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ABSTRAK 

Kepuasan konsumen merupakan prioritas utama dalam 

dunia bisnis karna tingkat pesaing dalam bidang bisnis sangat ketat 

diantaranya bisnis rumah makan yang ada di kota Bandar lampung. 

Yang menjadi hal utama agar bisnis rumah makan dapat bertahan, 

bersaing dipasar dan menguasai pangsa pasar adalah dengan cara 

memberikan tingkat harga yang relative murah dibandingkan 

dengan pesaing lainnya serta meningkatkan kualitas pelayanan. 

Rumah makan puti minang harus memperhatikan hal tersebut agar 

konsumen yang membeli produk mendapatkan kepuasan dan tidak 

beralih kerumah makan lainnya. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian lapangan populasi dalam penelitian ini adalah para 

konsumen rumah makan puti minang.  Pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik accidental sampling dengan diperoleh 50 

sampel sebagai responden data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji instrument penelitian, uji asumsiklasik, uji regresi 

linier berganda, uji statistik T dan uji statistik F. Data diolah 

menggunakan software SPSS20 dan Microsoft excel 2010. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa harga 

mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan 

dengan nilai  0,134 > 0.05. Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai 0.00 < 

0.05. Berdasarkan analisis data ada pun pada hasil koefisien 

determinan (R2) bahwa pengaruh harga, kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan rumah makan puti minang sebesar 77,4 % = 

52,6 %  dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat 

pada penelitian ini.  

 Dalam pandangan islam, harga yang di tetapkan oleh rumah 

makan puti minang sesuai dengan konsep ekonimi islam, yaitu 

berdasarkan prinsip keadilan, suka sama suka dari kedua belah pihak 

dan tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dipaksa. Dan 

untuk kualitas pelayanan islam memandang bahwa rumah makan 

puti minang dimana dalam menjalankan usaha sudah memberikan 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi 

Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. 

 

Kata kunci : Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen 
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ABSTRACT 

 

Customer satisfaction is a top priority in the business world 

because the level of competition in the business field is very tight, 

including the restaurant business in the city of Bandar Lampung. 

The main thing for the restaurant business to survive, compete in the 

market and dominate market share is to provide a relatively cheap 

price level compared to other competitors and improve service 

quality. Puti Minang restaurants must pay attention to this so that 

consumers who buy products get satisfaction and do not switch to 

other restaurants. 

This study uses a quantitative approach with the type of 

field research the population in this study is the consumers of Puti 

Minang restaurants. Sampling was done by accidental sampling 

technique by obtaining 50 samples as respondents. The data used in 

this study used the research instrument test, classical assumption 

test, multiple linear regression test, T statistical test and F statistical 

test. The data were processed using SPSS20 software and Microsoft 

Excel 2010. 

  The results of this study indicate that price has a positive 

and significant effect on service quality with a value of 0.134 > 

0.05. Service quality has a positive and significant effect on 

customer satisfaction with a value of 0.00 < 0.05. Based on data 

analysis, there is also the result of the determinant coefficient (R2) 

that the effect of price, service quality on customer satisfaction at 

Puti Minang restaurants is 77.4% = 52.6% and the rest is 

influenced by other variables not found in this study. 

  In the view of Islam, the price set by the Puti Minang 

restaurant is in accordance with the concept of Islamic economics, 

namely based on the principle of justice, consensual from both 

parties and no one is harmed or no one is forced. And for the quality 

of service, Islam considers that the Puti Minang restaurant in 

running a business has provided good service and is in accordance 

with the principles of Islamic Economics based on the Al-Quran and 

Hadith. 

 Keywords : Price, Service Quality, Consumer Satisfaction 
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MOTTO 

 

                         

                             

                   

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. 

Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Al-Imran ayat 159). 
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  BAB I   

PENDAHULUAN  

 

 

A. Penegasan  Judul 

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya 

terlebih dahulu penulis menjelaskan maksud dari istilah-

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, judul skripsi ini 

adalah “PENGARUH HARGA DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN 

PADA RUMAH MAKAN PUTI MINANANG DI 

BANDAR LAMPUNG DALAM PERSEPEKTIF 

EKONOMI ISLAM”. Untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup 

pembahasan, maka perlu adanya penegasan judul tersebut, 

maka terlebih dahulu diuraikan penjelasan istilah-istilah yang 

dianggap penting. 

1. Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau 

pertautan nilai antara satu variabel dengan variable lain. 

2. Harga adalah sejumlah uang yang dibebenkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan 

terhadap sebuah produk barang ataupun jasa.
1
 

3. Kualitas adalah totalitas dari karakteristik suatu produk 

yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dispesifikasikan atau yang ditetapkan.
2
 

4. Pelayananadalah kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sehingga dapat memenuhi kualitas 

yang diharapkan oleh masyarakat sehingga dapat 

                                                           
1
 Sugiono, metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&G, 

(Bandung: Alfabeta, 2015) hlm.234 
2
Agung Rizki Hartono, Pengaruh Keragaman Produk, Kualitas 

Produk, Dan Lokasi Penjualan terhadap Kepuasan Konsumen, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019, hal.9 



2 
 

menimbulakn citra yang baik terhadap aparatur 

pemerintah. 

5. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspetasi 

mereka.
3
 

6. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang.
4
 

7. Ekonomi Islam adalah sebagai satu system ekonomi  

berlandasan pada Al-qur’an dan sunah yang 

menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber 

pada ajaran syar’i dalam berekonomi.
5
 

Berdasarkan uraian di atas mengenai penjelasan dari 

istilah-istilah yang terdapat pada judul maka dalam penelitian 

ini penulis bermaksud untuk menganalisis bagaimana harga 

dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dalam 

perspektif ekonomi islam. 

 

B. Latar Belakang 

Pada era bisnis saat ini dunia usaha berkembang  

dengan sangat pesat, salah satunya bisnis dibidang kuliner.
6
 

Banyaknya usaha yang bermunculan mengakibatkan 

peningkatan jumlah usaha yang bersifat sejenis menyebabkan 

persaingan yang semakin ketat. Maka untuk dapat 

menghadapi situasi dan keadaan yang demikian, pengusaha 

harus mampu serta cepat dan tanggap dalam mengambil 

keputusan agar usaha yang didirikan dapat berkembang 

dengan baik pelaku usaha dituntut harus bisa 

                                                           
3
Philip Kolter dan Kevin Lane Keller, manajemen pemasaran, 

Edisi 13, Jilid 1, (Jakarta Erlangga, 2009), hlm. 139  

4
 Kunarjo, Glosarium Ekonomi Keuangan Dan Pembangunan, 

(Jakarta: Uii Press 2003),  hal. 529. 
5
 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi 

Islam, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2013), h. 69. 
6
Wandi Zulkarnaen, Neneng Nurbaeti Amen "Pengaruh Strategi 

Penetapan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen” Jurnal Ilmiah 

Manajemen Ekonomi Dan Akuntansin, Vol. 2, No. 1 (2018), ISSN : 2541-

5255   
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mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan, 

perusahaan harus mampu memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan.
7
 Dengan memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, maka akan memberikan masukan 

penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran 

agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan dan dapat 

bertahan dalam persaingan pasar.
8
 

Perhatikan terhadap kepentingan konsumen dengan 

cara melihat kebutuhan dan keinginan serta kepuasan atas 

pelayanan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan suatu 

usaha ditengah iklim persaingan yang semakin ketat ini. Oleh 

karena itu, perusahaan dituntut  untuk dapat memberikan 

sesuatu yang berharga dan dapat memberikan kesan yang 

mendalam bagi konsumen adalah memberikan kepuasan 

melalui kinerjanya yang sesuai dengan kualitas produk dan 

jasa yang ditawarkan. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu profit strategy 

