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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi yang pesat membuat perusahaan 

meningkatkan persaingan bisnis dengan menggunakan marketplace 

untuk memasarkan berbagai macam produk ataupun jasa dalam 

bentuk digital. Salah satu marketplace yang sedang populer saat ini 

adalah tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana dampak penerapan e-service quality dan e-recovery 

service quality mempengaruhi e-customer loyalty mahasiswa 

pengguna marketplace tokopedia dan pandangan etika bisnis Islam  

terhadap penerapan e-service quality dan e-recovery service quality 

terhadap e-customer loyalty mahasiswa pengguna marketplace 

tokopedia.  

Penelitian ini menggunakan field research serta didukung 

dengan penelitian kombinasi (Mixed Methodology) yang bersifat 

komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yang diperoleh dari narasumber yang diambil dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2018 dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yaitu buku dan jurnal penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini ialah melalui kuesioner, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

positif tetapi tidak signifikan antara e-service quality dan e-

recovery service quality terhadap e-customer loyalty dikalangan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung angkatan 2018 dalam penggunaan marketplace 

tokopedia. Dalam perspektif etika bisnis Islam penerapan e-service 

quality dan e-recovery service quality dalam meningkatkan e-

customer loyalty pada mahasiswa pengguna marketplace tokopedia 

harus melandaskan pada kaidah-kaidah agama Islam yaitu tidak 

menjual atau memperoduksi barang-barang yang diharamkan, serta 

transparan dalam mendeskripsikan barang yang dijual. 

 

Kata Kunci : E-Service Quality, E-Recovery Service Quality, E-

Customer Loyalty   
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ABSTRACT 

 

Rapid technological developments make companies increase 

business competition by using marketplaces to market various 

products or services in digital form. Nowadays, One of the popular 

marketplaces is Tokopedia. This study aims to determine how the 

impact of the application of e-service quality and e-recovery 

service quality affected the e-customer loyalty of students using the 

Tokopedia marketplace and the view of Islamic business ethics on 

the implementation of e-service quality and e-recovery service 

quality on student e-customer loyalty. Tokopedia marketplace 

users. 

 This study uses field research and is supported by 

comparative research (Mixed Methodology). The data sources in 

this study were primary data sources obtained from sources taken 

from the Faculty of Economics and Islamic Business UIN Raden 

Intan Lampung batch 2018 and secondary data was obtained from 

literature studies, namely books and previous research journals. 

Data collection techniques in this study were through 

questionnaires, interviews, observation, and documentation. 

 The results of this study indicate that there is a positive but 

not significant effect between e-service quality and e-recovery 

service quality on e-customer loyalty among students of the Islamic 

Economics and Business Faculty of UIN Raden Intan Lampung 

batch 2018 in the use of the Tokopedia marketplace. In the 

perspective of Islamic business ethics, the application of e-service 

quality and e-recovery service quality in increasing e-customer 

loyalty to students using the Tokopedia marketplace must be based 

on Islamic religious principles, namely not selling or producing 

prohibited items, as well as being transparent in describing goods 

sold. 

 

Keywords : E-Service Quality, E-Recovery Service Quality, E-

Customer Loyalty   
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MOTTO 

 

 

َ ََل  ُ لَُكْم َوََل تَْعتَُدْوا ۗاِنَّ ّللّاٰ ُمْىا طَيِّٰبِت َمآ اََحلَّ ّللّاٰ ٰيٓ اَيُّهَا الَِّذْيَه ٰاَمنُْىا ََل تَُحرِّ

 يُِحبُّ اْلُمْعتَِدْيَه ٧٨

 

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan 

apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan 

janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melapaui batas” 

(Qs.Al-Ma’idah/5:87)
1
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Qur’an Surah Al-Maidah: 87 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Pemahaman awal agar mendapatkan gambaran yang jelas 

serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka 

perlunya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian. Adapun 

judul penelitian ini adalah ―Analisis E-Service Quality dan 

E-Recovery Servive Quality Terhadap E-Customer Loyalty 

Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung Angkatan 2018  Pengguna 

Marketplace Tokopedia)”  

Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak 

terjadinya kesalah pahaman terhadap penggunaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan. Adapun istilah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan 

menspesifikasi apa yang harus dilakukan oleh sistem, 

tahap analisis akan menentukan masalah apa yang harus 

diselesaikan pada organisasi atau perusahaan.
1
   

2. E-Service Quality adalah pelayanan yang dilakukan suatu 

perusahaan kepada pelanggannya dengan cara online 

melalui media internet.
2
 

3. E-Recovery Service Quality adalah reaksi dari situs web 

terhadap kegagalan suatu layanan dalam rangka untuk 

                                                             
1 Hanif Al Fatta, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Untuk 

Keunggulan Bersaing Perusahaan Dan Organisasi Modern (Yogyakarta: Pererbit 

Andi, 2007). Hlm 11. 
2E Yulianto, BISNIS ONLINE DAN E-COMMERCE: Meneroka Kualitas 

Pelayanan Online Pada Pelanggan (INTELIGENSIA MEDIA (Kelompok 
Penerbit Intrans Publishing), 2020), 

https://books.google.co.id/books?id=nVYnEAAAQBAJ. 



