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ABSTRAK 

 

Bagi sebuah organisasi bisnis dalam sektor jasa manajemen 

pelayanan akan sangat menentukan keberlangsungan organisasi bisnis 

tersebut, hal ini dikarenakan apabila kualitas pelayanan yang 

diberikan bagus maka akan menimbulkan kepuasan pada pelanggan 

sehingga jalannya bisnis dapat berlangsung dengan  baik. Adapun 

sebaliknya apabila kualitas manajemen pelayanan yang diberikan 

tidak bagus akan menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan 

sehingga menimbulkan citra buruk dan menghambat jalannya bisnis di 

masa mendatang. Perkembangan dalam dunia bisnis banyak 

menumbuhkan bisnis-bisnis baru dari berbagai sektor termasuk dalam 

sektor jasa, salah satunya adalah bisnis jasa wedding organizer (WO). 

Walimah Syar’i Wedding Organizer merupakan lembaga bisnis Islam 

yang bergerak di bidang jasa pelayanan pernikahan yang dikhususkan 

untuk umat Islam. Keberlangsungan dari bisnis ini tentunya akan 

ditentukan oleh bagaimana kualitas manajemen pelayanan yang 

diberikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap 

lebih jauh tentang bagaimana manajemen pelayanan yang diterapkan 

di Walimah Syar’i Wedding Organizer dalam upaya untuk 

meningkatkan kepuasan klien.  

Metode penelitian yang digunakan yaitu penilitian lapangan 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Walimah 

Syar’i Wedding Organizer. Teknik  pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara baik kepada pihak Walimah Syar’i Wedding 

Organizer maupun kepada pihak klien dan disertai dengan observasi 

dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan menggunakan pola 

Miles dan Huberman yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi data. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Walimah Syar’i 

Wedding Organizer  sudah menerapkan manajemen pelayanan dengan 

cukup baik dengan diterapkannya  perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan dapet memberikan kepuasan kepada 

klien yang memakai jasa Walimah Syar’i Wedding Organizer. 

Walimah syar’i wedding organizer juga memberikan kualitas 

pelayanan yang baik dilihat dari faktor kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsivenerss), jaminan (assurance), kepedulian 

(emphaty), dan bukti fisik (tengible).  Kepuasan klien dapat dilihat 

dari kemampuan Walimah Syar’i Wedding Organizer dalam 

memenuhi ekspektasi klien yang mana hal tersebut mendorong klien 
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untuk merekomendasikan jasa Walimah Syar’i Wedding Organizer 

kepada kerabat yang lain. 

 

Kata Kunci : Manajemen Pelayanan, Kepuasan konsumen, 

Wedding Organizer 
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ABSTRACT 

 

For a business organization in the service sector, service 

management will greatly determine the sustainability of the business 

organization, this is because if the quality of service provided is good, 

it will lead to customer satisfaction so that the business can run well. 

Otherwise  if the quality of service management provided is not good, 

it will cause customer dissatisfaction, causing a bad image and 

hampering business continuity in the future. The development of the 

business world has grown a lot of new businesses from various sectors 

including the service sector, one of which is the wedding organizer 

(WO) service business. Walimah Syar'i Wedding Organizer is an 

Islamic business institution engaged in special wedding services for 

Muslims. The sustainability of this business is determined by how the 

quality of service management is provided. The purpose of this 

research is to reveal more about how service management is applied 

at Walimah Syar'i Wedding Organizer in an effort to increase client 

satisfaction. 

The research method used is field research method with a 

qualitative descriptive approach which is carried out at Walimah 

Syar'i Wedding Organizer. Data collection techniques were carried 

out by interviewing both the Walimah Syar'i Wedding Organizer and 

the client, accompanied by observation and documentation. The data 

analysis technique was carried out using the theory of Miles and 

Huberman, namely data reduction, data display, and verification. 

The results of this study is Walimah Syar'i Wedding 

Organizer has implemented service management quite well with the 

implementation of planning, organizing, actuating  and controlling so 

as to lead to client satisfaction who use the services of Walimah Syar'i 

Wedding Organizer. Walimah syar'i wedding organizers also provide 

good service quality which can be seen from the factors of reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, and tangible. Client satisfaction 

can also be seen from the ability of Walimah Syar'i Wedding 

Organizer in meeting client expectations which encourages clients to 

recommend Walimah Syar'i Wedding Organizer to other relatives. 

 

Keywords: Service Management, Customer Satisfaction, Wedding 

Organizer. 
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah 

bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” 

(Q.S. Al-Baqarah [2]:267) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Skripsi ini berjudul “Manajemen Pelayanan dalam 

Meningkatkan Kepuasan Klien di Walimah Syar’i Wedding 

Organizer Kota Bandar Lampung.” 

Pengertian manajemen menurut G.R. Terry adalah suatu 

proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya.
1
 

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen 

adalah ilmu dan seni  mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2
 

Menurut Moenir pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landas faktor materi 

melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya. Pelayanan 

hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan 

merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung 

secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan 

orang dalam masyarakat.
3
 

Berdasarkan pengertian di atas maka manajemen pelayanan 

dapat diartikan sebagai penerapan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dapat 

                                                           
1George R Terry, Leslie W Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 1992), 10. 
2 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 1. 
3 Kasmir, Etika Cusmtomer Service, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), 15. 



 

 
 

2 

memudahkan suatu perusahaan untuk melayani kebutuhan orang 

lain dan memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sumber 

daya-sumber daya yang dimiliki. 

Kepuasan konsumen/klien menurut Kotler dan Keller 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada 

dibawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi 

harapan, konsumen puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

konsumen amat puas atau senang.
4
Kepuasan konsumen adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspekstasi mereka.
5
 

Pada dasarnya kepuasan konsumen merupakan tujuan dari 

suatu bisnis. Dengan terciptanya kepuasan konsumen dapat 

memberikan beberapa manfaat antara lain pengaruh antara 

perusahaan dengan konsumen menjadi harmonis, memberikan 

kesan yang baik sehingga terjadi pembelian ulang dan terciptanya 

loyalitas konsumen, dan membentuk suatu rekomendasi yang 

menguntungkan bagi perusahaan.
6
 

Walimah Syar‟i Wedding Organizer adalah sebuah 

perusahaan jasa yang memberikan pelayanan terhadap konsumen 

yang akan melaksanakan pernikahan dengan membantu calon 

pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi 

pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Berbeda dengan wedding organizer 

pada umumnya, Walimah Syar‟i memasukan unsur-unsur syariat 

Islam di dalamnya dengan tujuan agar acara pernikahan yang 

digelar dapat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh 

                                                           
4 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, 

(Jakarta, Indeks, 2007), 179. 
5 Titik Efnita, “Pengaruh Variasi Produk, Kualitas pelayanan, Harga dan 

Lokasi terhadap Kepuasan Konsumen pada Wedding Organizer”. Jurnal 

AdBispreneur, Vol. 2, No. 2 (2017), 107-115. 
6Ibid., 
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Rasulullah SAW. Walimah Syar‟i terletak di Rajabasa Jaya, 

Rajabasa, Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud manajemen pelayanan dalam 

meningkatkan kepuasan klien merupakan suatu proses pengelolaan 

pelayanan yang di dalamnya terdapat perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan guna mencapai 

tujuan lembaga yang efektif dan evisien. Adapun tujuan yang 

dimaksud disini adalah memberikan pelayanan yang berkualitas 

agar dapat meningkatkan kepuasan bagi para penyewa jasa/klien. 