untuk menarik lebih banyak konsumen baru, mempertahankan 

konsumen yang ada, menghindari berpindahnya konsumen 

dan menciptakan keunggulan khusus. Perusahaan yang 

mengutamakan kualitas pelayanan yang baik akan berdampak 

pada kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan sebagai usaha 

untuk mewujudkan kenyamanan terhadap konsumen agar 

konsumen merasa mempunyai nilai yang lebih dari yang 

diharapkan. Harapan konsumen merupakan faktor penting, 

kualitas layanan yang lebih dekat untuk kepuasan konsumen 

akan memberikan harapan lebih dan sebaliknya, dengan 

adanya kualitas pelayanan yang telah diberikan, maka secara 

tidak langsung akan terwujud.
9
 

                                                           
7
Nie Made Aries Sulistyawati “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Indus Ubud Gianyar” E-Jurnal 

Manajemen Unud, Vol. 4, No. 8, (2015) : 2318-2332  
8
 Freddy Rangkuti, Measuring Costumer Satisfaction, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2000), hlm.23  
9
Maris Angipuro, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2010) hal.16 
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Selain kualitas pelayana, harga juga faktor lainnya 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Harga merupakan 

salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak perusahaan 

bangkrut karena mematok harga tidak cocok, harga yang 

ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar 

konsumen dapat membeli barang tersebut. Sedangkan bagi 

konsumen, harga merupakan bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan pembelian, karena harga suatu produk 

mempengaruhi  persepsi konsumen mengenai produk 

tersebut. Menurut Walton harga dan kualitas memiliki 

pengaruh yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan, masih 

ada sedikit bukti empiris mengeksplorasi hubungan ini. Hal 

ini merupakan salah satu faktor yang kurang diperhatikan oleh 

perusahaan, sehingga konsumen akan berfikir lagi untuk 

menggunakan produk tersebut dan akan merasa tidak puas 

setelah membeli atau menggunakan barang atau jasa 

tersebut.
10

 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa juga harus 

pandai dalam memilih lokasai sebagai tempat perusahaan 

tersebut melakukan seluruh kegiatannya, karena dengan 

lokasi yang strategis dan nyaman akan lebih menguntungkan 

perusahaan. Memilih lokasi yang terletak dikeramaian yang 

mudah dijangkau oleh calon konsumen dapat dijadikan 

sebagai salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemilik 

usaha. Seseorang maupun sekelompok orang cenderung 

memilih rumah makan yang berlokasi dekat dengan 

aktivitasnya. Komponen yang menyangkut lokasi meliputi, 

lokasi yang strategis yang mudah dijangkau, didaerah sekitar 

pusat perbelanjaan, dekat pemukiman penduduk, aman dan 

nyaman bagi pelanggan, adanya fasilitas yang mendukung, 

seperti adanya lahan parkir, serta faktor-faktor yang lainnya. 

Lokasi yang baik menjamin tersedianya akses yang cepat, 

dapat menarik sejumlah besar konsumen dan cukup kuat 

                                                           
10

Ai Lili Yulianti, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Pada Jne Cabang Bandung, Derema Jurnal 

Manajemen, Vol. 11 No. 2, September (2016) hal. 270 
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untuk mengubah pola pembelian konsumen. Mood dan respon 

pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain 

dan tataletak fasilitas jasa. Maka mood dan respon inilah yang 

nantinya bisa memunculkan kepuasan atau ketidak puasan 

konsumen.Ketidak puasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan dengan 

harapan sebelumnya.
11

 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan 

dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dapat terpenuhi 

yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau 

kesetiaan yang berlanjut. Semakin terpenuhi harapan-harapan 

dari konsumen tentu konsumen akan semakin puas. Sebuah 

usaha harus mempunyai strategi-strategi dalam menjualkan 

makanannya, agar konsumen dapat dipertahankan 

keberadaannya atau lebih ditingkatkan lagi jumlahnya, jika 

konsumen merasa puas maka akan melakukan pembelian 

secara berualang-ulang.
12

 

Rumah makan puti minang sudah berdiri sejak 2 

okober 2013 merupakan salah satu rumah makan yang 

terletak di Jalan Imam Bonjol, Langkapura, kota Bandar 

Lampung. Rumah makan ini menjual berbagai jenis makanan, 

harga yang ditawarkan oleh rumah makan puti minang juga 

beragam.  Khususnya masakan rendang yang menjadi andalan 

mereka. Selain menu yang beragam, fasilitas juga 

diperhatikan oleh pemilik restoran ini. Terdapat beberapa 

pilihan rumah makan yang berada disekitar Rumah Makan 

Putih Minang, banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan 

konsumen untuk sampai pada keputusan memilih rumah 

makan. Pihak manajemen rumah makan berusaha untuk 

memenuhi kriteria yang menjadi bahan pertimbangan 

konsumen, baik itu kualitas pelayanan, harga, maupun lokasi, 

                                                           
11

 Johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen, (semarang: Rasail, 

2007), h. 133 
12

Randy Christian Winarta DanYohanes Sondang Kunto, 

“Pengaruh Kualitas Layanan Rumah Makan Bromo Asri Terhadap 

Kepuasan”, Jurnal Manajemen Pemasaran Vol. 1, No. 1 (2013) 1-10 
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sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumennya. 

Jika hal tersebut diabaikan, maka akan terjadi kesenjangan 

antar keinginan (harapan) konsumen terhadap kualitas 

pelayanan, harga serta lokasi yang ada dirumah makan, oleh 

karena itu berhasil tidaknya rumah makan dalam 

berkomunikasi dengan para pelanggan tergantung pada 

kualitas pelayanan yang terbaik, harga yang terjangkau dan 

lokasi yang mudah dijangkau pula. 

Tabel 1.1  Harga Menu Rumah Makan Puti Minang 

No 
Makanan Perpotong 

Porsi 

Perbungkus 

1 NNasi Putih Bungkus 6000 0 

2 NNasi Ayam (Goreng 

/Sayur/Bakar/Opor) 

11000 15000 

3 NNasi Padang 14000 17000 

4 NNasi Ampela Sayur/Sambel 

Kentang Ati 

5500 12000 

5 NNasi Tunjang/Kikil 15000 19000 

6 NNasi Dendeng Paruh 10000 14000 

7 NNasi Otak 11000 15000 

8 NNasi Hati Sapi/Limpa 9000 13000 

9 NNasi Ikan Lele Goreng 9000 13000 

10 NNasi Ikan Mas Goreng 8000 11000 

11 NNasi Ikan Tongkol 11000 14000 

12 NNasi Lele Bakar 8000 12000 

13 NNasi Ikan Mas Bakar 9000 12000 

14 NNasi Ikan Asam Padeh 11000 14000 

15 NNasi Telur Bulat 5000 9000 

16 NNasi Cincang 4000 8000 

17 NNasi Sop Daging 20000 20000 

18 NNasi Sop Ayam/Telur Puyuh 18000 22000 

19 NNasi Dendeng Daging 150  00 19000 

20 NNasi Udang Sambel 11000 15000 

21 NNasi Cumi 10000 13000 

22 NNasi Belut 12000 15000 
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23 NNasi Garang Asem 13000 15000 

24 NNasi Gulai Kepala Simba 15000 18000 

25 NNasi Ikan Gurame 12000 15000 

Tabel 1.2  Harga Menu Minuman Rumah Makan Puti Minang 

 

Aneka jus  10000 E  Es pelangi 12000 Kopi   5000 

Jus buah naga 12000     Es buah  12000 Kopi susu   6000 

Jus apel 10000 E  Es susu 

soda 

10000 Teh manis   3000 

Jus simak 10000 E  Es jeruk 6000 Jeruk hangat  7000 

Jus pinang 12000 E  Es susu 6000 Susu anget  6000 

Jus campur 12000 E  Es teh 

manis 

4000 Teh telur 

pinang muda 

  12000 

fresti/teh botol 5000 E  Es teh susu 8000 Teh telur   10000 

 

Islam mengajarkan dalam sebuah bisnis baik itu 

yang bergerak dibidang produk atau jasa, seorang pelayan 

harus memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada para 

konsumennya, dengan bersikap ramah, berperilaku yang baik 

dan simpatik, bertutur kata yang baik, sopan rendah hati, 

tanggap dalam segala haldan memperhatikan segalanya 

dengan betul apa yang diinginkan oleh konsumen. Apabila 

keinginan konsumen tersebut dapat terpenuhi maka konsumen 

akan merasa puas akan pelayanan yang telah diberikan, hal ini 

telah ditegaskan dalam firman Allah Qur’an Surah An-Nisa’ 

ayat 29 yang berbunyi: 
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan 

yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu  

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”
13

 

 

Dari surat An-Nisa’ di atas dijelaskan bahwa dalam islam 

perniagan diperbolehkan asal dalam syariat islam yang belaku 

dengan suka sama suka, seseorang yang beriman kepada allah 

dan rasulnya, tidak akan memakan harta yang bukan haknya.
14

 

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan sesuai apa yang diharapkan 

konsumen sampai mencapai batas maximal rasa puas itu. 