 
 

 
 

2 

mengurangi ketidakpastian dan memperhatikan 

pelanggan.
3
 

4. E-Customer Loyalty adalah orang yang membeli secara 

teratur yang secara terus menerus dan berulang kali untuk 

memuaskan keinginan dengan memiliki poduk atau 

mendapatkan jasa tersebut.
4
 

5. Etika Bisnis Islam adalah  seperangkat nilai tentang baik, 

buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis 

berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai 

dengan syariah.
5
 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud 

dengan judul penelitian ini adalah Peneliti ingin menganalisis 

E-Service Quality dan E-Recovery Servive Quality Terhadap 

E-Customer Loyalty Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, 

Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung pengguna Marketplace 

Tokopedia. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya waktu dan teknologi, manusia 

dituntut untuk menjalani kehidupan yang praktis dalam 

berbagai aktivitas. Di era globalisasi, teknologi memainkan 

peran penting dalam kehidupan manusia, terutama internet. 

Internet digunakan untuk mengakses berbagai macam 

informasi, selain itu dapat dikembangkan untuk menjangkau 

aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Fasilitas dan 

kemudahan internet seringkali digunakan untuk 

berkomunikasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. 

                                                             
3 Majid Mohammad Shafiee and Negin Ahghar Bazargan, ―Behavioral 

Customer Loyalty in Online Shopping: The Role of e-Service Quality and e-

Recovery,‖ Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 

13, no. 1 (2018): 26–38, https://doi.org/10.4067/S0718-18762018000100103. 
4 L Suryati, Manajemen Pemasaran : Suatu Strategi Dalam Meningkatkan 

Loyalitas Pelanggan: Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan, 

1st ed. (Deepublish, 2015), 

https://books.google.co.id/books?id=rKmRDwAAQBAJ. 
5 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Grafindo 

Persada, 2011). Hlm. 21. 



 
 

 
 

3 

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), tercatat bahwa pada tahun 2019 pengguna 

internet indonesia sebesar 196,71 juta. Jumlah tersebut 

disesuaikan dengan jumlah penduduk indonesia sesuai data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 sebesar 266,91 juta 

penduduk. Dengan demikian dari sisi jumlah penduduk 

pengguna internet mengalami pertumbuhan 25,54 juta 

pengguna yaitu dari 171,17 juta menjadi 196,71 juta 

pengguna.
6
 

Pemanfaatan internet tidak hanya terbatas pada beberapa 

bidang saja tetapi mencakup berbagai bidang yang ada salah 

satunya adalah bisnis. Kemajuan di bidang teknologi, 

komputer dan telekomunikasi medukung perkebangan 

teknologi internet. Dengan internet pelaku bisnis tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, 

untuk menunjang aktivitas bisnisnya, bahkan sekarang 

cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, 

sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad 

informasi menjadi abad internet. Pengguna internet dalam 

bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran 

informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi 

strategi bisnis, seperti: pemasaran, penjualan, dan pelayanan 

pelanggan. Pemasaran di internet cenderung menembus 

berbagai rintangan, batas bangsa dan tanpa aturan-aturan yang 

baku. Sedangkan pemasaran konvensioal, barang menggali 

dalam partai-partai besar, melalui pelabuhan laut, 

menggunakaan kontainer, distribusi, lembaga penjamin, 

importir, dan lembaga bank. Pemasaran konvensional lebih 

banyak yang terlibat dibandingkan pemasaran lewat internet. 

Pemasaran di internet sama dengan direct marketing, dimana 

                                                             
6Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ―Laporan Survei Internet 

APJII 2019 – 2020,‖ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2020 

(2020): 1–146, https://apjii.or.id/survei. 



 
 

 
 

4 

konsumen berhubungan langsung dengan penjual, walaupun 

penjualnya berada di luar negeri.
7
 

Perkembagan di bidang teknologi saat ini mendorong 

perusahaan untuk mempergunakan teknologi tersebut kedalam 

aktivitas bisnisnya. Kemampuan perusahaan dalam 

mempergunakan teknologi tersebut akan semakin membantu 

peusahaan dalam bersaing dengan para kompetitornya. Salah 

satu bentuk teknologi dalam hal meningkatkan persaingan 

bisnis dan penjualan produk adalah dengan menggunakan e-

commerce untuk memasarkan berbagai macam produk 

ataupun jasa baik dalam bentuk produk ataupun digital. E-

commerce didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi 

dan transaksi yang meliputi barang dan jasa menggunakan 

teknologi informasi.
8
 Pada dasarnya pembelian secara online 

atau menggunakan fasilitas e-commerce memberikan manfaat 

yang sama dengan bentuk pemasaran langsung lainnya. 

