muninjaya 

(2012) menyatakan bahwa pelanggan pelayanan kesehatan secara umum 

adalah masyarakat (individu atau kelompok) atau institusi penggunaan 

jasa pelayanan hotel yang membutuhkan pelayanan penginapan atau 

yang mempunyai potensi membayar jasa pelayanan hotel.
23

 Dari 

pengertianya maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik dari 

internal maupun eksteral memberikan pengaruh terhadap 

keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan untuk menentukan 

arah serta tujuan dari pemberian pelayanan baik berupa produk maupun 
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jasa. Pelanggan institusi pelayanan penginapan dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 

1. Pelanggan internal (internal customer).  

2. Pelanggan antara (intermediate customer), yaitu mereka yang 

bertindak atau berperan sebagai pemakai akhir produk jasa. 

3. Pelanggan eksternal (external customer).  

Pelanggan mempunyai persyaratan-persyaratan terhadap produk 

pelayanan penginapan hotel. Adapun persyaratan pelanggan terhadap 

institusi pelayanannya antara lain:  

1. Efficient (efisien) 

2. Affordable (terjangkau dari aspek biaya) 

3. Accesible (dapat dijangkau dari aspek jarak) 

4. Equity (adil) 

5. Timeless (cepat) 

6. Continuity (berkesinambungan).  

Persyaratan diatas ini menjadi tolak ukur penilaian terhadap 

pelayanan penginapan hotel yang diberikan sebuah institusi pelayanan 

penginapan hotel. Jika sebuah institusi pelayanan penginapan hotelmasuk 

dalam persyaratan pelanggan maka pelanggna akan merasa puasa dan 

akan kembali lagi menggunakan produk/ jasa tersebut.  

3. Hubungan Kualitas dengan Pelanggan.  

Kualitas pelayanan sebuah institusi pelayanan memiliki hubungan 

terhadap pelanggan, manajemen kualitas mengisyaratkan kepuasan 
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pelanggan tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun 

gambar hubungan antar kualitas dengan pelanggan sebagai berikut:  

 

INTERNAL       EKSTERNAL 

 

 

 

 

 

 Transaksi 

ORGANISASI 

Sumber :Suardi (2004) Gambar 2.1 Hubungan Kualitas dengan Pelanggan. 

Dalam penyampaian jasa bisa terancam gagal apabila ada 

kesenjangan antar perusahaan dengan pelanggan. Lima kesenjangan 

(gap) yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas 

jasa adalah sebagai berikut
24

:  

1. Kesenjangan persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaan antar 

penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini terjadi karena 

kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak 

memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak 

manajemen dengan pelanggan, komunikasi dari bawah keatas yang 

kurang memadai, serta terlalu banyaknya tingkat manajemen.  
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 Rambat Lupiyoadi, A. Hamdani, Op. Cit, hlm. 184-186. 
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2. Kesenjangan spesifikasi kualitas, yaitu kesenjangan antar persepsi 

manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas 

jasa. Kesenjangan terjadi antar lain karena tidak memadainya 

komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai 

ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas, dan tidak 

adanya penyusunan tujuan.  

3. Kesenjangan penyampaian jasa, yaitu kesenjangan antar spesifikasi 

kualitas dan penyampaian jasa. Kesenjangan ini terutama disebabkan 

oleh faktor-faktor: 1) ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan 

dapat melakukan tugas sesuai dengan haraan manajemen tetapi 

memuaskan pelanggan, 2) konflik peran, yaitu sejauh mana karyawan 

meyakini bahwa mereka tidak memuaskan semua pihak, 3) kesesuaian 

karyawan dengan tugas yang harus dikerjakan, 4) kesesuaian teknoligi 

yang digunakan oleh karyawan, 5) sistem pengendalian diri atas, yaitu 

tidak memadainya sistem penilaian dan sistem imbalan, 6) kontrol 

yang diterima, yaitu sejauh mana karyawan merasakan kebebasan atau 

fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan, 7) kerja tim , yaitu 

sejauh mana karyawan dan manajemen merumuskan tujuan didalam 

memuaskan pelanggan secara bersama-sama dan terpadu. 