Kepuasan konsumen akan terwujud bilamana harga pada 

suatu produk sesuai dengan kualitasnya dan rasanya, nilai 

lebih terhadap konsumen dan mendapat pelayanan dirasakan 

cukup baik.
15

Karena pelayanan memiliki hubungan erat 

dengan kepuasan konsumen. 

Apabila rumah makan dapat menciptakan rasa puas 

kepada konsumen, maka akan timbul rasa setia konsumen 

terhadap rumah makan tersebut, berdasarkan uraian di atas 

penulis tertarik ingin melakukan penelitian berbanding lebih 

lanjut tentang kepuasan konsumen, mengapa hal tersebut 

dapat mempengaruhi penjualan, untuk itu peneliti member 

judul penelitian dengan judul “Pengaruh Harga Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 

Rumah Makan Puti Minang Di Bandar Lampung Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” 

 

                                                           
13

Qur’an Terjemah An-Nisa:29 
14

 Hafizah Dasuki dkk, Al-Qur’an da tafsirnya, (Yogyakarta PT. 

Dana Bahti Wakaf,2007) hal.97 
15

 Bambang Hartono, Manajemen Pemasaran, (Jakarta Rineka 

Cipta, 2010) hal.16 
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C. Batasan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada harga, 

kualitas pelayanan, terhadap kepuasan konsumen pada rumah 

makan puti minang di langkapura Bandar Lampu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh harga dan kualitas pelayanan 

terhadapa kepuasan konsumen pada rumah makan puti 

minang di langkapura Bandar  Lampung? 

2. Bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap harga 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pada rumah 

makan puti minang di langkapura Bandar lampung?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Diadakannya penelitian diatas bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh harga dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan puti minang di langkapura Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif ekonomi 

islam terhadap harga kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen pada rumah makan puti minang di langkapura 

Bandar lampung.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

kinerja dalam meningkatkan pengaruh harga dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen dalam rumah 

makan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

wawasan dan referensi untuk penelitian berikutnya. 
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2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bahan informasi dan referensi untuk perpustakaan serta 

bagi para peneliti yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. 

b. Bagi pemilik outlet penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai gambaran dalam mengetahui 

kepuasan konsumen Rumah Makan Puti Minang Di 

LangkapuraBandar lampung. 

c. Bagi penulis Penelitian ini merupakan proses 

pembelajaran dalam penerapan antara teori dan praktek 

yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah. 

 

G. Kajian Penelitian Yang Relevan 

     Kajian relevan digunakan sebagai bahan perbandingan 

antara penelitian terdahulu dan penelitian yang saat ini sedang 

dilaksanan. 

  

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Rayi 

Endah  

(2008) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Kualitas 

Produk Dan Harga 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Studi Kasus 

Pada Warung Makan 

Taman Singosari 

Semarang). 

Melalui uji t kualitas 

pelayanan dan kualitas 

produk mempengaruhi 

kepuasan pelanggan 

secara parsial, namun 

harag tidak 

berpenagruh. Melalui 

uji f diketahui variabel 

kualitas layanan, 

kualitas produk dan 

harga berpengaruh 

secara simululatan 

terhadap kepuasan 

pelanggan.  

2 Martia 

Mawati 

(2009) 

Analisis Pengaruh 

Brand Image, Kualitas 

Pelayanan Dan Fasilitas 

Melalui uji t diketahui 

ketiga variabel 

independen 
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SPBU Tergadap 

Kepuasan Konsumen 

Pengaruh Kendaraan 

Bermotor. 

mempengaruhi 

variabel dependen 

secara parsial. Melalui 

uji F brand image dan 

kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen 

penggunaan kendaraan 

bermotor.  

3 

 

 

 

 

 

 

Wulandari  

(2013) 

 

 

  

 

 

 

 

Pengaruh Kualitas 

Produk, Kualitas 

Pelayanan Dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada 

Kopikita Semarang. 

 

Pengaruh kualitas 

produk, kualitas 

pelayanan dan lokasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Haraga 

Dalam menafsirkan konsep tentang harga tentu 

banyak mempunyai  banyak penafsiran, di dalam ekonomi 

teori, pengertian harga, nilai (valu), dan utility merupakan 

konsep yang saling berhubungan, utility ialah suatu atribut 

yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan 

barang tesebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan 

memuaskan konsumen. Value adalah nilai suatu produk 

untuk ditukarkan dengan produk lain sekarang ini, 

ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi 

sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut 

harga. Jadi harga (price) adalah niali suatu barang yang 

dinyatakan denagan uang.
16

 

Harga menurut Kotler Amstrong adalah sejumlah 

uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa lebih 

jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen 

tukarkan untik sejumlah manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang atau jasa.
17

 Menurut Wiliam J. 

Stanto, mendefinisikan harga sebagai jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah 

produk dan pelayanan yang menyertainya.
18

 

Brdasrkan definisi tersebut, maka harga 

merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar 

berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian 

maka suatu harga haruslah dihubungkan dengan berbagai 

                                                           
16

 Buchari Alma, Manajemen pemasaran & pemasaran jasa, 

(Bandung, Alfabeta, 2016), h. 169  
17

 Philip Kotler  dan Kevin Lane, Manajemen Pemasaran, Edisi 

Pertama, Edisi 13, Jilid 2, (Jakarta, Erlangga), 2012, h. 67 
18

Fajar Laksana, Manajemen Pemasaran, Edisi Pertama, 

(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008), h.115 
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macam-macam barang dan pelayanan, yang akhirnya akan 

sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa.
19

 

 

2. Harga Menurut Pandangan Tokoh Muslim 

Dari perkembangan ekonomi mikro tidak akan 

pernah lepas dari permasalahan penetapan harga yang 

dilator belakangi dari suatu proses mekanisme pasar. 

Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk karna 

adanya perpaduan antar teori pemintaan dan penawaran 

yang menjadi dasar dari pembentukan ilmu ekonomi dan 

lebih luas, dalam perkembangan ekonomi islam, ilmuan 

muslim telah memberikan perhatian khususnya terhadap 

penetapan harga antara lain: 

a. Abu Yusuf 

Tercatat pada sejarah toko muslim pertama yang 

menyinggung tentang mekanisme pasar dan harga ialah 

abu yusuf yang memperhatikan peningkatan dan 

penurunan produksi dalam kaitannya dengan 

perubahan. Pada saat itu beliau melihat adanya suatu 

fenomena bila terjadi kelangkaan maka harga akan naik 

sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka 

harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.  

Hal ini bila terfikir dalam logika kita adalah hal 

yang lumrah adanya, namun abu yusuf menyangkal 

pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara 

persedian dan harga, karna dalam menyatakannya tidak 

selalu terjadi. “kadang-kadang makan berlimpah, dan 

tapi mahal  dan kadang-kadang makanan sangat 

sedikit tapi murah” disini ia menjelaskan bahwa harga 

tidak tergantung pada permintaan saja, tetepi juga 

bergantung pada kekuatan penawaran. Olehsebebitu, 

peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu 

berhubungan dengan peningkatan atau penurunan 

permintaan. Iya mengatakan bahwa: 

                                                           
19

Ibid, h.115 
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“tidak ada batasan tertentu tentang murah dan 

mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang 

mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. 

Melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak 

disebebkan karena makanan. Murah dan mahal 

merupakan ketentuan Allah”.
20

 

Menurut beberapa pengamatan, ucapan Abu 

Yusuf dikatakan sebagai hasil penelitian pada masa itu, 

yaitu keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya 

barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang 

dan harga rendah. Saat itupula Abu Yusuf menentang 

penguasa menetapkan harga pada analisisnya dalam 

konsep pengendalian harga (tas’ir).
21

 

b. Al-Ghazali 

Al-Ihnya Ulumuddin karya Al-ghazali juga 

banyak membabat topic-topik, termasuk pasar. Dalam 

magnum opusnya itu ialah telah membicarakan barter 

dan permasalahannya, pentingnya aktivitas 

perdagangan dan evalusi terjadinya pasar, termasuk 

bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam 

mempengaruhui harga. Al-ghazali tidak menolak 

bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama 

dalam perdagangan. Namun ia memberikan banyak 

penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini 

diturunkan dari nilai-nilai islam. Keuntungan yang 

sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh 

diakhirat. Ia juga menyarankan adanya peran 

pemerintah dalam menjaga keamanan jalur 

perdagangan demi kelancaran perdagangan dan 

pertumbuhan ekonomi.  

bentuk kurva permintaan yang berlereng 

negatife dan bentuk penawaran yang berlereng positif 

telah mendaptkan perhatian yang jelas dari Al-ghazali, 

meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia 

                                                           
20

 Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj, Beirut: Dal Al-Ma’rifah 
21

Adiwarman Karim, Op.Cit., 2011, h.224 
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menyatakan“ jika petani mendaptakan pembeli dan 

barangnya maka ia akan menjual barangnya dengan 

harga lebih murah”.
22

 Keuntungan belum secara jelas 

dikaitkan dengan pendapatan dan biaya, bagi Al-

ghazali keuntungan adalah   konpensasi dari kepayahan 

perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan diri 

sipedagang.
23

 

c. Ibn Taimiyah 

Pandangan ibn taimiyah mengenai masalah 

pergerakan harga yang  terjadi pada waktu itu, ia 

letakan dalam kerangka mekanisme pasar. Ia 

menunjukkan bahwa harga mempengaruhi hasil 

interaksi hokum permintaan dan penawaran terbentuk 

karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam Al- 

Hisbahnya, Ibn Tamiyah membantah anggapan ini 

dengan mengatakan ”naik dan turunnya harga tidak 

selalu disebabkan oleh adanya ketidak adilan 

(zulm/injustice) dari beberapa bagian pelaku transaksi. 

Terkadang penyebabnya adalah desefisiensi dalam 

produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, 

atau tekanan pasar.
24

 Oleh karena itu, jika permintaan 

terhadap barang-barang tersebut menarik sementara 

ketersediannya atau penawarannya menurun, maka 

harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediannya 

barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, 

maka harga barang tersebut akan turunjuga”. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi 

Islam, (Yogyakarta, Raja Grafindo Persada, Cet-3, 2013), h. 304-306 
23

 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, Cet-3, 2010), h. 23 
24

 Buchairi Alma, Manajemen Pemasaran & Pemasaran Jasa, 

(Bandaung, Alfabeta, 201), H.170 



17 
 

3. Tujuan Penentuan Harga 

Pada dasarnya ada beraneka ragam tujuan penetapan 

harga, berikut beberapa diantaranya.
25

 

1. Survival (keberlangsungan hidup)  

salah satu tujuan pokok penetapan harga adalah demi 

survival (kelangsungan hidup) perusahaan. Dalam 

konteks ini, biasanya harga secara temporer ditetapkan 

murah, kadangkala lebeih rendah dari pada biaya, 

dalam rangka mendorong terjadinya 

penjualan.Kebanyakan organisasi dapat (atau terpaksa) 

mentolerir kerugian dalam jangka pendek demi 

kelangsungan hidup dalam jangka panjang. Hal ini 

terutama dialami dalam periode sulit, seperti 

pergolakan internal dan krisis ekonomi serendah-

rendahnya harga haruslah dapat menutupi biaya 

variabel. Tujuan survival biasanya ditempuh dengan 

harapan situasinya bersifat sementara dan akan segera 

kembali normal. 

2. Laba  

Asuransi teori ekonomi klasik adalah setiap perusahaan 

berusaha memaksimumkan laba, dan praktik, tujuan 

seperti ini sulit diwujudkan karena begitu banyak 

variabel yang mempengaruhi tingkat penjualan. Oleh 

karena itu, tujuan laba biasanya dinyatakan dalam 

bentuk nilai rupiah atau persentase pendapatan 

penjualan yang dipandang memuaskan atau realistis 

dicapai oleh pemilik dan manajemen puncak 

perusahaan. 

3. Return On Invesment (ROI) (Laba Atas Investasi)  

Tujuan berorientasi pada ROI dinyatakan dalam bentuk 

rasio laba terhadapa investasi total yang dikeluarkan 

perusahaan dalam riset dan pengembangan, serta 

                                                           
25
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fasilitas produksi ada aset yang mendukung produk 

bersangkutan. 

4. Pangsa Pasar 

Perusahaan seringkali menetapkan peningkatan pangsa 

pasar sebagai tujuan penetapan harga. Pangsa pasar 

dapat berupa pangsa pasar relatif dan pangsa pasar 

absolute. Pangsa pasar relatif adalah perbandingan 

antara penjual produk perusahaan dan penjualan produk 

pesaing utama. Sedangkan pangsa pasar absolut adalah 

pebandingan antara penjualan produk perusahaan dan 

penjualan industri secara keseluruhan.
26

 

5. Aliran Kas  

Sebagian perusahaan menetapkan harga agar 

menghasilkan kas secepat mungkin. Tujuan ini 

biasanya dipilih manakala perusahaan bermaksud 

menutup biaya perkembangan produk secepatnya. 

Selain itu, apabila siklus hidup produk diperkirakan 

berlangsung singka, maka tujuan ini dapat menjadi 

pilihan strategi. 

6. Status Quo (kondisi yang ada pada saat ini) 

Dalam kasus-kasus tertentu, perusahaan berada dalam 

posisi kompetitif yang terhadap dapat mempertahankan 

status quo. Tujuan status quo bisa berfokus jumlah 

dimensi, seperti mempertahankan pangsa pasar tertentu, 

menyamai harga pesaing, mewujudkan stabilitas harga, 

dan mempertahankan citra publik yang bertujuan 

membantu perusahaan menekan resiko dengan jalan 

menstabilisasikan penetapan produk. Kompetisi pun 

dapat beralih dari harga ke persaingan berbasis non-

harga. 

7. Kualitas Produk  

Citra kualitas produk dapat dibentuk melalui strategi 

penetapan harga. Harga mahal contohnya, kerapkali 

dijadikan indikator kualitas tinggi oleh para konsumen. 
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Upaya menghasilkan produk berkualitas tnggi biasanya 

membutuhkan biaya besar, diantaranya biaya riset dan 

pengembangan, serta biaya bahan baku yang 

digunakan. Kendati demikian, apabila konsumen 

mempersepsikan produk dan merek spesifik dan 

berkualitas tinggi, maka produk dan merek 

bersangkutan berpulang survive lebih besar dalam pasar 

yang sangat kompetitif. Konsumen mempertimbangkan 

merek dan produk tersebut sekalipun harganya lebih 

mahal. 

Sedangkan Menurut Kasmir, tujuan penetapan harga 

antra lain:
27

 

1. Untuk Bertahan Hidup 

Artinya dalam kondisi tertentu terutama dalam 

kondisi pesaingan yang tinggi. Dalam hal ini 

perusahaan menentukan harga semurah mungkin 

dengan maksud produk dan jasa yang ditawarkan 

laku dipasaran. 

2. Memaksimalkan Laba 

Tujuan penetapan harga ini dengan mengharapkan 

penjualan yang meningkatkan laba dapat 

ditingkatkan. 