Dengan adanya e-commerce maka memudahkan 

konsumennya memanfaatkan waktu belanja yang lebih singkat 

tanpa perlu berkecimbung dengan lalu lintas, mencari tempat 

parkir, dan berjalan dari toko ke toko dan lorong ke lorong 

yang tampaknya tak terbilang untuk mencari dan memeriksa 

produk. Dengan e-commerce konsumen dapat 

membandingkan merek, memeriksa harga, dan memesan 

barang dagangannya 24 jam sehari dari mana saja. 

Toko online merupakan hal yang sangat digemari di 

Indonesia. menurut tempo.co bank Indonesia memperkirakan 

transaksi e-commerce meningkat 48,4 persen sepanjang tahun 

2021 menjadi Rp.395 triliun. Hingga semester 1-2021, 

transaksi e-commerce tumbuh sebesar 63,4 persen menjadi 

                                                             
7Dewi Irmawati, ―Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis,‖ Orasi 

Bisnis VI, no. November (2011): 95–112. 
8D C Sari et al., Perdagangan Elektronik: Berjualan Di Internet, 1st ed. 

(Yayasan Kita Menulis, 2020), 

https://books.google.co.id/books?id=4Q3yDwAAQBAJ. 
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Rp.186,7 triliun.
9
 Tingginya angka transaksi e-commerce di 

Indonesia membuktikan bahwa e-commerce sudah sangat 

berkembang di Indonesia. Salah  satu e-commerce yang 

sedang populer saat ini yang jumlah transaksinya meningkat 

adalah Tokopedia. Tokopedia adalah  perusahaan yang 

didirikan oleh William Tanuwidjaya dan Alpha Edison pada 

17 Agustus 2019. Tokopedia didirikan karena pendiri 

tokopedia melihat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan 

yang terbesar di dunia; dengan jumlah 17.000 pulau, pendiri 

tokopedia memiliki pemikiran bahwa sulit untuk 

mengembangkan infrastruktur secara merata. Penjual yang 

ada di kota-kota kecil pindah ke kota-kota besar demi pasar 

yang lebih baik, namun hal ini menyebabkan konsumen sulit 

mendapatkan kebutuhan mereka karena keterbatasan akses. 

Hal ini mendorong terbukanya tokopedia dengan misi 

mendemokratisasi perdagangan melalui teknologi.
10

 

Iprice adalah situs meta-search yang beroperasi di 

Indonesia dan 6 negara lainnya di Asia Tenggara, yaitu; 

Filipina, Vietnam, Malaysia, Hongkong, Singapura dan 

Thailand. Iprice bekerja sama dengan sejumlah brand terbesar 

seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Zalora, Traveloka, dan 

banyak lagi.
11

 Tabel berikut merupakan 5 dri 50 situs e-

commerce dan aplikasi di Indnesia dengan jumlah pengunjung 

terbanyak pada 2019 berdasarkan iprice: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9Antara, ―bank indonesia: naik 63,4 persen, transaksi e-commerce,‖ 

Tempo.co, 2021, https://bisnis.tempo.co/read/1487214/bank-indonesia-naik-634-

persen-transaksi-e-commerce-semester-i-rp-1867-t/full&view=ok 
10Bagaimana Tokopedia dimulai, Tokopedia.com, 2021, 

https://www.tokopedia.com/about/our-story/ 
11Peta e-commerce Indonesia, iprice.co.id, 2021, 

https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/ 
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Tabel 1.1 

 jumlah pengunjng e-commerce di Indonesia 2019 

Pasar online Jumlah pengunjung 

Tokopedia 411.468.800 

Shopee 294.638.600 

Bukalapak 287.159.800 

Lazada 158.043.900 

Blibli 119.309.100 

Sumber: iprice.co.id 

 

Berdasarkan tabel diatas tokopedia masuk dalam pasar 

online yang menguasai Indonesia selama tahun 2019. Tidak 

hanya itu, tokopedia menduduki peringkat pertama dalam 

bidang pasar online yang menguasai pasar Indonesia dengan 

jumlah 411.468.800 pengunjung. Angka pengunjung 

tokopedia jauh melampaui marketplace lainnya, perbedaan 

pengunjung tokopedia dengan peringkat kedua mencapai 

116.830.200 pengunjng. Terlepas dari jumlah pengunjung 

yang banyak, webiste tokopedia mengalami gangguan. 