Berdasarkan beberapa penegasan judul di atas, yang dimaksud 

dalam judul penelitian ini tentang manajemen pelayanan dalam 

meningkatkan kepuasan klien di Walimah Syar‟i Wedding 

Organizer Kota Bandar Lampung guna mengetahui proses 

pengelolaan yang dilakukan oleh seluruh tim Walimah Syar‟i 

Wedding Organizer dalam memberikan pelayanan untuk mencapai 

kepuasan klien. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dunia bisnis telah mengalami perkembangan yang 

begitu pesat, sehingga membuat persaingan antar pemilik usaha 

tidak bisa terelakan dan menjadi semakin ketat, segala upaya 

dilakukan untuk menjadi yang terbaik di dalam bidang usahanya 

masing-masing, dan manajemen yang baik merupakan salah satu 

kunci kesuksesan di dalam dunia bisnis. 

Definisi manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan secara efisien. Dari definisi di atas dapat diketahui 

bahwa manajemen berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

manajemen agar dapat mencapai tujuan secara efesien. Fungsi-
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fungsi tersebut terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 

pemimpinan, dan pengendalian.
7
 

Perencanaan berkaitan dengan penentuan rencana yang akan 

membantu tercapainya sasaran yang telah ditentukan dalam 

organisasi, baik berupa rencana strategi mapun rencana 

operasional. Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian sumber 

daya manusia ke dalam beberapa kelompok kerja untuk 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan juga 

merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen, 

karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, 

agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran 

organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, dengan 

cara terbaik dan benar. Selanjutnya fungsi pengawasan ialah 

memantau kegiatan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi 

sebagaimana yang telah direncanakan dan memperbaiki segala 

sesuatu yang mengalami penyimpangan.
8
 

Manajemen pelayanan merupakan proses penerapan ilmu 

dalam penyusunan rencana,  mengimplementasikan rencana, dan 

mengevaluasi aktivitas-aktivitas pelayanan antara konsumen 

dan karyawan demi tercapainya tujuan dan keuntungan 

bersama. Menciptakan kepuasan konsumen merupakan salah satu 

inti dari pencapaian profitabilitas jangka panjang bagi perusahaan. 

Kepuasan pelanggan akan tercapai apabila setelah pelanggan 

menggunakan suatu produk atau jasa, apa yang diinginkan dan 

dibutuhkan pelanggan dapat terpenuhi bahkan melebihi 

harapannya. 

Perkembangan dalam dunia bisnis banyak menumbuhkan 

bisnis-bisnis baru dari berbagai sektor termasuk dalam sektor jasa. 

Besarnya peluang bisnis membuka celah pasar bagi usaha jasa, 

salah satunya adalah wedding organizer (WO) dikarenakan adanya 

perubahan budaya dan gaya hidup serta kemampuan finansial 

masyarakat. Definisi wedding organizer adalah suatu jasa khusus 

                                                           
7 T. Hani Handoko, Manajemen edisi 2, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 

2003), 8. 
8Ibid., 45. 
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yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan 

serta pelaksanaaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan.
9
 

Bisnis ini muncul karena adanya peluang dalam kehidupan 

modern yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan 

kepraktisan untuk mengatasi masalah time deficiency masyarakat 

perkotaan. Penggunaan jasa wedding organizer dapat membantu 

konsumen dalam menghemat waktu maupun tenaga untuk 

mempersiapkan dan menyelenggarakan acara pernikahan, 

khususnya bagi masyarakat perkotaan yang disibukan dengan 

pekerjaan setiap harinya. Saat ini penggunaan jasa wedding 

organizer mulai menjadi tren dan gaya hidup bagi calon-calon 

pengantin.  

Banyaknya pesaing dalam bisnis wedding organizer dapat 

dijadikan pertimbangan dan pembanding untuk menentukan 

bagaimana langkah yang tepat bagi pelaku bisnis wedding 

organizer memajukan bisnisnya. Pelaku bisnis wedding organizer 

perlu menerapkan manajemen pelayanan yang baik sehingga 

menimbulkan kepuasan bagi klien pemakai jasanya. Beragamnya 

kebutuhan dan keinginan klien dapat dijadikan pedoman dalam 

menyediakan paket-paket pernikahan, mulai dari catering, 

dekorasi, dan paket pernikahan lainnya. Hal tersebut tentu 

memudahkan klien dalam memilih wedding organizer yang paling 

sesuai untuk membantu mewujudkan pernikahan impian. 

Di dalam agama Islam pernikahan merupakan sunah 

Rasulullah SAW sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

ibadah kepada Allah SWT dan merupakan ibadah terpanjang 

seumur hidup. Pernikahan juga merupakan penyempurna separuh 

agama. Untuk menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan 

menjadi sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT adalah 

melalui sebuah pernikahan, seperti yang diperintahkan Allah dalam 

QS. An-Nur ayat 32: 

                                                           
9 Irene Widhardin,  Rupiah Meraih Dari Bisnis Wedding organizer, (Jakarta: 

PPM, 2010), 5. 
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ا  ْْ ًُ ْْ اَِهۤاى ُِكْنْۗ اِْى يَُّك َّ لِِحْيَي ِهْي ِعبَاِدُكْن  الّصٰ َّ ٌُْكْن  ًِْكُحْا اْْلَيَاٰهى ِه اَ َّ

اِسٌع َعلِْينٌ  َّ  ُ
ّللّاٰ َّ  َْۗ ُ ِهْي فَْضلِ ُِِن ّللّاٰ  فُقََشۤاَء يُْغٌِ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang di antara kalian, dan 

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya 

kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. 

Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]:32) 

 

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 16 tahun 

1996, Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan serta 

ajakan sebagai berikut; 

1. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur 

dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengakui sunnah 

Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung 

jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus 

diindahkan. 

2. Ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut 

ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, 

adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas 

kawin). 

3. Ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk 

umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang 

perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan 

ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan 

meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam: 

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan 

menghilangkan perbedaan pendapat.” 

Dalam penyelenggaraan pesta pernikahan terdapat aturan yang 

perlu diperhatikan, seperti  menghindari hal yang berlebihan, cara 

berbusana yang harus menutup aurat, tidak melaksanakan tradisi 

yang menyimpang, serta tidak ada campur baur antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahram (ikhtilat), akan tetapi saat ini 
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banyak pesta pernikahan yang diselenggarakan tanpa 

mengindahkan aturan-aturan syar‟i yang sudah ditetapkan tersebut. 

Di sisi lain sebagian umat Islam menginginkan pernikahan yang 

sesuai dengan syariat Islam, namun pada kenyataannya tidak 

banyak wedding organizer yang menyediakan jasa 

penyelenggaraan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, 

sehingga hal itu menimbulkan masalah baru bagi calon pengantin 

yang memiliki keinginan untuk menyelenggarakan pernikahannya 

secara islami. 