3. Memperbesar Market Sher  

Penetapan harga ini dengan harga yang murah. 

Sehingga diharpkan jumlah konsumen meningkat 

dan diharapkan pula konsumen pesaing beralih ke 

produk yang ditawarkan. 

4. Mutu Produk 

Tujuan dalam hal ini adalah untuk memberikan 

kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan 

memiliki kualitas yang tinggi. 
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5. Karena Pesaing 

Penentuan harga dengan melihat harga pesaing. 

Tujuannya adalah agar yang ditawarkan jangan 

melebihi harga pesaing. 

6. Pertumbuhan penjualan maksimum. 

7. Unggul dalam suatu produk.
28

 

 

4. Tahap-Tahap Penentuan Harga    

Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan 

penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarka. 

Meskipun penetapan haraga merupakan hal yang penting, 

namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna 

dalam menangani permasalahn penetapan harga tersebut. 

Menurut William J. Stanton bahwa penetapan haraga 

memiliki 4 tahap yaitu:
29

 

1. Mengestimasi untuk permintaan barang  

Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat 

mengestimasi permintaan barang atau jasa yang 

dihasilkan secara total yang akan memudahkan 

perusahaan dalam melakukan penetuan harga terhadap 

permintaan barang yang ada dibandingkan dengan 

permintaan barang baru. Dalam mengestiminasi 

permintaan suatu barang maka sebuah manajemen bisa 

menggunakan cara :
30

 

a. Menentukan harga yang diharapakan (expected 

price) yakni harga yang diharpakan dapat diterima 

oleh konsumen yang ditemukan berdasarkan 

perkiraan. 

b. Mengestimasi volume penjualan pada berbagai 

tingkat bunga. 

2. Mengetahui terlebih dahulu  reaksi dalam persaingan  

                                                           
28
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Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi 

persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-

sumber penyebablainnya. 

3. Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang 

sama-sama menginginkan uangkonsumen. 

Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat 

diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin 

bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu 

mengharapkan market share yang lebih besar. Memang 

harus disadari bahwa untuk mendapatkan market share 

yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan 

kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping 

dengan penentuan harga tertentu. 

4. Strategi harga  

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar 

terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, 

yaitu:
31

 

1. Penetapan harga penyaringan (skimming price) 

Strategi ini berupa penetapan harga yang ingin 

mencapai setinggi- tingginya. Kebijakan ini 

memiliki tujuan untuk menutupi biaya penelitian, 

pengembangan dan promosi. Oleh karena itu 

strategi ini cocok untuk produk baru. 

2. Penetapan harga penetrasi (penetration price) 

Penetapan harga penetrasi merupakan strategi 

penetapan harga yang serendah-rendahnya untuk 

mencapai volume penjualan yang relatif 

singkat.Strategi ini cenderung lebih bermanfaat 

dibanding dengan penetapan harga penyaring 

(skimming) jika kondisi ini terdapat didalam pasar. 

3. Penetapan harga prestis (Prestige pricing) 

Penetapan harga prestise merupakan penetapan 
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harga yang tinggi demi membentuk kualitas produk 

yang tinggi. Harga kerapkali digunakan oleh 

pelanggan sebagai indikator tingkat kualitas atau 

prestise sebuah barang/jasa. Dengan demikian, bila 

harga diturunkan sampai tingkat tertentu, maka 

permintaan terhadap barang atau jasa bersangkutan 

justru akan turun.
32

 

4. Mempertimbangakan politik pemasaran perusahaan. 

 

5. Mengukur Harga 

Indikator yang digunakan untuk mengukur harga antara 

lain:
33

 

a. Harga produk terjangkau 

b. Persaingan harga  

c. Kesesuaian harga dengan kualitasnya  

 

6. Metode Penetapan Harga 

Secara garis besar metode penetapan harga dapat 

dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu metode 

penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, 

berbasis laba, dan berbasis persaingan.
34

 

Penetapan Harga Berbasis Permintaan: 

Metode ini lebih menekankan harga pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi selera dan keputusan suka atau 

tidak suka dari konsumen. Metode ini mengabaikan 

faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi permintaan 

seperti faktor seperti biaya, laba, dan persaingan, 
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permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai 

pertimbangan, diantaranya: 

a. Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya 

beli) 

b. Kemampuan pelanggan untuk membeli. 

c. Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan. 

d. Manfaat produk bagi konsumen. 

e. Harga produk-produk subsitusib. 

 

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga 

Secara umum factor-faktor pertimbangan dalam 

penetapan harga dapat dikategorikan dalam dua 

kelompok, yaitu faktor internal perusahan dan faktor 

eksternal.
35

 

1. Faktor internal perusahaan  

Dalam faktor lingkungan internal terdapat beberapa 

faktor mendasar yang mempengaruhi perusahaan 

dalam menentukan harga dari setiap produk yang 

dihasilkan seperti 

a. Tujuan pemasaran perusahaan 

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan 

harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. 

Tujuan tersebut bisa berupa mempertahankan 

kelangsungan hidup (survival) perusahaan, aliran 

kas, atau Return On Investment (ROI) saat ini 

menjadi pemimpin pangsa pasar, menciptakan 

kepemimpinan dalam hal kualitas produk, 

mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung 

jawab sosial, membantu penjualan produk lainnya. 

b. Strategi bauranpemasaran 

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran 

pemasaran. Oleh karena itu, harga terintegrasi, 

konsisten, dan saling mendukung dengan bauran 
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pemasaran lainnya, yaitu distribusi, dan promosi. 

Karakteristik produk, misalnya, berpengaruh 

terhadap penetapan harga. 

c. Biaya 

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga 

minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan 

tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan pasti menaruh perhatian besar pada 

aspek struktur biaya (tetap dan variabel), serta jenis-

jenis biayalainnya. 

d. Pertimbangan organisasi 

Manajemen perlu memutuskan siapa didalam 

organisasi yang harus menetapkan harga. Seperti 

perusahaan menangani masalah penetapan harga 

menurut cara masing-masing. Pada perusahaan 

kecil umumnya harga di tetapkan oleh manajemen 

puncank.Perusahaan besar, seringkali masalah 

penetapan harga ditangani oleh divisi atau manajer 

suatu lini produk. 

 

8. Harga Dalam Persptif Ekonomi Islam 

Melihat sejarah dan praktek perdagangan yang 

diajarkan Rasulullah SAW, jelaslah bahwa dalam islam 

harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh 

diintervensi.
36

 Hal ini sebagai upaya dalam pembentukan 

harga yang adil (qimah al adl) yang sesuai dengan 

kekuatan permintaan dan penawaran pasar.
37

 Dalam 

konsep Islam pertemuan antara permintaan dan 

penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela 

sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan 
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secara dzolim pada tingkat harga tertentu.
38

 

Harga merupakan salah satu variabel dari 

pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan 

dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga 

yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan 

dalam ajaran islam, selama tidak  ada dalil yang 

melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas 

dasarkeadilan dan suka sama suka antarapenjual dan 

pembeli hal ini ditegaskan dalam firman allah Qur’an 

surat Al-baqarah ayat 275 yaitu:
39

 

                  

                         

                           

                        

                   

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah Telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang Telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
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(dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang Telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

 

Berdasarkan ayat diatas bahwa jaual beli jelas dihalalkan 

dalam islam. Keterangan lain menyebutkan penjualan 

islam baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat 

normal, etika, agama, dan peri kemanusiaan yang 

menjadi landasan pokok pasar islam yang bersih, yaitu:
40

 

1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-

barang yang haram 

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur 

3. Menerapkan kasih sayang 

4. Menerapkan keadilan dan mengharamkan riba 

5. Menerapkan toleransi dan persaudaraan 

 

B.   Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Ada banyak penafsiran tentang kualitas pelayanan 

yang dimiliki berbagai definisi yang berbeda, dan 

bervariasi dari konvensional sampai yang lebih strategi. 

Kualitas meupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

 Kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh 

pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada 

pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap 

produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan 

persyaratan tersebut.
41

 Dikatakan kualitas adalah tingkat 
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mutu yang diharapkan, dan pengendalian keragaman 

dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi 

kebutuhankonsumen. 