Banyak keluhan dengan mengalami gangguan, beberapa fitur 

tokopedia tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Pelanggaan 

kesulitan melakukan proses pembayaran dan transaksi yang 

sudah berhasil  dilakukan oleh pelanggan tidak muncul di 

daftar transaksi.
12

 Serta kekecewaan konsumen terhadap 

penangan terhadap masalah yang terkesan lambat.
13

 

                                                             
12Conney Stephanie, ―Tokopedia gangguan, pembayaran da transaksi 

dilapokan bermasalah‖, kompas.com,  
https://tekno.kompas.com/read/2020/03/23/16385387/tokopedia-gangguan-

pembayaran-dan-transaksi-dilaporkan-bermasalah 
13 Enik Kuswati, ―Isi paket berupa HP hilang, Tokopedia dan Antaraja 

Terkesan Lambat‖, mediakonsumen.com. 
https://mediakonsumen.com/2021/12/11/surat-pembaca/isi-paket-berupa-hp-

hilang-tokopedia-dan-anteraja-terkesan-lambat 
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Pada Gambar 1.1, menunjukan besar konsumen yang 

telah memberikan respon pada aplikasi Tokopedia. Tercatat 

sebanyak 6.145.059 pengguna memberikan tanggapan, 

dimana sebagian besar pengguna memberikan bintang lima 

dengan mengungkapkan review positif, dan sebagian kecil 

pengguna memberikan bintang satu atas ketidakpuasan 

layanan mobile application Tokopedia. 

 
Gambar 1.1 

Review Pengguna Mobile Application Tokopedia 

Sumber : Tokopedia, 2022 

 

Dari beberapa masalah yang timbul di atas tentu akan 

menimbulkan ketidakpuasan pelanggan yang berdampak 

terhadap customer loyalty. Berdasarkan tanggapan pada 

Gambar 1.1, maka pelayanan melalui Mobile Aplication 

Tokopedia masih banyak yang perlu dibenahi, karena 

customer loyalty akan terpenuhi melalui penawaran kualitas 

yang tinggi, dimana dengan e-service qualitty yang tinggi, 

kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. 

Berdasarkan pra survei kepada beberapa Mahasiswa Di 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung yang menggunakan aplikasi tokopedia 

dengan memberi bebrapa pertanyaan terkait Tokopedia, 

dimana hasil jawaban pra survei tersebut yang disampaikan 

mahasiswa yaitu mengeluhkan terkait kurang transparan 
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terhadap sistem promo yang berlaku dimana seharusnya bisa 

digunakan tetapi malah tidak bisa digunakan. Tidak hanya itu 

terdapat keluhan juga terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi 

tokopedia kurang mudah dipahami, serta sering terjadinya 

maintenance di jam-jam tertentu.
14

  

Tabel berikut merupakan jumlah total pengunjung e-

commerce dari kuartal satu sampai kuartal empat 2020 

berdasarkan iPrice : 

Tabel 1.2 

jumlah total pengunjung e-commerce  

dari kuartal satu sampai kuartal empat 2020  

Pasar online Jumlah pengunjung 

Shopee 390.826.700 

Tokopedia 355.556.000 

Bukalapak 142.913.700 

Lazada 105.357.100 

Blibli 77.015.600 

Sumber: iprice.co.id, data diolah pada 2022 

 

Dapat dilihat pada jumlah total pengunjung kuartal satu 

sampai kuartal empat 2020 jumlah pengunjung tokopedia 

menurun dan dikalahkan oleh shopee. Data dari tabel tersebut 

membuktikan bahwa banyak pelanggan tokopedia yang 

berhenti mengunjungi tokopedia. Masalah merupakan 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan 

Tokopedia adalah pengunjung setiap tahunnya naik, namun 

pada kenyataannya pengunjung mengalami penurunan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat turunnya kepuasan 

pelanggan yang menyebabkan loyalitas terhadap Tokopedia 

                                                             
14 Wawancara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan 

Manajemen Bisnis Syariah dan Perbankan Syariah. 15 Desember 2021 
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juga menurun, dan dapat diasumsikan bahwa pelanggan lebih 

memilih menggunakan e-commerce lain untuk melakukan 

transaksi jual beli. Hal ini harus segera di atasi oleh 

Tokopedia jika tidak mau pengunjungnya terus menurun. 

Banyak penelitian yang ingin meneliti e-loyalty karena 

sengitnya persaingan pasar online.
15

 Karena begitu pesatnya 

pertumbuhan situs marketplace, dapat membuat pelanggan 

menjadi tidak loyal karena terdapat banyak alternatif situs 

marketplace yang menawarkan beragam jenis dan fitur situs 

web yang berbeda-beda. Untuk itu pelaku bisnis harus 

memperhatikan kualitas layanan yang diberikan kepada 

pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas layanan 

elektronik pada marketplace seperti Tokopedia merupakan isu 

yang sangat penting demi menciptakan pelanggan yang loyal. 