Tabel. 1.1 

No. Nama Wedding Organizer Tahun berdiri 

1 Odho Organizer 2013 

2 Abie Production  2014 

3 Adiliu Dekorasi Lampung 2014 

4 Dekadi Dekorasi 2014 

5 Azizah Organizer 2015 

6 Retya Wedding and Party Planner 2015 

7 Kencana Decoration 2015 

8 Surgaku Wedding Organizer 2016 

9 Darrel Decoration 2016 

10 Intan Decoration 2016 

11 Walimah Syar‟i Wedding Organizer 2017 

12 Monang Entertaiment 2017 

13 Amaze Production 2017 

14 Grafi Organizer 2017 

15 Starlight Organizer 2018 

16 Muli Meghanai Organizer 2018 

17 Wibi Pro Organizer 2018 

Sumber : www.google.com 
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Tabel di atas menunjukan bahwa saaat ini sudah banyak 

wedding organizer yang ada di Kota Bandar Lampung, akan tetapi 

berdasarkan permasalahan yang penulis jabarkan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini penulis memilih “Walimah Syar‟i” 

sebagai tempat penelitian karena memiliki keunikan yang tidak 

dimiliki wedding organizer lainnya.  Berdasarkan pra obeservasi 

yang telah penulis lakukan, Walimah Syar‟i merupakan profesional 

muslim wedding organizer yang berupaya menerapkan nilai-nilai 

Islam dalam menjalankan bisnisnya. Syariat Islam tersebut 

diterapkan pada setiap pelayanan yang mereka berikan, mulai dari 

menyediakan busana pengantin yang syar‟i (gaun tidak membentuk 

lekuk tubuh dan tidak transparan serta menggunakan hijab yang 

menutup dada bagi pengantin perempuan), riasan pengantin syar‟i 

yang tidak menggunakan bulu mata palsu dan tidak mencukur alis, 

dan dekorasi yang memisahkan antara tamu laki-laki dan tamu 

perempuan agar terhindar dari ikhtilat. Walimah Syar‟i Wedding 

Organizer mengutamakan penegasan syariah, sunnah dan akhlaqul 

karimah dalam tata acara, tata rias dan busananya.  

Walimah Syar‟i Wedding Organizer juga ditangani oleh tim 

yang senantiasa berusaha memahami dan mengamalkan Islam 

dengan baik. Alasannya adalah karena adanya kesadaran bahwa 

pernikahan adalah gerbang pertama dalam membangun sebuah 

keluarga, maka pernikahan harus dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya agar mendatangkan rahmat Allah SWT melalui penerapan 

syariat-Nya, bukan malah mengundang murka Allah SWT karena 

kekeliruan dalam melaksanakan pesta pernikahan.  

Selain itu penerapan manajemen pelayanan yang baik 

tentunya juga merupakan hal yang penting karena dengan adanya 

manajemen pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan 

pada klien yang menggunakan jasa wedding organizer sehingga 

akan memberikan dampak yang baik bagi bisnis itu sendiri. Hal ini 

yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui lebih dalam 

tentang “Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan 

Kepuasan Klien di Walimah Syar’i Wedding Organizer”. 
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C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas supaya 

penelitian yang dilakukan terararah dan tidak keluar dari jalur serta 

memudahkan proses penelitian maka penulis memfokuskan 

penelitian ini pada penerapan Manajemen Pelayanan di Walimah 

Syar‟i Wedding Organizer dalam meningkatkan kepuasan klien, 

dengan sub fokus penelitian kualitas pelayanan pada Walimah 

Syar‟i. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana 

manajemen pelayanan dalam meningkatkan kepuasan klien di 

Walimah Syar‟i Wedding Organizer?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan 

rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pelayanan dalam meningkatkan kepuasan klien di 

Walimah Syar‟i Wedding Organizer? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

 Untuk menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan 

penulis terhadap implementasi mata kuliah manajemen 

pelayanan dan manajemen event organizer sebagaimana yang 

pernah penulis pelajari. 

2. Bagi pihak lembaga 

Dapat memberikan evaluasi, masukan dan pemikiran bagi pihak 

Walimah Syar‟i Wedding Organizer yang dapat dijadikan acuan 

untuk meningkatkan kualitas lembaga. 
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3. Bagi pihak akademisi dan peneliti 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang, 

serta menjadi gambaran umum tentang manajemen pelayanan di 

sebuah wedding organizer. 

 

G. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penulisan karya ilmiyah ini penulis membaca beberapa 

skripsi yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini penulis lakukan agar 

penulis mendapatkan tambahan pengetahuan serta dapat dijadikan 

sebagai perbandingan. Di dalam penulisan karya ilmiyah ini 

penulis menemukan skripsi yang memiliki kesinambungan 

penelitian yang sama skripsi tersebut dibuat oleh; 

1. Anisa Pratiwi (1341030061) Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas 

Islam Negeri Lampung, tahun 1438 H/2017 M. Dengan judul 

skripsi “Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji pada 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan Bandar 

Lampung.” Hasil dari penelitian ini adalah manajemen 

pelayanan calon jamaah haji yaitu menerapkan fungsi 

manajemen meliputi, perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian. Faktor pendukung di KBIH Al-

Ikhwan meliputu: sarana dan prasarana yang memadai serta 

mempunyai sekretariat sendiri, SDM dengan izin beroperasi 

yang lengkap. Faktor penghambat yang mengganggu jalannya 

aktifitas pelayanan kepada jamaah yaitu banyaknya persaingan 

yang ada serta tingginya calon jamaah berusia lanjut dan 

beresiko tinggi. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak 

pada objek yang diteliti. 

2. Aan Sagita (11425203633) Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Pekan Baru, Tahun 1440 H/2018 M. 

Dengan judul “Penerapan Manajemen Pelayanan Pada Bisnis 

Barbershop Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Ditinjau 

Menurut Ekonomi Syariah.” Penerapan Manajemen Pelayanan 
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Pada Bisnis Barbershop Di Kecamatan Bukit Raya Kota 

Pekanbaru telah menerapkan manajemen pelayanan dengan 

baik yakni telah sesuai dengan idikator kualitas pelayanan. 

Faktor pendukungnya ialah kondisi ekonomi yang 

baik,bisnisnya relatif mudah, penghasilannya tetap, target 

pasarnya tetap, tempatnya strategis, permintaan, peralatan dan 

faktor penghambat ialah biaya oprasionalnya mahal, persaingan, 

karyawan terbatas. Menurut tinjauan Ekonomi Syariah terhadap 

penerapan manajemen pelayanan pada bisnis barbershop di 

Kecamatan Bukit Raya kota Pekanbaru. Hampir sesuai dengan 

prinsip Ekonomi Syariah yakni adanya sikap sopan dan santun, 

berpengetahuan, ketanggapan ketika melayani konsumen 

meskipun sesekali masih ada beberapa tempat usaha yang 

melakukan penerapan manajemen pelayanan yang belum sesuai 

dengan prinsip Ekonomi Syraiah seperti adanya produk atau 

fasilitas pelayanan pewarnaan rambut dan qoza‟. Perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah pada objek yang diteliti. 

3. Felita Randy (Agora Vol. 5, No. 1), Program Manajemen 

Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, 

Surabaya, tahun 2017. Dengan Judul “Studi Deskriptif 

Kepuasan Pelanggan Shopa Room Boutique Di Surabaya.” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aspek kualitas produk 

menunjukkan bahwa mayoritas kepuasan pelanggan yang pada 

kategori sedang dengan penilaian kualitas produk yang dinilai 

sedang oleh pelanggan. Aspek kualitas pelayanan menunjukkan 

bahwa mayoritas kepuasan pelanggan pada kategori sedang 

dengan kualitas pelayanan yang dinilai rendah oleh pelanggan. 