 

Pelayanan adalah menurut kotler yaitu “ A service 

any act or performance that one party can offer to 

another that is essentially intangible and doesn’t result 

in the ownership of anything, its production may or may 

no be a physical product.” Maksudnya yaitu bahwa 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau 

tidak pada suatu produk fisik.
42

 Pelayanan menurut 

moenir adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain yang langsung.
43

 

 Dari pengertian diatas, maka kualitas pelayanan 

merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh 

perusahaan baik yang memproduksi barang maupun 

jasa. Selain itu, kualitas pelayanan merupakan 

perbandinganantara kenyataan dan harapan konsumen, 

jika kenyataan ternyata yang diterima lebih dari yang 

diinginkan maka pelayanan yang diberikan dapat 

dikatakan bermutu dan konsumen akan merasa puas, dan 

sebaliknya jika kenyataan ternyata kurang dari apa yang 

diharapkan maka pelayanan dikatakan tidak bermutu. 

 

2. Kualitas Pelayanan Menurut Persepektif Ekonomi 

Islam 

Kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan 

tentunya tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan 

kepuasan semata. Sebagai seorang muslim dalam 
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memberikan pelayanan haruslah mendasarkan pada 

nilai-nilai syariah guna mewujudkan nilai ketakwaan 

sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam 

rangka menjalankan misi syari’at islam. 

Dalam pandangan Islam, yang dijadikan tolak 

ukur untuk menilai kualitas pelayanan adalah 

standarisasi syariah. Islam mensyari’atkan kepada 

manusia agar selalu terikat dengan hukum syara’ dalam 

menjalankan aktivitas ataupun memecahkan setiap 

masalah. Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil  

usaha baik berupa barang maupun jasa hendaknya 

memberikan yang berkualitas. Jangan memberikan yang 

buruk kepada oranglain.
44

 

a. Reability (keandalan) adalah kememapuan untuk 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat serta memuasakan. Artinya pelayanan 

yang diberikan handal dan bertanggung jawab, 

karyawan sopan dan ramah. 

b. Responsiveness (daya tanggap) adalah suatu respon 

atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

Dalam islam kita harus selalu menepati komitmen 

seiring dengan 

promosiyangdilakukanolehperusahaan. 

c. Assurance (Jaminan) adalah kemampuan karyawan 

atas pengetahuan terhadap produk atau jasa secara 

tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau 

kesopanan dalam memberikan pelayanan, 

keterampilan dalam memberikan informasi dan 

kemampuan dalam menanamkan kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan. Hal ini ditegaskan 

dalam firman Allah Qur’an Surat ali-imran ayat 159 

yang berbunyi: 
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Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah 

kamu berlaku lemah Lembut terhadap 

mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawaratlah 

dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian 

apabila kamu Telah membulatkan tekad, 

Maka bertawakkallah kepada 

Allah.Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya. 

 

d. Empathy (empati) adalah kempampuan perusahaan 

dalam memberikan perhatian yang bersifat individual 

atau pribadi kepada para konsumennya. Perhatian 

yang diberikan haruslah dilandasi dengan aspek 

keimanan dalam rangka mengikutseruan Allah Swt 

untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Hal ini 

ditegaskan dalam firman Allah Qur’an  Surat An-

Nahl ayat 90 yang berbunyi: 

                       

                  



30 
 

          

 

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. 

 

e. Tangible ( bukti fisik) adalah suatu bentuk 

penampilan fisik, contohnya gedung, tempat parkir, 

media komunikasi dan lain sebagainya yang bersifat 

fisik. Dalam menjalankan operasional perusahaan 

harus memperhatikan sisi penampilan fisik karyawan 

dalam hal berbusana yang santun, beretika dan syar’i. 

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Qur’an Surat 

Al-A’raf ayat 26 yang berbunyi. 

 

                    

                    

           

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. 
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3. Karakteristik Jasa (Service) 

Karakteristik jasa menurut Gasperz terdiri dari 12 

karakteristik, yaitu:
45

 

a. Pelayanan merupakan output tak berbentuk (intangible 

Otput) 

b. Pelayanan merupakan output variabel, tidakstandar 

c. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventori, tetapi 

dapat dikonsumsi dalam produksi. 

d. Terdapat hubungan langsung yang erat dengan 

pelanggan melalui proses pelayanan 

e. Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan 

pelayanan 

f. Ketermpilan personil diserahkan atau diberikan secara 

langsung kepada pelanggan. 

g. Pelayanan tidak dapat diproduksi secaramasal. 

h. Membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari 

individu. Yang memberikan pelayanan. 

i. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat padat karya. 

j. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasipelanggan 

k. Pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif
46

 

l. Option penetapan harga lebih rumit. 

 

4. Prinsip-Prinsip Kualitas Jasa 

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan 

lingkungan yang kondusif bagi organisasi jasa untuk 

menyempurnakan kualitas, organisasi bersangkutan harus 

mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang 

berlaku bagi perusahaan manufaktur maupun organisasi 

jasa. Keenam prinsip tersebut terdiri atas:
47
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1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan 

inisiatif dan komitmen dari manajemen 

puncak.Manajemen puncak harus memimpin dan 

mengarahkan organisasinya dalam upaya 

peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya 

kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha 

peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil. 

2. Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer 

puncak sampai karyawan operasional, wajib 

mendapatkan pendidikan mengenai kualitas. Aspek 

yang perlu mendapatkan penekanan dalam 

pendidikan antara lain konsep kualitas sebagai 

strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi 

kualitas. 

3. Perencanaan Strategik 

Proses perencanaan strategik harus mencakup 

pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan 

dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi 

dan misinya. 

4. Review (ulasan) 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang 

paling efektif bagi manajemen untuk mengubah 

prilaku organisasional. Proses ini menggambarkan 

mekanismeyang menjamin adanya perhatian terus 

menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran 

kualitas.
48

 

5. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi 

dipengaruhi oleh proses komunikasi organisasi, baik 

dengan karyawan, pelanggan, maupun stakeholder. 

6. Penghargaan Dan Pengakuan 

Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan 
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prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, 

motivasi, semangat kerja, rasa bangga dan rasa 

memiliki setiap anggota organisasi dapat meningkat, 

yang akan berkontribusi pada peningkatan 

produktivitas dan profitabilitas bagi perusahaan, serta 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 

5. Dimensi Kualitas Jasa  

Terdapat lima dimensi kualitas jasa dengan menerapkan 

konsep kesenjangan yang disebut service quality 

(kualitas pelayanan), ke lima dimensi tersebut disingkat 

dengan TERRA, yaitu:
49

 

1. Berwujud (Tangible) 

Merupakan penampilan fasilitas fisik, perlengkapan 

dan materi komunikasi yang baik, menarik dan 

sebagainya. Seperti: tersedianya ruang tunggu yang 

nyaman, tempat parkir yang luas dan lain-lain. Hal 

ini juga menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak 

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa. 

2. Empati (Empathy) 

Adalah sifat dan kemampuan untuk memberikan 

perhatian penuh kepada pelanggan, melakukan 

komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan 

pelanggan secara individual. Misalnya karyawan 

harus mencoba menempatkan diri sebagai pelanggan. 

Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi 

segera, agar selalu terjaga hubungan harmonis, 

dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus. 
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3. Cepat Tanggap (Responsiveness) 

Adalah kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan 

jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi 

keluhan/complaint dari konsumen. 

4. Keandalan (Reability) 

Adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat, 

serta memuaskan.Keandalan meliputi 2 aspek utama, 

yaitu konsistensi kerja (performance) dan sifat dapat 

dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan jasanya secara tepat sejak awal (right 

the first time) 

5. Kepastian (Assurance) 

Yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap 

janji yang telah dikemukakan kepada konsumen. 

Jaminan juga berati bahwa para karyawan selalu 

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani 

setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

Apabila kelima elemen TERRA diatas diperhatikan, 

diharapkan akan memberi kepuasan kepada 

konsumen. Kepuasan adalah fungsi dari Perceived, 

Dan Expectation. 