Seperti yang dikatakan oleh Griffin, loyalitas pelanggan 

merupakan mesin penggerak atau kesuksesan suatu bisnis.
16

 

Orang yang membeli khususnya yang membeli secara teratur 

yang secara terus menerus dan berulang kali untuk 

memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa 

tersebut disebut dengan loyalitas pelanggan.
17

 Akan tetapi 

menciptakan loyalitas pelanggan terhadap Tokopedia tentunya 

tidak dapat terwujud dengan serta merta melainkan 

dipengaruhi oleh beberapa hal. 

Seiring dengan berkembangnya penggunaan internet 

dalam pemasaran, maka pelayanan (service) yang dilakukan 

suatu perusahaan kepada pelanggannya dapat dilakukan secara 

online melalui media internet atau yang disebut kualitas 

                                                             
15 Eduardo Parra-Lopez, José Alberto Martínez-gonzález, and Angel 

Chinea-Martin, ―Drivers of the Formation of E-Loyalty towards Tourism 

Destinations,‖ European Journal of Management and Business Economics 27, no. 
1 (2018): 66–82, https://doi.org/10.1108/EJMBE-11-2017-0050. 

16C P Trimurti and I.G.B.R. Utama, Model Pengembangan Destinasi 

Dalam Perspektif Motivasi Berwisata (Deepublish, 2020), 

https://books.google.co.id/books?id=yn0GEAAAQBAJ. 
17 Suryati, Manajemen Pemasaran : Suatu Strategi Dalam Meningkatkan 

Loyalitas Pelanggan: Suatu Strategi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. 
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pelayanan online (online service quality)  atau disebut juga 

dengan e-service quality.18 Karena teknologi mengalami 

kemajuan yang pesat dan dapat mempengaruhi metode yang 

digunakan dalam melakukan bisnis, sehingga munculah e-

service quality sebagai salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan 

oleh penyedia jasa kepada pelanggan. Salah satu elemen 

terpenting di dalam suatu perusahaan adalah keunggulan 

pelayanan yang dimilikinya.
19

 Keunggulan pelayanan di 

dalam suatu perusahaan, setidaknya dapat menjadi 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghadapi segala 

tantangan dan ancaman yang akan menghambat laju 

perkembangan perusahaan yang akan datang. 

Kualitas layanan Dijelaskan dalam Al-Qur‘an Surat Al-

Baqarah Ayat 267 yaitu: 

بٰٓ اَْخَزْجَُب نَُكْى  ًَّ ٍْ طَيِّٰجِت َيب َكَسْجتُْى َوِي َْفِمُْىا ِي ا اَ ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ٰيٰٓبَيُّهَب انَِّذْي

ٌَ َونَْستُْى ثِٰبِخِذْيِه  ُْفِمُْى ُْهُ تُ ىا اْنَخجِْيَث ِي ًُ ًَّ ٍَ اْْلَْرِض ۗ َوَْل تَيَ يِّ

يْ   ٦٢ٕ ًِ َ  َنُ ٌِح َم
ٌَّ للّاٰ ا اَ ْىٰٓ ًُ ُضْىا فِْيِه ۗ َواْعهَ ًِ ٌْ تُْغ ٰٓ اَ  اِْلَّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 

(di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata terhadanya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.20
 

                                                             
18Yulianto, BISNIS ONLINE DAN E-COMMERCE: Meneroka Kualitas 

Pelayanan Online Pada Pelanggan.s 
19 Evita Rahayu, ―Pengaruh E-service Quality terhadap E-customer 

Statsfaction dan E-customer loyalty Pada Toko Online Shopee‖ (Skripsi, UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Hlm 9. 
20Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Qur‘an Surah Al-Baqarah: 267 
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Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam memberikan 

pelayanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang 

atau jasa, jangan memberikan yang buruk kepada orang lain 

atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas yang 

diberikan kepada orang lain. Pelayanan yang baik akan 

menimbulkan dampak positif pada pelanggan. Adanya 

kepuasan pelanggan setelah bertransaksi dengan perusahaan 

merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan 

dengan adanya sebuah pelayanan yang baik. Selain itu, jika 

seorang pelanggan puas dengan adanya pelayanan tersebut, 

maka kepuasan pelanggan tersebut bisa menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

Selain itu, e-recovery service quality juga merupakan isu 

penting dalam bisnis online. Definisi e-recovery service 

quality mengacu pada reaksi dari situs web terhadap 

kegagalan  suatu layanan dalam rangka untuk mengurangi 

ketidakpastian dan memperhatikan pelanggan.
21

 Pelaku bisnis 

juga harus mampu mengatasi berbagai kesalahan dalam 

layanan yang diberikan, agar dapat memperbaiki e-service 

quality. Ketika perusahaan mampu memperbaiki mutu 

pelayanan yang diberikan, maka pelanggan akan mendapatkan 

kesan positif terhadap marketplace tersebut. 