Aspek harga menunjukkan bahwa mayoritas kepuasan 

pelanggan pada kategori sedang dengan penilaian Harga sedang 

oleh pelanggan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

terletakpada objek dan aspek penilaian kepuasan pelanggan, 

yang mana pada penelitian penulis hanya berdasarkan aspek 

kualitas pelayanan saja. 
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H. Metode Penelitian 

Sebelum memulai melakukan penelitian seorang peneliti perlu 

memperhatikan metode penelitian yang akan dilakukan. Karena 

metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
10

 Secara 

umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.
11

 

1. Jenis dan Sifat Penelitan 

a.Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan yaitu suatu 

penelitian yang melakukan sistematis dengan mengangkat 

data yang ada di lapangan. Peneliti lapangan dimaksud untuk 

menghimpun data lapangan. 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu 

penelitian berupaya menghimpun, mengolah dan 

menganalisis data secara kualitatif. Maksudnya melakukan 

pendekatan investigasi, peneliti mengumpulkan data dengan 

cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan 

orang-orang di tempat penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 

a.Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari 

sumber utama (langsung dari informan) yang merupakan 

data mentah yang nantinya akan diproses menjadi suatu 

karya tulis yang mudah dipahami. Data tersebut diperoleh 

peneliti dari hasil wawancara kepada pihak Walimah Syar‟i 

Wedding Organizer yaitu owner (pendiri) Walimah syar‟i 

Wedding Organizer tentang bagaimana penerapan 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA, 2017), 2. 
11 Ibid., 3. 
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manajemen pelayanan dan kepada klien  yang menggunakan 

jasa Walimah Syar‟i Wedding Organizer tentang kepuasan 

konsumen.  

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui sumber 

kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data tersebut 

biasanya berbentuk catatan, laporan, dan jurnal yang 

mendukung data penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneli tian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
12

 Untuk 

memudahkan dalam pengumpulan data dilapangan, maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a.Metode Interview 

Metode Interview adalah suatu percakapan tanya jawab 

lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan 

secara fisik dan diarahkan pada suatu arah pembicaraan 

tertentu terkait dengan permasalahan.
13

 Metode interview 

atau wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik 

dan berlandaskan tujuan penelitian.
14

 

 Secara sistematis atas dasar tujuan penelitian, 

interview ada 3 macam yaitu:  

1) Interview Tak Terpimpin  

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara di 

mana interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab 

                                                           
12Ibid., 224. 
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: CV. 

Mandar Maju, 1990), 187. 
14 Ibid., 188. 
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pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dengan 

orang yang diwawancarai.  

2) Interview Terpimpin  

Interview terpimpin merupakan wawancara yang 

menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang 

diteliti. 

3) Interview Bebas Terpimpin  

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara 

interview tak terpimpin dan interview terpimpin. jadi 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah 

yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus dapat 

mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia 

menyimpang.
15

 

Dari berbagai jenis interview di atas, penulis 

menggunakan interview bebas terpimpin, artinya bahwa 

penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang 

diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban 

sendiri. Penulis menggunakan cara ini untuk mendapatkan 

data yang relevan dan tidak menginginkan adanya kekakuan 

antara penulis sebagai penginterview dengan orang yang 

diinterview. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode yang dilakukan melalui 

pengamatan dan pencatatan. Adapun observasi yang 

dilakukan adalah observasi partisipan, yaitu peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek, (Bina 

Aksara , Jakarta , 1989), 97. 
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dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya.
16

 

Dalam menggunakan metode observasi ini, peneliti 

melakukan pencatatan dan dokumentasi tentang segala 

peristiwa yang sedang terjadi di ruang lingkup lokasi dengan 

maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai 

manajemen pelayanan dalam meningkatkan kepuasan klien 

di Walimah Syar‟i Wedding Organizer Kota Bandar 

Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Teknik  pengumpulan  data  dengan  dokumentasi  ialah  

pengambilan  data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen. Data yang dikumpulkan biasanya biasanya  data  

sekunder,  data  yang  didapatkan  untuk  penunjang  data  

yang langsung didapat dari pihak pertama. Dokumentasi  

dari  peneliti  ini  mengambil  berkas -berkas  yang  ada  

mengenai gambaran   umum   dusun   dan   gambaran   

yanhg   diambil   saat   wawancara berlangsung untuk 

menunjang bukti bahwa penelitian ini memang dilakukan. 

4. Prosedur Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif, sebagaimana dikemukakan Matthew 

B. Miles dan A. Michael Huberman yang membagi menjadi tiga 

alur kegiatan. 

a.Reduksi data 

Yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian dan tranmasi data mentah 

yang berasal dari catatan-catatan atau rekaman di lapangan. 

b. Penyajian data 

Yaitu penyusunan data informasi sehingga memungkinkan 

adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat 

                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  (Bandung: 

ALFABETA, 2017)., 145. 
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dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang 

dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh dari di 

Walimah Syar‟i Wedding Organizer. 

c.Verivikasi data  

Yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, 

interpretasi dan penyajian data yang dilakukan sebelumnya. 

Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus-menerus, 

bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan 

setelah pengumpulan data selesai dilakukan.  Di dalam melakukan 

analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang dijelaskan 

Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), atau 

biasa dikenal dengan model analisis interaktif (interactive model of 

analysis).
17

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi lima 

pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing 

pembahasan pada setiap babnya dapat diuraikan sebagai berikut; 

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu 

sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan teori yang menguraikan tentang manajemen 

pelayanan yang mencangkup tentang definisi manajemen, unsur-

unsur manajemen, fungsi manajemen, pengertian pelayanan, 

indikator kualitas pelayanan. Tentang kepuasan konsumen yang 

mencangkup definisi kepuasan konsumen, aspek-aspek kepuasan 

konsumen , dan strategi kepuasan konsumen.  

                                                           
17Ibid., 22. 
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BAB III Gambaran umum Walimah Syar‟i Wedding 

Organizer yang terletak di Rajabasa Jaya, Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung. Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya, 

letak geografis, profil lembaga, visi misi lembaga, dan struktur 

kepengurusan dan penerapan manajemen pelayanan di Walimah 

Syar‟i, dan kualitas pelayanan di Walimah Syar‟i Wedding 

Organizer. 

BAB IV Analisis penelitian yang di dalamnya terdapat uraian 

analisis dari data yang diperoleh pada bab iii dan kemudian 

menghasilkan temuan penelitian. 

BAB V Penutupan, pada bab ini berisi tentang simpulan 

penelitian dan rekomendasi yang di dalamnya terdapat kritik dan 

saran terhadap hasil penelitian ini.  
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BAB II 

MANAJEMEN PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN 

 

A. Manajemen Pelayanan 

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Kata manajemen berasal dari Bahasa 

Italia maneggiare yang berarti „mengendalikan‟ terutama 

dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari 

bahasa latin manus yang berarti „tangan‟. Selain itu 

manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris “manage” atau 

“to manage” yang berarti mengatur. Bahasa Prancis 

mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris 

menjadi ménagement yang memiliki arti seni melaksanakan 

dan mengatur.
1
 

Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah manajemen 

disebut dengan idarah, diambil dari kata adartasy 

syari‟ah atau perkataan „adarta bihi. Dalam Al-Qur‟an 

hanya ada kata tadbir yang merupakan bentuk masdar 

dari kata kerja  َبَّش تَْذبَِشاى-يَُذبِّشُ -َد . Tadbir berarti penertiban, 

pengaturan, pengerusan, perencanaan, dan persiapan.
2
 

Untuk mengetahui pengertian manajemen, beberapa 

ahli telah mengemukakan pendapat mereka tentang 

definisi manajemen dari sudut pandang yang berbeda 

untuk membantu dalam amemahami konsep dasar 

manajemen.  

Menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah 

ilmu dan seni  mengatur proses pemanfaatan sumber 

                                                           
1 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 1. 
2 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), 175. 
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daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3
 

Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses 

yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya.
4
Dalam buku lainnya, George. R. Terry 

menyatakan, manajemen adalah mencakup kegiatan untuk 

mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang 

menyumbangkan upayanya yang terbaikmelalui tindakan-

tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut 

meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka 

lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, 

memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan 

mengukur efektivitas dari usahausaha mereka.
5
 

Gibson, Donelly dan Ivancevich, manajemen 

sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau lebih 

individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas 

lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila 

satu individu bertindak sendiri.
6
 

Sedangkan menurut Soekarno manajemen adalah proses 

memimpin, membimbing, dan memberikan fasilitas dari 

usaha orang-orang yang terorganisir formal guna mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu dijelaskan juga 

tentang manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.
7
 

                                                           
3 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, 1. 
4George R Terry, Leslie W Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 1992), 10. 
5 George. R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1993), 9. 
6Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan 

Publik, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 80. 
7 Soekarno, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Miswar, 1986), 4. 
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Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh 

para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan bersama secara efektif dan 

efisien melalui pemanfaatan sumber daya yang ada seperti 

sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya 

lainnya. Dalam perspektif lebih luas, manajemen adalah 

suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. 

Manajemen merupakan suatu ilmu dan juga suatu 

seni.  Sebagai suatu ilmu, manajemen harus memiliki 

landasan keilmuan yang kokoh. Sebagai seni, maka 

manajemen dipraktekkan berdasarkan keterampilan yang 

diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari 

batasan-batasan tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen 

adalah ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana 

mengelola manusia melalui orang lain. 

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan 

dengan menggunakan kata at-tadbir(pengaturan). Kata ini 

merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang 

banyak terdapat di dalam Al-Qur‟an seperti firman Allah 

SWT : 

ٍم َكاَى  ْْ َِ فِْي يَ َوۤاِء اِلَى اْْلَْسِض ثُنَّ يَْعُشُج اِلَْي يَُذبُِّش اْْلَْهَش ِهَي السَّ

َى﴿٥﴾ ّْ اتَُعذُّ وَّ ٓٗاَْلفََسٌٍَةهِّ  ُ  ِهْقَذاُس

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit dan bumi, 

kemudian urusan itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang 

kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungamu.”(QS. 

As-Sajdah [32]:5) 

Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk 

memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian 

keridhaan Allah. Langkah yang di ambil dalam menjalankan 

manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah 
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yang tertuang dalam Al Quran, Hadist dan beberapa contoh 

yang dilakukan oleh para sahabat. Istilah manajemen atau 

idarah adalah suatu keadaan timbal balik, berusaha menaati 

peraturan yang telah ada. Idarah dalam pengertian umum 

adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan manusia yang 

berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian segala 

sesuatu secara tepat guna. 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dikerjakan 

secara baik, teratur dan benar sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan agar tercipta keteraturan dan kedisiplinan. 

Suatu pekerjaan tidak bisa dikerjakan secara sembarangan. 

Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berikut: 

 

َجلَّ يُِحبُّ إَِرا َعِوَل أََحُذُكْن َعَوًلا أَْى يُْتقٌََُِ )سّاٍ الطبشاى( َّ َ َعزَّ  ىَّ ّللاَّ ِِ  إ

Artinya: “esungguhnya Allah sangat mencintai orang yang 

jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan 

(tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. At-Thabrani).
8
 

Menurut Didin Hafifudin kata itqaan berarti dikerjakan 

secara teratur, sesuai dengan target dan sempurna. Hal ini 

berarti mengerjakan sesuatu secara teratur sesuai target dan 

sempurna merupakan sesuatu yang dicintai Allah. Prinsip-

prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen secara 

umum yaitu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, 

mengontrol, dan mengavaluasi dalam rangka untuk 

mencapai suatu tujuan organisasi. Secara tidak langsung 

prinsip-prinsip manajemen tersebut sangat dianjurkan dalam 

Islam dalam mengerjakan sesuatu. 

b. Unsur-unsur Manajemen 

Penerapan manajemen yang baik akan memudahkan 

terwujudnya tujuan yang telah di tentukan di perusahaan 

(organisasi), karyawan dan masyarakat. Ada sejumlah unsur 

                                                           
8Ahmad Al-Hasyimi, Marhum sayyid, Mukhtar Ahaadits wa Aal-hukmu Al 

Muhammadiyyah, (Surabaya: Daar -Annasyr-Misriyyah, 2021), 34. 
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pokok yang membentuk kegiatan manajemen yang disingkat 

menjadi 6 (enam) M, yaitu: unsur manusia (men), barang-

barang (materials), mesin (machines), metode (methods), 

uang (money) dan pasar (market). Keenam unsur ini 

memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama 

proses pencapaian tujuan secara efektif dan efesien.  

1. Man (manusia) 

Berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan organisasi memerlukan sumber daya 

manusia, karena tanpa adanya orang-orang di dalam 

sebuah organisasi, maka mustahil manajemen dapat 

dijalankan. 

2. Money (uang atau pembiayaan) 

Sarana manajemen yang kedua adalah uang. Untuk 

melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang, seperti 

upah atau gaji karyawan, proses produksi, pembelian 

bahan-bahan dan peralatan dan lain sebagainya. 

Kegagalan atau ketidak lancaran proses manajemen 

sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh 

perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang. Di 

dalam manajemen uang juga biasa di sebut dengan istilah 

modal. 

3. Materials (bahan-bahan atau perlengkapan) 

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia 

menggunakan material atau bahan-bahan, karenanya 

dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk 

mencapai tujuan. Tanpa adanya material maka tidak 

mungkin ada wujud dari hasil yang dikerjakan. 

4. Machine (mesin-mesin) 

Mesin adalah alat yang memudahkan pekerjaan manusia. 

Suatu pekerjaan dapat selesai dengan lebih mudah dan 

cepat apabila disertai adanya mesin sebagai alat 

pelengkap. 
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5. Methods (tata cara, sarana atau alat) 

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara efektif dan 

efisien maka manusia dihadapkan kepada berbagai 

altematif methods atau cara melakukan pekerjaan. Untuk 

menyelesaikan pekerjaan tertentu harus menggunakan 

metode atau tata cara penyelesaian yang tepat agar 

pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan efektif dan 

efisien dan mencapai hasil terbaik sesuai yang dituju, 

o1eh karena itu metodhs atau cara dianggap sebagai 

sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. 