 

    Keterangan: 

 

S= Satisfaction (kepuasan) 

E= Expectation (ekspetasi atau harapan) 

P= Perceived (dirasakan) 

Jika jasa atau produk yang dibeli sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh konsumen, maka akan terdapat 

kepuasan dan sebaliknya akan timbul rasa kecewa. 

S = F (E.P) 
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Bila kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi 

harapannya, maka konsumen betul-betul puas, 

mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka 

akan mengadakan pembelian ulang serta memberi 

rekomendasi kepada rekannya.  

 

6. Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan 

Setiap perusahaan harus mampu memahami dan 

mengantisipasi beberapa faktor potensial yang bisa 

menyebabkan buruknya kualitas layanan,diantaranya:
50

 

1. Produksi dan Konsumsi Yang Terjadi 

SecaraSimultan 

Salah satu karakteristik unuk jasa atau layanan adalah 

inseparability, artinya jasa diproduksi dan 

dikonsumsi pada saat bersamaan. Hal ini kerapkali 

membutuhkan kehadiran dan partisipasi pelanggan 

dalam proses penyampaian layanan. 

Konsekuensinya, berbagai macam persoalan 

sehubungan dengan interaksi antara penyedia layanan 

dan pelanggan layanan bisa saja terjadi. Bebarapa 

kelemahan yang mungkin ada pada karyawan dan 

mungkin berdampak negatif terhadap persepsi 

kualitas meliputi: 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan cara 

berpakaian karyawan kurang sesuai dengan konteks 

b. Tutur kata karyawan kurang sopan 

c. Karyawan selalu cemberut atau pasang tampang 

“angker” 

2. Intensitas Tenaga Kerja Yang Tinggi 

Keterlib atan karyawan secara intensif dalam 

penyampaian layanan dapat pula menimbulkan masalah 

kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitslayanan yang 

dihasilkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhuinya 

antara lain: upah rendah (umumnya karyawan yang 
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melayani atau berinteraksi langsung dengan pelanggan 

memiliki tingkat pendidikan dan upah yang paling 

rendah dalam sebuah perusahaan), pelatihan yang 

kurang memadai, motivasi kerja karyawan rendah, dan 

lain-lain. 

3. Dukungan Terhadap Pelanggan Internal Kurang 

Memadai 

Agar para karyawan mampu melayani pelanggan secara 

efektif, mereka membutuhkan dukungan dari fungsi-

fungsi utama manajemen (operasi, pemasaran, 

keuangan dan SDM). Dukungan tersebut bisa berupa 

peralatan, pelatihan, keterampilan, maupun informasi. 

4. Gap Komunikasi 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi 

merupakan faktor esensial dalam menjalin kontak dan 

relasi dengan pelanggan. Bila terjadi gap komunikasi, 

maka bisa timbul penilaian atau persepsi negatif 

terhadap kualitas layanan. Gap komunikasi bisa berupa 

: 

a. Penyedia layanan memberikan janji berlebihan, 

sehingga tidak mampu memenuhinya 

b. Penyedia layanan tidak bisa selalu menyajikan 

informasi terbaru kepada para pelanggan 

c. Pesan komunikasi penyedia layanan tidak dipahami 

pelanggan 

d. Penyedia layanan tidak memperhatikan atau tidak 

segera menindak lanjuti keluhan dan saran 

pelanggan. 

5. Memperlakukan Semua Pelanggan Dengan Cara Yang 

Sama 

Pelanggan merupakan individu unik dengan preferensi, 

perasaan dan emosi masing-masing. Dalam hal 

interaksi dengan penyedia layanan, tidak semua 

pelanggan bersedia menerima layanan yang seragam 

(standar dized services). Sering terjadi ada pelanggan 

yang menginginkan atau bahkan menuntut layanan 



37 
 

yang sifatnya personal dan berbeda dengan pelanggan 

lain. 

6. Perluasan Atau Pengembangan Layanan Secara 

Berlebihan disatu sisi, mengintroduksi layanan baru 

atau menyempurnakan layanan lama dapat 

meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan 

menghindari terjadinya layanan yang buruk. Di sisi 

lain, bila terlampau banyak layanan yang sudah ada, 

hasil yang di dapatkan belum tentuoptimal. 

7. Visi Bisnis Jangka Pendek 

Misalnya, orientasi pada pencapaian target penjualan 

dan laba tahunan, penghematan biaya sebesar-

besarnya, peningkatan produktivitas tahunan, dan 

lain-lain. 

 

7. Pelayanan Menurut Islam 

Islam menghapus semua perbedaan kelas umat 

manusia dan menganggap amal sebagai kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan 

kapasitas dan kemampuan dirinya. Hubungan antara 

iman dan amal (kerja) itu sama dengan hubungan antara 

pohon dengan akar, yang salah satunya tidak mungkin 

bisa eksistan padanya yang lain. Islam tidak mengakui 

dan mengingkari sebuah keimanan yang tidak 

membuahkan perilaku yang baik.
51

 

Islam juga mengajarkan kepada umat manusia agar 

dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan 

prinsip ekonomi islam sebagai mana dijelaskan dibawah 

ini: 

1. Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak 

mengada ngadakan fakta, tidak berhianat serta tidak 

pernah ingkarjanji. 

2. Tidak menipu (Al-kazib) yaitu sikap yang sangat 
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mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak 

menipu.
52

 

3. Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap 

ramah tamah sopan, santun, murah senyum, suka 

mengalah namun tetappenuh tanggung jawab. 

4. Bersikap professional. 

Selain memerintahkan bekerja, islamjuga menuntun 

setiap muslim agar dalam bekerja dibidang apapun 

haruslah bersikap profesional. Inti dari sikap 

profesional adalah harus cakap dan ahli dalam bidang 

pekerjaannya yang sedang dijalani/ditekuni. Memiliki 

semangat yang tinggi dalam setiap menjalankan 

tugasnya serta bertanggung jawab terhadap apa yang 

telah dilakukannya terhadap pekerjaan tersebut. 

5. Bersikap amanah dan bertanggung jawab  

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seseorang 

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. Sikap amanah dapat diperkuat jika dia 

selalu meningkatkan pemahaman islamnya dan 

istiqomah dalam menjalankan syari’at islam. 

6. Memelihara etos kerja  atau bersungguh-sungguh 

Islam mendorong setiap muslim untuk selalu bekerja 

keras serta bersungguh-sunggu mencurahkan tenaga 

dan kemampuannya dalam bekerja. Dorongan utama 

seorang muslim dalam bekerja adalah bahwa aktivitas 

kerjanya dalam pandangan islam merupakan bagian 

dari ibadah karena bekerja merupakan pelaksanaan 

salah satu kewajiban. 
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C.  Kepuasan Pelanggan  

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin 

“satis”, (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” 

(melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan 

sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “ membuat 

sesuatu memadai”.
53

 

Kotler dan Armstrong mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai suatu pembelian tergantung pada 

kinerja produk actual, sehingga sesuai dengan harapan 

pembeli. Konsumen memiliki berbagai macam tingkatan 

kepuasan. Jika keberadaan suatu produk berada dibawah 

harapan pembeli, maka pembeli tersebut tidak merasa 

puas. Jika sesuai dengan harapan, maka konsumen akan 

merasa puas. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

konsumen setelah membandingkan dengan harapannya.
54

 

Menurut Kotler dan Keller bahwa kepuasan (satis 

faction) adalah perasaan senang atau kecewa yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal 

memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika 

kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan 

puas.Penilaian pelanggan atas kinerja produk tergantung 

pada banyak faktor, terutama jenishubungan loyalitas yang 

dimiliki pelanggan  dengan  sebuah  merek.
55

 Pelanggan 

sering membentuk persepsiyang lebih menyenangkan 

tentang sebuah produk dengan merek yang sudah mereka 
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anggap positif.
56

 Terdapat tiga jenis pelanggan, yaitu: 

a. Pelanggan Internal (Internal Costumer) 