Loyalitas pelanggan pada suatu e-commerce tidak hanya 

terjadi pada orang dewasa saja, tetapi juga terjadi pada remaja. 

Teknologi yang berkembang juga berdampak pada remaja, 

khususnya dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada 

fase ini mereka dianggap lebih berpotensi dalam hal loyalitas 

terhadap suatu e-commerce. Dilihat dari segi personal, pribadi 

mahasiswa umumnya dinamis dan interaktif, sifat ini 

memungkinkan mereka memilih toko online atau marketplace 

berdasarkan User Interface/User Experience (IU/UX) yang 

menarik dan mudah di pahami, baik dari segi warna, typogafi, 

                                                             
21Shafiee and Bazargan, ―Behavioral Customer Loyalty in Online 

Shopping: The Role of e-Service Quality and e-Recovery.‖ 
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icon, dan lain sebagainya.
22

 Oleh sebab itu penting bagi suatu 

perusahaan e-commerce untuk menciptakan e-service quality 

dan e-recovery service quality yang baik sehingga 

memunculkan loyalitas pada pelanggan dan mencegah 

pelanggan beralih kepada pesaing. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penting untuk 

dikaji dan di analisis penelitian yang berjudul ―Analisis E-

Service Quality dan E-Recovery Servive Quality Terhadap 

E-Customer Loyalty Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam 

(Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2018 

Pengguna Marketplace Tokopedia)”  

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan agar penelitian 

masalah tidak melebar mengingat luasnya permasalahan yang 

ada maka Peneliti memfokuskan penelitian pada  E-Service 

Quality dan E-Recovery Service Quality terhadap E-Customer 

Loyalty  Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung angkatan 2018 pengguna marketplace 

Tokopedia). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa 

pertanyaan dalam penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana dampak penerapan e-service quality dan e-

recovery service quality terhadap e-customer loyalty pada 

mahasiswa pengguna marketplace Tokopedia? 

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap penerapan 

e-service quality dan e-recovery service quality terhadap 

                                                             
22Nong safi‘ah, analisis perilaku belanja mahasiswa dalam pasar diqital di 

era pandmi, Kompasiana. 
https://www.kompasiana.com/nong02361/618e7874c26b7777220582a2/analisis-

perilaku-belanja-mahasiswa-dalam-pasar-digital-di-era-pandemi 
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e-customer loyalty pada mahasiswa pengguna 

marketplace Tokopedia? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak 

penerapan e-service quality dan e-reovery service quality 

mempengaruhi e-customer loyalty pada mahasiswa 

pengguna Tokopedia 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan etika 

bisnis islam pada analisis e-service quality dan e-recvery 

service quality dapat mempegaruhi e-customer loyalty 

pada mahasiswa  pengguna tokopedia 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam 

penelitian ini menjad dua (2), yaitu: 

1. Manfaat akademis 

a. Hasil penelitan ini diharapkan dapat meningkatkan 

wawasan pembaca penelitian ini mengenai e-service 

quality dan e-recovery service quality terhadap e-

customer loyalty pada pengguna tokopedia dalam 

perspektif etika bisnis islam 

b. Sebagai tambahan informasi atau referensi bagi 

pembaca yang ingin mengembangkan penelitian ini 

lebih lanjut 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Situs Belanja Online Tokopedia 

Sebagai masukan kepada peritel mengenai e-service 

quality dan e-recovery service quality terhadap e-

customer loyalty, sehingga peritel dapat membuat 

strategi yang lebih efektif guna meningkatkan 

loyalitas pelanggan. 
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b. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana potensial untuk mengembangkan 

pemikiran dalam menerapkan teori yang ada serta 

diaplikasikan di lingkungan sekitar sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

c. Bagi Akademisi 

Menambah informasi dan pengetahuan khususnya 

pengetahuan mengenai ―Analisis E-Service Quality 

dan E-Recovery Service Quality terhadap E-

Customer Loyalty dalam perspektif Etika Bisnis 

Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan 

Lampung Angkatan 2018 Pengguna Marketplace 

Tokopedia)‖ serta sebagai masukan pada penelitian 

selanjutnya yang bisa dilakukan dengan topik yang 

sama dan objek yang berbeda atau dengan topik yang 

berbeda dan objek yang sama. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian merupakan kumpulan dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang dibuat oleh orang lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti harus belajar dari 

penelitian lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan 

peneltian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

peneliti sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang 

menjadi landasan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Keni dan Kavira, tahun 2021 dengan judul ―Prediksi 