6. Market (pasar) 

Sarana manajemen penting lainnya adalah markets atau 

pasar. Peran pasar daam manajemen adalah untuk 

memasarkan hasil produksi (barang dan jasa). Oleh 

karena itu, baik dan buruknya suatu kualitas atau besar 

dan kecilnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan 

dapat dikenal oleh masyarakat tergantung bagaimana 

metode penguasaan pangsa pasar.
9
 

c.Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang 

akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen 

yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
10

 Dalam 

kajian ini fungsi manajemen hanya diambil empat poin 

penting yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuanting), pengawasan 

(controlling). 

 

 

                                                           
9 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 2. 
10Joko Setiawan, “Pengantar Manajemen dan Bisnis”, Modul Kuliah , 

(Akademi Akuntansi Harapan Batam, Bandar Lampung, 30 maret 2021) 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan 

tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, 

kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, 

anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam 

fungsi ini. Selain itu juga semua fungsi lainnya 

tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan 

berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan 

yang tepat, cermat dan kontinyu.
11

  Perencanaan 

diperlukan sebagai salah satu proses, aktivitas dan fungsi 

manajemen yang menentukan tindakan awal organisasi di 

dalam memberikan produk dan pelayanannya kepada 

pelanggan, atau klien yang membutuhkannya.
12

 

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam 

aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, 

perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja 

(perforemance) satu organisasi dengan organisasi lain 

dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan.  

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada 

beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur‟an dan Al 

Hadits. Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan 

fungsi perencanaan adalah: Surat Al Hasyr ayat 18  

ْلتٌَْ  َّ  َ
َا الَِّزْيَي ٰاَهٌُْا اتَّقُْا ّللّاٰ اتَّقُْا يَآٗاَيُِّ َّ ا قَذََّهْت لَِغٍذٍۚ  ظُْش ًَْفٌس هَّ

َى ﴿٨١﴾ ْْ َ َخبِْيٌش ۢبَِوا تَْعَولُ
َ ْۗاِىَّ ّللّاٰ  ّللّاٰ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! 

Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang  

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah. 

                                                           
11 T. Hani Handoko, Manajemen edisi 2, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 

2003), 23. 
12 Muhammad Rifa‟i dan  Muhammad Fadhli, Manajemen Organisasi, 

(Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013), 27. 
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa 

yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59] : 18). 

Terdapat dua alasan mengapa perlu dilakukan 

perencanaan dalam manajemen, yang pertama 

“protective benefits” perencanaan adalah mengurangi 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan 

keputusan, dan kedua memberikan ”positive benefits” 

dalam bentuk meningkatnya peluang sukses pencapaian 

tujuan organisasi.
13

 

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan perencanaan menurut Paul J. Meyer, yaitu:
14

 

a) Specific. Artinya perencanaan harus jelas maksud 

maupun ruang lingkupnya dan tidak terlalu melebar. 

b) Measurable. Program kerja organisasi atau rencana 

harus dapat diukur tingkat keberhasilannya.  

c) Achievable. Dapat dicapai, jadi bukan hanya sekedar 

angan-angan dalam merencanakan dan tidak dapat 

dilaksanakan.  

d) Realistic. Sesuai dengan kemampuan dan sumber 

daya yang ada, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sulit.  

e) Time. Ada batas waktu yang jelas. Mingguan, 

bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan, sehingga 

mudah dinilai dan dievaluasi. 

Pada dasarnya setiap kegiatan perencanaan selalu 

melalui empat tahap; 

a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 

Perencanaan dimulai dengan membuat keputusan-

keputusan terkait keinginan atau kebutuhan organisasi 

atau kelompok kerja. 

                                                           
13 T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, 80. 
14Deddy Rusyandi, Rr. Rachmawati “Evaluasi penilaian Kerjadengan 

Menggunakan Metode SMARTdan Dampaknya Terhadap Kepuasan Kerja”, ISEI  

Business and Manajemen  Review Vol.1 No.2, 81. 
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b) Merumuskan keadaan saat ini. Menganalisa keadaaan 

organisasi saat ini dari tujuan organisasi yang hendak 

dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia 

untuk pencapaian tujuan.  

c) Mengidentifikasikan segala kemudahan dan 

hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta 

kemudahan dan hambatan yang datang dari 

lingkungan internal maupun eksternal organisasi perlu 

diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi 

dalam mencapai tujuan. 

d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan 

untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses 

perencanaan meliputi pengembangan berbagai 

alternatif kegiatan  untuk pencapaian tujuan dan 

memilih alternatif terbaik (paling memuaskan) di 

antara berbagai alternatif yang ada. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan 

struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, 

sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan 

yang melingkupinya. Pegorganisasian adalah penentuan 

sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan 

dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja 

yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, 

penugasan tanggung jawab tertentu dan pendelegasian 

wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan 

struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan 

dikoordinasikan.
15

 

Proses pengorganisasian yang menekankan 

pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga 

tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-

                                                           
15 Ibid., 24. 



 

 
 

28 

Qur‟an. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 

menyatakan:  

                        

                      

                          

                     

Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada 

tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan 

ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, 

sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, 

sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu 

mendapat petunjuk.”(QS. Ali 'Imran [3] : 103) 

Kekuatan suatu organisasi terletak pada 

kemampuannya menyusun berbagai sumber daya yang 

dimilikinya dalam mencapai suatu tujuan. Semakin 

terkoordinir dan terintegrasi kerja organisasi, maka semakin 

efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Adapun tujuan 

organisasi ialah untuk membimbing manusia-manusia 

bekerja secara efektif. 
16

 

Proses pengorganisasian terdiri dari tiga langkah 

prosedur sebagai berikut; 

a. Pembagian komponen-komponen kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran 

dalam kelompok.  

                                                           
16 Sarwoto, Dasar-dasar organisasi dan manajemen, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1978), 7. 
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b. Membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk 

mengadakan kelompok serta disesuaikan dengan 

kemampuan dan keahlian yag dimiliki pada setiap 

pemegang tugas. 

c. Menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit 

organisasi. 

 

3. Pelaksanaan (Actuanting) 

Pengarahan atau pelaksanaan merupakan perwujudan 

dalam tindakan nyata dari rencana yang telah ditentukan 

guna mencapai tujuan atau target organisasi yang telah 

dibuat sebelumnya..
17

  

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para 

aggota organisasi agar mau bekerja dengan sebaik mungkin 

demi mencapai tujuan organisasi dengan efektif, efisien dan 

ekonomis.
18

 Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan 

kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan 

seperti komunikasi, motivasi dan disiplin. Bila pada fungsi 

perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut 

aspek-aspek abstrak proses manajemen, maka fungsi 

pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam 

organisasi.  

Dalam hal ini Al-Qur‟an telah memberikan pedoman 

dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun 

memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah 

berfiman dalam surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut : 

َى  ْْ َش اْلُوْؤِهٌِْيَي الَِّزْيَي يَْعَولُ يُبَشِّ َّ  ًَُْ ْي لَُّذ ا هِّ ا َشِذْيذا ٌِْزَس بَأْسا ا لِّيُ قَيِّوا

ا َحَسٌاا ﴿٢﴾ لِٰحِت اَىَّ لَُِْن اَْجشا   الّصٰ

                                                           
17 Siswandi,  Aplikasi Manajemen Perusahaan: Analisis Kasus dan 

Pemecahannya, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 75. 
18 Ondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 

2007) cet. Ke 2, 95 
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Artinya : “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk 

memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya 

dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang 

mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan 

mendapat balasan yang baik,” (QS. Al-Kahfi [18] : 2) 

 

4. Pengawasan (Controlling) 

Setiap organisasi diharapkan jangan sampai 

mengalami kegagalan dalam tugas dan fungsinya, untuk itu 

diperlukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, 

penggunaan uang, material, waktu dan sumber daya manusia 

dalam mencapai tujuan. Karena itu dalam proses manajemen 

dikenal aktivitas pengawasan (control). 