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran,yaitu kesenjangan antara 

penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan pelanggan 

mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh 

perusahaan melalui komunikasi pemasaran.  
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5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan, yaitu perbedaan 

persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan 

memperoleh citra dan dampak positif. Namun bila yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ii akan menimbulkan 

permasalahan bagi perusahaan.  Lima kesenjangan ini dapat dilihat 

pada gambar : 

 

 

      Kesenjangan 5 

 

 

 

      Pelanggan 

Pemasar 

  Kesenjangan 4 

                      Kesenjangan 3  

 

 

        Kesenjangan 2 

 

 

Kesenjangan 1 

Komunikasi dari 

mulut ke mulut 

Kebutuhan pribadi Pengalaman masa 

lalu 

Jasa yang 

diharapkan 

Jasa yang diterima 

Komunikasi 

eksternal dengan 

konsumen 

Penyampaian jasa 

Perubahan dari persepsi menjadi spesifikasi 

kualitas jasa 

Persepsi manajemen tentang harapan 

konsumen 
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Kesenjangan ini harus diminimalisir bahkan dihilangka agar 

pelanggan dan perusahaan bisa saling berhubungan baik satu sama lain.  

 

 

D. Konsep Kepuasan Konsumen atau Pengunjung 

1. Pengertian Kepuasan Konsumen atau Pengunjung 

Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh seseorang 

konsumen setelah ia mengalami sesuatu tindakan atau hasil dari tindakan 

yang sesuai dengan harapan. Banyak manfaat yang diterima oleh 

perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi.Dimana faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa (Zeithamal dan Bitner, 1996).
25

 

Menurut kotler mendifinisikan kepuasan konsumen yaitu perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang 

diharapkan. 

Untuk memahami kepuasan, kita harus memahami bagaimana 

orang membentuk harapannya. Harapan dibentuk atas dasar pengalaman 

masa lalu seseorang dengan situasi yang sama, pernyataan dari teman atau 

kerabat yang lainnya, dan pernyataan dari hotel dimana pelanggan 

menginap. Jadi dapat /tidaknya hotel memuaskan pelanggan-pelanggannya 
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38 

 

tidak hanya ditentukan oleh kinerjanya, tetapi juga oleh harapan yang 

diciptakannya. Jika sebuah hotel menciptakan harapan yang terlalu tinggi, 

maka kemungkinania akantidak memuaskan pelanggan hotelnya.
26

 

Jadi dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan konsumen setelah membandingkan antara harapan sebelum 

memakai produk/ jasa layanan yang diberikan perusahaan dengan hasil 

yang telah dirasakan oleh konsumen dari kinerja atau manfaat yang 

digunakan oleh perusahaan tersebut. 

2. Cara Mengukur Kepuasan Konsumen 

Ada tiga cara Hotel Syariah untuk mengukur kepuasan yaitu
27

: 

a. Menampung keluhan dan saran, Banyak cara yang dilakukan dalam 

hal ini. Misalnya dengan menyediakan kotak saran, membagikan 

formulir tanggapan/ komentar kepada konsumen tertentu, membentuk 

unit/ tim pengaduan, membentuk komite pengawas karyawan, dan 

lain-lain. 

b. Menyelenggarakan panel klien/konsumen, membentuk kelompok kecil 

klien/konsumen untuk membahas hal-hal yang sudah baik dan 

kekurangan-kekurangan dari hotel. Kelompok ini berganti-ganti dari 

waktu ke waktu. 

c. Menyelenggarakan survei kepuasan klien/konsumen, cara ini 

merupakan pelengkap bagi cara-cara lain tersebut di atas. Cara ini 
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 Bambang Hartono, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 45. 
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Ibid, hlm. 46. 
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dapat dilakukan sendiri oleh hotel atau diborongkan kepada organisasi 

lain.   

Dengan menggunakan tigacara mengukur kepuasan klien/konsumen 

ini dapat membantu pihak hotel dalam memberikan kualitas pelayanannya 

kepada konsumen. Sehingga pihak hotel dapat mengevaluasi dan 

memperbaiki pelayanan apa yang dianggap kurang dari saran-saran dari 

konsumen. 

Sedangkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pariwisata 

Indonesia mengeluarkan suatu peraturan usahadan penggolongan hotel 

(SK. No.KM 37/PW.304/MPPT-86), membedakan hotelmenjadi hotel 

berbintang dan hotel tidak berbintang (kelas melati). Persyaratansebagai 

hotel berbintang antara lain mencakup: 

a. Fisik 

1) Besar/kecilnya hotel atau banyak/sedikitnya jumlah kamar tamu: 

a) Hotel kecil, hotel dengan 25 kamar atau kurang 

b) Hotel sedang, memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 100 kamar 

c) Hotel menengah, memiliki lebih dari 100 dan kurang dari 300 

kamar 

d) Hotel besar, memiliki lebih dari 300 kamar 

2) Kualitas, lokasi dan lingkungan bangunan, fasilitas yang tersedia 

untuktamu, seperti ruang penerima tamu, dapur, toilet dan telepon 

umum 
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3) Perlengkapan yang tersedia, baik bagi karyawan, tamu maupun 

bagipengelola hotel. Peralatan yang dimiliki oleh setiap 

departemen/bagian,baik yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan 

kerja karyawan 

4) Kualitas bangunan, yang dimaksud adalah kualitas bahan-bahan 

bangunanyang dipergunakan, seperti kualitas lantai, dinding, termasuk 

juga tingkatkekedapan terhadap api, kekedapan terhadap suara yang 

datang dari luarataupun dari dalam hotel, tata letak ruang dan ukuran 

ruang. 

b. Operasional/Manajemen 

1) Struktur organisasi dengan uraian tugas dan manual kerja secara 

tertulisbagi masing-masing jabatan yang tercantum dalam 

organisasi 

2) Tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan 

disesuaikandengan persyaratan peraturan penggolongan hotel. 

c. Pelayanan 

1) Keramah-tamahan, sopan dan mengenakan pakaian seragam hotel 

2) Pelayanan yang diberikan mengacu pada kebutuhan dan keinginan 

tamu 

3) Untuk hotel bintang 4 dan 5, pelayanan dibuka selama 24 

jam.Segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah hotel di 

Indonesia termuat dalam buku peraturan Usaha dan Penggolongan 

Hotel yaitu (SK. No. KM37/PW.304/MPPT-86), pemerintah akan 
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memeriksa penginapan yang diajukanoleh pemiliknya untuk 

memperoleh pengakuan sebagi hotel, dan selanjutnyamemberikan 

surat pengakuan dan menetapkan golongan hotel tersebut jika 

segalapersyaratannya dipenuhi oleh pihak hotel. SK Direktorat 

Jenderal Pariwisata itujuga mengatur jenis penginapan dengan 

fasilitas di bawah hotel berbintang, yangdisebut hotel melati. 

Disamping hotel berbintang melati, terdapat juga jenispenginapan 

lain dengan nama wisma, home stay, losmen, dan lain 

sebagainya.Maka peraturan itu mengklasifikasikan atau 

mengelompokkan hotel berdasarkankelas, bintang dan jumlah 

kamar serta persyaratan lainnya yaitu sebagai berikut: 

a) Hotel Bintang Satu 

1. Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar 

2. Kamar mandi di dalam 

3. Luas kamar standar, minimum 20m2 

b) Hotel Bintang Dua 

1. Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar 

2. Kamar suite, minimum 1 kamar 

3. Kamar mandi di dalam 

4. Luas kamar standar, minimum 22 m2 

c) Hotel Bintang Tiga 

1. Jumlah kamar standar, minimum 50 kamar 

2. Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar 



42 

 