Customer Experience Dan Service Quality Terhadap 

Customer Loyalty: Customer Statisfaction Sebagai 

Variabel Mediasi‖ dengan sampel yang dipiih 

menggunakan metode non-probability sampling yang 

berupa teknik convenience sampling pada 200 responden 

dan partial least square – structural equation modeling 

(PLS-SEM) dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengalaman 

pelanggan dan kualitas pelayanan bepengaruh signifikan 
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untuk mempredikdi loyalitas pelanggan, kualitas 

pelayanan  tidak berpengaruh signifikan untuk 

memprediksi loyalitas pelanggan, dan kepuasan 

pelanggan memiliki pengaruh signifikan untuk 

memprediksi loyalitas pelanggan, dan kepuasan 

pelanggan memprediksi pengalaman pelanggan dan 

kualitas pelayanan pada loyalitas pelanggan.
23

 

2. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Windy dan Imanuddin, tahun 2020 dengan 

judul ―Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Customer 

Statisfaction dan E-customer Loyalty Pada Oyo 

Indonesia‖ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh e-service quality terhadap e-customer 

statisfaction dan e-customer loyalty pada OYO Indonesia. 

metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan 

jenis penelitian deskriptif dan kausal, dengan teknik 

analisis Struktural Equation Modeling (SEM) 

menggunakan perangkat lunar SMART PLS 3.0. metode 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-

probability sampling dengan jenis purposive sampling 

dengan 400 responden. dengan hasil penelitan yang 

diperoleh adalah E-service Quality berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap E-Customer Satisfaction, E-

customer Statisfaction berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap E-Customer Loyalty, E-Service Quality 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap E-Customer 

Loyalty dan E-Service Quality memiliki pengaruh secara 

tidak langsung terhadap E-Customer Loyalty melalui E-

Customer Statisfaction.24 

                                                             
23Keni Keni and Kavira Kamate Sandra, ―Prediksi Customer Experience 

Dan Service Quality Terhadap Customer Loyalty: Customer Satisfaction Sebagai 
Variabel Mediasi,‖ Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis 5, no. 1 (2021): 191, 

https://doi.org/10.24912/jmieb.v5i1.11196. 
24Windy Widia and Wardany Imanuddin, ―Pengaruh E-Service Quality 

Terhadap E-Customer Satisfaction Dan E-Customer Loyalty Pada Oyo Indonesia 
the Influence of E-Service Quality on E-Customer Satisfaction and E-Customer 

Loyalty Oyo Indonesia‖ 7, no. 2 (2020): 6376–90. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Verintia, tahun 

2019 dengan judul ―Analisis Pengaruh E-Service Quality, 

E-Recovery Service Quality Terhadap Loyalitas Melalui 

Perceived Value Sebagai Variabel Mediasi (Studi pada 

Pelanggan Shopee di Kota Padang)‖ penelitian ini bersifat 

explanatory dengan metode kuantitatif. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Purposive Sampling terhadap pelanggan yang 

pernah berbelanja pada aplikasi shopee sekurang-

kurangnya tiga kali, dengan jumlah sampel sebanyak 150 

responden. Penelitian ini menggunakan partial least quare 

dengan program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa e-service quality, e-recovery service 

quality berpengaruh terhadap perceived value, perceived 

value berpengaruh terhadap loyalitas. E-service quality 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas, sedangkan e-

recovery service quality berpengaruh terhadap loyalitas. 

E-service quality tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

melalui perceived value sebagai variabel mediasi.
25

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suci, Suharyono dan 

Edriana, tahun 2019 dengan judul ―Pengaruh E-Service 

Quality dan E-Recovery Service Quality Terhadap E-

Customer Statisfaction dan E-Customer Loyalty‖ tujuan 

penelitian ini adalah untuk menemukan dampak e-service 

quality dan e-recovery service quality terhadap e-

customer statisfaction dan e-customer loyalty pada online 

marketplace shopee. Penelitian ini merupakan jenis 

Causal Research dengan pendekatan kuantitatif. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling sebanyak 113 responden. Analisis 

data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis 

path dengan bantual PLS.  Hasil penelitian yang 

                                                             
25Amelia Eka Putri and Verinita, ―Analisis Pengaruh E-Service Quality, 

E-Recovery Service Quality Terhadap Loyalitas Melalui Perceived Value Sebagai 
Variabel Mediasi (Studi Pada Pelanggan Shopee Di Kota Padang),‖ LIlmiah 