Definisi fungsi pengawasan adalah memantau 

kegiatan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi 

sebagaimana yang sudah direncanakan dan memperbaiki 

segala sesuatu yang mengalami penyimpangan. Fungsi 

pengawasan terdiri dari tindakan dan keputusan  manajer 

untuk menjamin bahwa hasil-hasil bersifat konsisten dengan 

hasil yang diinginkan sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana.
19

 Mengenai fungsi pengawasan, Allah SWT 

berfirman di dalam al Quran sebagai berikut: 

                          

     

Artinya : “Dan orang-orang yang mengambil pelindung-

pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) 

mereka; adapun engkau (Muhammad) bukanlah orang yang 

diserahi mengawasi mereka.” (QS. Asy-Syura [42] : 6) 

                                                           
19 Muhammad Rifa‟i dan  Muhammad Fadhli, Manajemen Organisasi, 

(Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013), 45. 
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Terdapat empat tahapan yang harus dilalui dalam 

fungsi pengawasan, yaitu:
20

 

a. Penentuan standar dan metode pengukuran kinerja; 

meliputi penentuan ukuran-ukuran kinerja yang 

dipergunakan sebagai dasar penentuan tingkat pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan di dalam perencanaan.  

b. Proses evaluasi dan panitia; Pengukuran terhadap realita 

yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah 

dilakukan. 

c. Penentuan apakah kinerja sesuai dengan standar; 

penyocokan kinerja di lapangan dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

d. Proses perbaikan; Pengambilan tindakan koreksi yang 

diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. 

 

2. Pelayanan 

a. Pengertian Pelayanan  

Secara umum pelayanan (customer service) adalah 

setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan 

ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.
21

 

Menurut Munir pelayanan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 

landas faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode 

tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan sesuai 

dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan 

pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan 

standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. 

Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, 

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan 

                                                           
20 Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono, Prinsip Dasar Manajemen, 

(Yogyakarta: BPFE,2001), 154-156. 
21 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

22. 
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pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak 

yang mendapatkan pelayanan.
22

 Pelayanan hakikatnya 

adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan 

merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan 

berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi 

seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.
23

 

Menurut Supriyono pelayanan adalah kegiatan yang 

diselenggarakan organisasi menyangkut kebutuhan pihak 

konsumen dan akan menimbulkan kesan tersendiri, dengan 

adanya pelayanan yang baik maka konsumen akan merasa 

puas,dengan demikian pelayanan merupakan hal yang sangat 

penting dalam upaya menarik konsumen untuk 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.
24

 

Definisi pelayanan menurut Mahmoedin adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat 

mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal - hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksud untuk memecahkan permasalahan 

konsumen/pelanggan.
25

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, 

mengurus, menyelesaikan keperluan dan kebutuhan 

seseorang atau sekelompok orang. Artinya objek yang 

dilayani adalah masyarakat yang terdiri dari individu, 

golongan, maupun sekelompok organisasi. Pada hakekatnya 

pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan 

proses. Sebagai proses pelayanan berlangsung secara rutin 

dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang 

                                                           
22 Munir, Manajemen Pelayanan Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 275. 
23 Kasmir, Etika Cusmtomer Service, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), 15. 
24 Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2005), Cet. Ke- 4, 152. 
25 Mahmoedin, Kualitas Pelayanan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 

2. 
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dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain. 

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan 

layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang 

atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. 

Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267: 

 

َي  ا اَْخَشْجٌَا لَُكْن هِّ ِهوَّ َّ ا ِهْي َطيِّٰبِت َها َكَسْبتُْن  ْْ ًْفِقُ ا اَ ْْ ٰياَيَُِّا الَِّزْيَي ٰاَهٌُ

َِ اِْلَّ اَْى  لَْستُْن بِٰاِخِزْي َّ َى  ْْ ٌْفِقُ ٌَُْ تُ ُوْا اْلَخبِْيَث ِه َْل تَيَوَّ َّ اْْلَْسِض ْۗ 

َ غَ ٌِيٌّ َحِوْيٌذ﴿٢٦٢﴾
ا اَىَّ ّللّاٰ ْْ اْعلَُو َّ  ْۗ َِ ا فِْي ْْ  تُْغِوُض

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(dijalan 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 nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji”(QS. Albaqarah [1] : 267) 

 

b. Pelayanan Prima 

Pengertian pelayanan prima merupakan terjemahaan 

dari istilah (service Excellent) yang secara harfiah berarti 

pelayanan terbaik atau sangat baik atau terbaik karena sesui 

standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi 

pemberi pelayanan, dalam konteks ini adalah wedding 

organizer. Pengertian pelayanan prima atau layanan 

unggulan pada klien itu sendiri dapat diperluas menjadi 

bagaimana pihak pemberi layanan, dalam hal ini pihak 

wedding organizer memberi layanan yang secara maksimal 

kepada klien, dan kesiapan dalam menghadapi permasalahan 

yang muncul secara profesional. Pelayanan ini akan 

menimbulkan kesan yang baik bagi klien sehingga mereka 
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akan merekomendasikan wedding organizer kepada 

kerabatnya yang membutuhkan jasa wedding organizer. 

Bentuk pelayanan prima yang baik adalah pelayanan yang 

dilakukan dengan ramah, cepat, tepat, nyaman sehingga  

memenuhi kepuasan atau harapan klien.  

Pelayanan prima adalah segala upaya terbaik dan 

sempurna dari seseorang yang diwujudkan dalam bentuk 

memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga orang tersebut 

merasa puas. 

Karakteristik dari suatu pelayanan adalah sebagai 

berikut:
26

 

1. Pelayanan bersifat tidak diraba, pelayanan sangat 

berlawanan sifatnya dengan barang jadi.  

2. Pelayanan pada kenyataanya terdiri dari tindakan nyata 

dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.  

3. Kegiatan produksi dan konsumsi pelayanan tidak dapat 

dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi 

dalam waktu dan tempat bersama. 

Karakteristik pelayanan  prima dalam pandangan 

Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain :
27

 

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, 

tidak mengada adakan fakta, tidak berhianat serta tidak 

pernah ingkar. 

2. Bertanggung jawab dan terpercaya (al-amanah) yaitu 

suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya.  

3. Tidak menipu (al-kazib) yaitu suatu sikap yang sangat 

mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah 

menipu. Seperti praktek bisnis dan dagang yang di 

                                                           
26Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan, 

(Jakarta:PT.Pustaka Gramedia, 2014), 75. 
27 M Yunus, Pengaruh Pelayanan Islami Karyawan Terhadap Minat Nasabah 

Menabung Dengan Akad Syariah Di BMT Mitra Muamalat Kudus,(Jakarta:Raja 

Grafindo Husada,2012), 11. 
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terapkan oleh Rosullah SAW yaitu adalah tidak pernah 

menipu.  