3. Kamar mandi di dalam 

4. Luas kamar standar, minimum 24 m2 

5. Luas kamar suite, minimum 48 m2 

d) Hotel Bintang Empat 

1. Jumlah kamar standar, minimum 150 kamar 

2. Jumlah kamar suite, minimum 3 kamar 

3. Kamar mandi di dalam 

4. Luas kamar standar, minimum 24 m2 

5. Luas kamar suite, minimum 48 m2 

e) Hotel Bintang Lima 

1. Jumlah kamar standar, minimum 200 kamar 

2. Jumlah kamar suite, minimum 4 kamar 

3. Kamar mandi di dalam 

4. Luas kamar standar, minimum 26 m2 

5. Luas kamar suite, minimum 52 m2
28

 

3. Konsep Kepuasan Konsumen Dalam Ekonomi Islam 

Kepuasan konsumen dalam pandangan syariah adalah tingkat 

perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa yang seharusnya 

sesuai syariah dengan kenyataan yang diterima. 

Adapun pedoman dalam mengukur tingkat kepuasan yang dirasaka 

konsumen, maka sebuah perusahaan baik yang memproduksi produk 

maupun jasa harus melihat kinerja perusahaan yang berkaitan dengan:  
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Erdi marito simanjuntak,Analisis Tingkat Kepuasan KonsumenTerhadap Kualitas 

Pelayanan Hotelstudi kasus : Sahira Butik Hotel Bogor, (Jawa Barat:Skripsi, Program Sarjana 

Penyelenggaraan KhususFakultas Ekonomi ManajemenInstitut Pertanian Bogor, 2010),hlm. 11 
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a) Sifat jujur 

Sebuah perusahaan harus memiliki sifat jujur kepada seluruh 

personel yang terlibat dalam perusahaan tersebut baik dari internal 

maupun eksternal. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang 

berbunyi: 

 

رواه )المسلم أخو المسلم واليحل لمسلم إذا باع من اخيه بيعا فيه عيب أآل بينه 
 (احمد و الطبر رنى

Artinya: Muslim itu adalah saudar muslim. Tidak boleh bagi 

seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan 

menemukan cacat, kecuali diterangkannya.
29

(HR. Ahmad dan 

Thobrani). 

b) Sifat amanah 

Seorang muslim yang profesional haruslah memiliki sifat amanah, 

yakni terpercaya dan bertanggung jawab. Allah SWT berfirman dalam 

surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

                       

                        

  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

                                                             
29

Yusuf Qardawi, Etika dan Noram Ekonomi islam, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm. 

178. 
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menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha Melihat.”
30

 

 

Dari ayat diatas maka sebuah perusahaan harus menjelaskan 

ciri-ciri, kualitas pelayanan yang akan diberikan dan biaya yang akan 

digunakan kepada pelanggan. Ini dilakukan agar konsumen dapat 

memahami dan mengarti sehingga konsumen merasa puas dan tidak 

ragu dengan produk/ jasa yang akan diterimanya.  

c) Benar 

Maksud dari benar ini adalah tidak adanya dusta dalam 

berkomitmen memberikan pelayanan baik produk/ jasa kepada 

pelanggan. Dalam hadits mutafaq’alaih dari hakim bin Hazm 

disebutkan bahwa:  

با لجيار ما لم يتفر قا فإن صد ق  (أي ألبا نع والمشتر ي )البيعا ن 
ما وإن كتما و كذ با فعسى أن ير ھما فى  بيعھألبيعا ن و بينا بو ر ك ل

 (متفق عليه)بحا ربحا ويمحقابر كة بيعهما 
Artinya: Penjual dan pembeli bebas memilih selama belum 

putus transaksi, jika keduanya bersikap benar dan menjelaskan 

kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya 

mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun,jika keduanya saling 

menutupi aib darang dagangan itu dan berbohong maka jika meraka 

mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli itu.
31

 

 

d) Berbuat Baik Terhadap Sesama dan Tidak Saling Membedakan 

Dalam konsep Islam mengajarkan bahwa dalam kita sebagai 

umat muslim harus berbuat baik kepada sesama. Hal ini tampak dalam 

Al-Quran surat An-nisa’ ayat 36, yang menyatakan bahwa: 

                                                             
30

Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 87.  
31

Yusuf Qardawi, Op, Cit, hlm. 179. 
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Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 

sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat 

dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membangga-banggakan diri.” (An-Nisa`: 36) 

 

Dari ayat diatas kita mengajarkan kepada kita untuk berbuat 

baik kepada sesama manusia dengan tidak melihat pangkat, keturunan, 

ataupun hartanya. Dapat juga disamakan dengan berbuat baik dalam 

pelayanan yang diberikan. Dalam masalah pelayanan juga dapat di 

artikan melayani dengan rendah hati dan tidak sombong.  