Setiap orang yang ikut menangani proses pembuatan 

maupun penyediaan produk di dalam perusahaan atau 

organisasi. 

b. Pelanggan Perantara (Intermediate Costumer) 

Mereka yang bertindak atau berperan sebagai 

perantara untuk mendistribusikan produk kepada 

pihak konsumen atau pelanggan eksternal. Pelanggan 

perantara ini bukan sebagai pemakai ahir. 

c. Pelanggan Eksternal (External Costumer) 

Pembeli atau pemakai ahir, yang disebut sebagai 

pelanggan yang nyata (real costumer).
57

 

 

2. Cara mengukur ke puasan pelanggan 

Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap 

perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan 

pelanggannya dan pelanggan pesaing. Kotler 

mengidentifikasi empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan, yaitu:
58

 

1. Sistem Keluhan Dan Saran ( Complaint And Sugestion 

System) 

Banyak perusahaan membuka kotak saran dan 

menerima keluhan yang dialami oleh langganan. Ada 

juga perusahaan yang memberi amplop yang telah 

ditulis alamat perusahaan untuk digunakan 

menyampaikan saran, keluhan serta kritik.Saran 

tersebut dapat juga disampaikan melalui kartu 

komentar, costumer, telpon bebas pulsa.Informasi ini 
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dapat memberikan ide dan masukan kepada 

perusahaan yang memungkinkan perusahaan 

mengantisifasi dan cepat tanggap terhadap kritik dan 

saran tersebut.
59

 

2. Survei Kepuasan Pelanggan ( Costumer Satisfaction 

Surveys) 

Dalam hal perusahaan melakukan survei untuk 

mendeteksi komentar pelanggan, survei ini dapat 

dilakukan melalui pos, e-mail, telepon, website, atau 

wawancara pribadi, atau pelanggan diminta mengisi 

angket. Melaluisurvei, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan balikan secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya.
60

 

3. Pembeli Bayangan ( Ghost Shopping) 

Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang tertentu 

sebagai pembeli ke perusahaan lain atau ke 

perusahaan nya sendiri. Pembeli misteri ini 

melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayan yang 

melayaninya. Juga dilaporkan segala sesuatu yang 

bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan 

oleh manajemen. Bukan saja orang lain yang disewa 

untuk menjadi pembeli bayangan tetapi juga manajer 

sebdiri harus turun kelapangan, belanja ke toko 

saingan dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer 

ini sangat penting karena data dan informasi yang 

diperoleh langsung ia alamisendiri. 

4. Analisa Pelanggan Yang Lari ( Lost CostumerAnalysis) 

Pelanggan yang hilang, dicoba dihubungi. Mereka 
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diminta untuk mengungkapkan mengapa mereka 

berhenti, pindah ke perusahaan lain, adakah sesuatu 

masalah yang terjadi yang tidak bisa diatasi atau 

terhambat diatasi.
61

 Dari kontak semacam ini akan 

diperoleh informasi dan akan memperbaiki kinerja 

perusahaan sendiri agar tidak ada lagi langganan 

yang lari dengan cara meningkatkan kepuasan 

mereka.  

 

3. Sebab-Sebab Timbulnya Ketidak Puasan  

tentu banyak sebab-sebab timbulanya rasa tidak puas 

terhadap sesuatu antara lain:
62

 

a. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

b. Layanan selama proses menikmati jasa tidak 

memuaskan. 

c. Perilaku personil kurang memuaskan. 

d. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 

e. Cost/biaya terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, 

banyak waktu terbuang dan harga tidak sesuai. 

f. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai 

dengankenyataan. 

1. Definisi Operasional Variabel 

Dalam melakukan analisis, perlu kiranya memperhatikan 

variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian:
63

 

a. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

harga dan kualitas pelayanan. Harga adalah nilai 

suatu barang dan jasa yang dapat diukur dengan 

sejumlah uang. Sedangkan kualitas pelayanan adalah 
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ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

konsumen. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang mempunyai 

ketergantungan antara variabel satu dengan variabel 

yang lain, atau variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel 

dependen yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang 

dialami konsumen setelah membandingkan antara 

persepsi kinerja (hasil) suatu produk dengan 

harapannya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan modal konseptual 

tentang bagai mana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.
64

 

Komponen utama pada kerangka pemikiran dikembangkan 

adalah independent variables (variabel bebas), dependent 

variables (variabel terikat). 

Harga menurut Wibowo sukimo merupakan salah satu 

variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan 

kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep 

harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan 

dalam ajaran islam, selama tidak ada dalil yang 

melanggarnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar 

keadilan harga yang adil (Qimah-al-adl)dan suka sama suka 

antara penjual dan pembeli.65 

Pada kondisi tertentu konsumen sangat sensitif 

terhadap harga sehingga suatu produk yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan para pesaingnya dapat mengeliminasi produk 
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dari pertimbangkan konsumen. Dengan penetapan harga yang 

kompetitif dan sesuai dengan keinginan atau kehendak 

konsumen maka perilaku konsumen akan berubah 

(terpengaruh untuk melakukan pembelian).66 

Kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan tentunya 

tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan semata. 

Sebagai seorang muslim dalam memberikan pelayanan 

haruslah berdasarkan nilai-nilai syariah guna mewujudkan 

nilai ketakwaan sekaligus membuktikan konsistensi 

keimannaya dalam rangka menjalankan misi syari’at islam. 

Yang dijadikan tolat ukur menilai kualitas pelayanan adalah 

syariah.67 Sesuai dengan yang diharapkan, kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Kepuasan konsumen adalah 

sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sesuai dengan 

apa yang diharapkan konsumen sampai mencapai batas 

maksimal rasa puas itu. Usaha memuaskan konsumen harus 

dilakukan secara menguntungkan atau dengan situasi sama 

menang (win-win situation), yaitu keadaan dimana kedua 

belah pihak merasa puas dan tidak ada yang dirugiakan.68 

 Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai  falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Quran dan sunah.69 Dan pandangan islam, yang 

menjadi tolak ukur dalam menilai kepuasan konsumen adalah 

standar syariah. Standar syariah yang digunakan dalam nilai 
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kepuasan konsumen adalah sifat jujur, sifat, amanah, tidak 

mengandung ribah, barang yang dikonsumsi harus halal.70 

 Variabel penelitian ini yaitu variabel bebas atau 

independen dan variabel terikat atau dependen. Variabel 

independen  dalam penelitina ini adalah Harga sebagai (X1) 

yang mempunyai empat indikator yaitu: keterjangkauan 

harga, kesesuaian harga dengan manfaat, kesesuaian harga 

dengan kualitas produk, dan daya saing harga. Sedangkan 

kualitas pelayaan sebagai (X2) yang mempunyai 5 indikator, 

yaitu Reability (keandalan), Assurance (jaminan) Tangibles 

(bukti nyata), Empthy (empati), dan  Responsivenes 

(ketanggapan). 

 Variabel dependent atau terkait dalam penelitian ini 

adalah kepuasan konsumen (Y) yang memiliki 3 indikator, 

yaitu kualitas produk, terpenuhinya keinginan konsumen, dan 

kepuasan terhadap fasilitas dan layanan jasa. Berikut ini 

adalah kerangka pemikiran pada gambar 2.1 adalah sebagai 

berikut. 

Gamabar 2.1 Model Atau Alur Kerangka Pemikiran 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah pertanyaan tentatif yang 

merupakaan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita 

amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis tersebut 

akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika fakta-

fakta membenarkan. Oleh karena itu pada penulisan laporan 

ini, hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara atau 

pendapat yang masih lemah sehingga perlu dibuktikan 

kebenarannya. Dalam hipotesis yang penulis buat adalah 

hipotesis Ho dan H1  

Ho :”Tidak terdapat berpengaruh antar harga dan 

kualitas pelayana terhadap kepuasan konsumen 

pada rumah makan puti minang” 

H1 :”Terdapat pengaruh antara harga dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

rumah makan puti minang”. 
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