4. Menepati janji dan tidak pernah curang yaitu suatu sikap 

pembisnis yang selalu menepati janji baik kepada para 

pembeli maupun diantara sesama pembisnis.  

5. Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap 

ramah tamah, sopan, santun, murah senyum, suka 

mengalah, namun tetap dengan penuh tanggung jawab. 

6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang 

menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukan 

dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi 

sedangkan akhirat dilupakan. Sehingga jika datang waktu 

shalat, mereka wajib melaksanakan sebelum habis 

waktunya.  

 

c.Jenis-jenis Pelayanan Publik 

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan 

adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-

macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang 

dilakukan ada beberapa macam. Menurut Hardiyansyah, 

jenis pelayanan umum atau publik yang diberikan 

pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : 

a. Pelayanan administrative 

 Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa 

penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan 

oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, 

Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.  

b. Pelayanan Barang 

 Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan 
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publik, misalnya : jaringan telepon, penyediaan tenaga 

listrik, penyediaan air bersih. 

c.  Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan 

berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya : 

Pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi 

lingkungan, persampahan, penggulangan bencana, 

pelayanan social.
28

 

 

d. Indikator Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dalam implementasinya 

mempunyai beberapa indikator yang perlu diperhatikan dan 

diterapkan dengan baik agar badan usaha atau perusahaan 

dapat unggul dalam bersaing. Zeithaml & Bitner  

menjelaskan ada lima indikator kualitas pelayanan, yaitu 

reliability, responsiveness, assurance, empathy, 

andtangibles
29

. Lima indikator tersebut secara singkat dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reliability (keandalan) 

Kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan, akurat, dan dapat dipercaya. Hal 

ini berarti, menuntut perusahaan bekerja sesuai dengan 

waktu kerja yang ditetapkan, karyawan dengan sungguh-

sungguh membantu memecahkan masalah pelanggan, 

dan karyawan memberikan pelayanan sesuai waktu yang 

dijanjikan. 

 

                                                           
28 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik, (Yogyakarta: GevadMedia 

2011), 23. 
29 Felita Randy, “Studi Deskriptif Kepuasan Pelanggan Shopa Room Boutique 

Di Surabaya”,Agora Vol. 5, No. 1 (Surabaya: Universitas Kristen Petra , 2017), t.t., 

dikutip dari Zeithaml, V.A. & Bitner M.J. Service Marketin. (International ed). 

(Singapore: The McGraw-Hill Companies. Inc, 2003), 152. 
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2. Responsiveness (daya tanggap)  

Daya tanggap dapat diartikan cepat dalam memberikan 

pelayanan dan tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. 

Hal ini berarti, menuntut karyawan dapat memberikan 

pelayanan dengan cepat, bersedia membantu pelanggan, 

dan tidak pernah tertalu sibuk merespon permintaan.  

3. Asssurance (jaminan) 

Jaminan dan pemberian rasa aman kepada pelanggan 

yang memerlukan dukungan pengetahuan yang memadai 

mengenai produk, kesopanan (courtesy), dan sikap 

profesional. Hal ini berarti, menuntut karyawan memiliki 

pengetahuan mengenai produk yang memadai, bersikap 

sopan dalam melayani, dan mampu meyakinkan 

pelanggan dalam bertransaksi dengan perusahaan. 

4. Empathy (kepedulian) 

Kepedulian dan perhatian individu karyawan atau 

pemilik usaha kepada semua pelanggan. Hal ini berarti, 

menuntut setiap karyawan hendaknya dapat memberikan 

perhatian individual kepada para pelanggan, 

mengutamakan kepentingan pelanggan, dan memahami 

kebutuhan spesifik para pelanggan.  

5. Tangible (Bukti Fisik) 

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. 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 
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menunjukkan prestasi kerja yang dapat diberikan dalam 

bentuk pelayanan fisik yang dapat dilihat. 

 

B. Kepuasan Konsumen 

1. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Banyak para ahli yang telah mendefinisikan kepuasan 

konsumen berdasarkan pandangannya masing-masing. 

Walaupun dalam definisi tersebut banyak perbedaan 

mengenai definisi tunggal yang menjadi rujukan bersama 

terhadap kepuasan konsumen, namun pada intinya mereka 

menyatakan substansi yang sama tentang kepuasan 

konsumen, yaitu: 

Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang 

diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan, konsumen 

tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. 

Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau 

senang.
30

 

Zeithaml dan Bitner menyatakan bahwa secara 

tradisional pengertian kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen merupakan perbedaan antara harapan 

expectation) dan persepsi atau kinerja yang dirasakan 

(perceived performance)
31

 

Crow et., all. menyatakan bahwa kepuasan berasal dari 

bahasa latin “satis”, yang berarti cukup dan sesuatu yang 

memuaskan akan secara pasti memenuhi harapan, 

                                                           
30 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 12, 

(Jakarta, Indeks, 2007), 179. 
31 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis 

Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 197; dikutip dari Zeithaml, Valarie A. 

dan Mary Jo Bitner, Service Marketing, (New York: The McGraw Hill Companies, 

Inc, 2008). 
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kebutuhan, atau keinginan, dan tidak menimbulkan 

keluhan.
32

 

Solomon menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

adalah suatu perasaan keseluruhan konsumen mengenai 

produk dan jasa yang telah dibeli oleh konsumen.
33

 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka penulis 

menyimpulkan yang dimaksud dengan kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa yang dimiliki oleh 

konsumen atas harapan yang diinginkan terhadap kenyataan 

yang diperolehnya mengenai produk dan jasa yang telah 

dibeli. Jika barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan 

harapan maka konsumen tersebut puas, begitupun juga 

sebaliknya. 

Hawkin dan Looney dikutip Tjiptono atribut pembentukan 

kepuasan terdiri dari:
34

 

a.Kesesuaian harapan 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja jasa yang 

diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh 

pelanggan. 

b. Minat berkunjung kembali  

Merupakan kesediaan pelanggan untuk berkunjung kembali 

atau melakukan pembelian ulang produk atau pelayanan 

terkait. 

c.Kesediaan merekomendasikan  

Merupakan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan 

produk yang telah dirasakan kepada orang lain. 
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2. Strategi Kepuasan Konsumen 

Strategi kepuasan konsumen menyebabkan para 

pesaing harus berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi 

dalam usahanya merebut konsumen suatu perusahaan. 

Kepuasan konsumen merupakan strategi jangka panjang 

yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana 

maupun sumber daya manusia. Fandy dan Gregorius Candra 

menyatakan ada beberapa strategi yang dapat dipadukan 

untuk meraih dan meningkatkan kepuasan konsumen, yaitu:  

a.Strategi Relationship Marketing 

 Strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan 

penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan 

selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan dengan 

konsumen secara terus menerus yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kesetiaan konsumen sehingga terjadi 

bisnis ulang (repeat business). 

b. Strategi Superior Customer Service 

 Strategi ini menawarkan pelayanan yang lebih baik dari 

pada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, 

kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar 

dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. 

c.Strategi Unconditional Guarantees atau Extraordinary 

Guarantees 

 Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen yang pada gilirannya akan 

menjadi sumber dinamisme penyempurnaan suatu 

produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu juga 

akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk 

mencapai tingkat kinerja yang lebih baik daripada 

sebelumnya.
35
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