 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam menganalisis, sekiranya perlu memperhatikan variabel-variabel 

yang berhubungan dengan penelitian, yaitu: 

1. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan pelayanan dalam memenuhi 

keinginan atau harapan konsumen/ pengunjung yang didapatkan dari 

Harion Hostel Syari’ah, dimana kualitas pelayanan diukur dengan 

menggunakan lima indikator pelayanan, yaitu: 
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a. Bukti langsung (Tangibles), yang meliputi fasilitas fisik, pegawai, 

perlengkapan dan sarana komunikasi. Kemampuan dan penampilan 

serta sarana dan prasara dari perusahaan dijadikan sebagai bukti fisik 

secara nyata dalam memberikan pelayanan kepada konsumen/ 

pengunjung. 

b. Daya tanggap (Responsiveness), suatu karakteristik kecocokan dalam 

pelayanan manausia, yaitu keinginan staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.  

c. Keandalan (Reliability), Yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

yang menjajikan dengan segera dan memuaskan.Dimana kemampuan 

perusahaan/ hotel untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

komitmen yang ditawarkan secara baik dan terpercaya.  

d. Jaminan (Assurance), yaitu mencangkup kemampuan, kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliko para staf, bebas dari bahaya, 

resiko dan keragu-raguan. 

Jadi konsumen/ pengunjung merasa percaya diri dan tidak ragu 

dengan pelayanan yang akan diteerimanya. 

e. Empathy (perhatian), yaitu pemberian perhatian yang baik dan tulus 

dengan upaya memahami keingina konsmen. 

2. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang dan puas atas pelayanan yang 

diberikan oleh hotel setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau 

hasil dari produk atau jasa yang diharapkan oleh konsumen.  

 

F. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan yang memadukan variabel-variabel indikator kualitas pelayanan, 

yaitu kehandalan (Reliability), daya tanggap (Responsivenes), jaminan 

(Assutance), empati (Empathy), dan bukti fisik (Tangibles), terhadap 

kepuasan konsumen/ pengunjung. Karangka ini digunakan untuk 

mempermudah penelitian terhadap masalah yang akan dibahas mengenai 

kepuasan konsumen/ pengunjung. Kerangka konseptual yang dikembangkan 

dalam model adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferensi 

Pengunjung 

Landasan Teori Latar Belakang Landasan Empiris 

Dimensi Kualitas Pelayanan (X) 

1. Tangibles atau bukti langsung(X1)  
2. Reliability atau keandalan(X2) 
3. Responsiveness atau ketanggapan(X3) 
4. Assurance atau jaminan(X4) 
5. Emphaty atau empati(X5) 

Harion Hostel 

Syariah Bandar 

Lampung 

Kepuasan 
Pelanggan/Pengunjung 

(Y) 

Analisa Kuantitatif 
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinieritas 
b. Uji Heterokesdastisitas 
c. Uji Autokorelasi 
d. Uji Normalitas  

3. Uji Regresi Linier Berganda 

4. Uji Hipotesis  
a. Uji F   
b. Uji T 

Hasil  
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G. Hipotesis 

Sebelum dirumuskan hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu 

dikemukakan mengenai hipotesis menurut sugiono, pengertia hipotesis yaitu 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.Oleh karena itu 

biasanya rumusan masalah disusun dengan menggunakan kalimat 

pertanyaan.Karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ha :Diduga bahwa dimensi-dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti 

fisik  (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (empathy) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan hotel Harion Hostel Syariah 

Bandar Lampung. 

2. Ho :Diduga bahwa dimensi-dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti 

fisik  (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (empathy) tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan hotel Harion Hostel Syariah 

Bandar Lampung. 

 