Mahasiswa Ekonomi Manajemen 4, no. 4 (2019): 733–52. 
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menunjukkan bahwa e-service quality dan e-recvery 

service quality berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap e-customer statisfaction dan e-customer 

loyalty.
26

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irwansyah dan 

Riko, tahun 2018 dengan judul ―Pengaruh E-Service 

Quality terhadap Customer Loyalty  Melalui Customer 

Statisfaction Pada Toko Online Bukalapak‖ dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa e-service quality 

berpengaruh langsung terhadap customer loyalty 

konsumen bukalapak indonesia, e-service quality 

berpengaruh positif terhadap customer statisfaction 

konsumen bukalapak indonesia, e-service quality 

berpengaruh terhadap customer loyalty melalui customer 

statisfaction konsumen bukalapak indonesia.
27

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan peneliti teliti adalah terletak pada objek penelitiannya, 

objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pihak-

pihak yang menggunakan aplikasi online Tokopedia. Selain 

itu perbedaan yang dilakukan terletak pada variabel bebas 

yang digunakan. Variabel bebas (X) peneliti menggunakan E-

serice Quality dan E-Recovery Service Quality. Serta 

perbedaan lain yaitu dari metode penelitian yang digunakan 

peneilti yaitu mixed methodologi  atau campuran dari metode 

kuantitatif dan kualitatif. Serta adanya keterkaitan dengan 

perspektif etika bisnis islam dalam penelitian ini.  Sementara 

persamaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu 

yaitu menggunakan varabel terikatnya (Y) yaitu E-Customer 

Loyalty. 

                                                             
26Suci Rizka Khairuna Tambusai, ―Pengaruh E-Service Quality Dan E-

Recovery Service Quality Terhadap E-Customer Satisfaction Dan E-Customer 
Loyalty,‖ Profit 13, no. 02 (2019): 72–79, 

https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.02.8. 
27Ahmad Irwansyah and Riko Mappadeceng, ―Pengaruh E-Service 

Quality Terhadap Customer Loyalty Melalui Customer Satisfaction Pada Toko on 
Line Buka Lapak,‖ J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) 3, no. 2 (2018): 128, 

https://doi.org/10.33087/jmas.v3i2.50. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam Penelitian ini, maka 

dibuat rancangan sistematika pembahasan yang mana dalam 

penelitian ini Peneliti melakukan degan cara membagi dalam 

bentuk bab-bab yaitu sebanyak 5 BAB dengan tujuan untuk 

mempermudah Penelitian penelitian ini, dengan kerangka 

dasar sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, kajian penelitian yang dahulu dan 

sistematika pembahasan 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini Peneliti akan memapakan tentan 

landasan teori tentang pengertian e-service quality, 

pengertian e-recovery service quality, pengertian e-

customer loyalty, pengertian etika bisnis islam serta 

teori-teori pendukung lainnya yang ada dalam 

penelitan 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sifat 

penelitian, jenis dan sumbe data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional 

penelitian, instrumen penelitian, uji validitas dan 

reliabilitas, dan uji hipotesis. 

BAB IV: HASIL ANALAISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi data, 

analisis data penelitian yang dperoleh serta temuan-

temuan dalam penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan dan juga rekomendasi dari hasil 

penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori 

perilaku yang direncanakan. Theory of Planned Behavior 

(TPB) merupakan teori yang menjelaskan permasalahan apa 

yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu.
28

 

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan untuk 

menjelaskan minat perilaku seseorang. Oleh karena itu, teori 

ini sangat sesuai untuk menjelaskan minat dan perilaku 

konsumen terhadap perusahaan. 

Theory of Planned Behavior (TPB) memiliki tiga konsep, 

diantaranya yaitu: 

1. Attitude towards the behavior 

Sikap terhadap perilaku seseorang mengacu pada 

pembentukan evaluasi yang berdampak positif atau negatif 

serta sikap tersebut dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Sikap menentukan penilaian 

seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai 

(favourable unfavorable) terhadap sesuatu. 

2. Subjective norm 

Norma subyektif mengacu pada tekanan sosial (dari 

internal atau eksternal) yang timbul untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu tindakan. Tekanan sosial yang 

berasal dari orang-orang sekitar yang dianggap penting 

untuk dirinya (significant others). Seperti motivasi atau 

pengaruh lingkungan .   

3. Perceived behavior control 

Persepsi terhadap pengendalian perilaku merupakan 

keyakinan seseorang mengenai seberapa besar kontrolnya 

untuk memunculkan perilaku yang akan dimunculkan.  

                                                             
28 Icek Ajzen, ―The Theory of Planned Behavior,‖ Organizational 

Behavior and Human Decision Processes 50, no. 2 (1991): 179–211, 

https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T. 
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Perceived behavior control dapat mempengaruhi intensi 

seseorang untuk melakukan sesuatu perilaku.  Ini dapat 

memunculkan niat maupun minat seseorang untuk 

melakukan tindakan. 

 

B. E-Service Quality 

1. Pengertian E-Service Quality 

E-service quality (e-s-qual) didefinisikan sebagai 

sejauh mana sebuah situs web memfasilitasi belanja, 

pembelian, dan pengiriman yang efisien dan efektif.
29

  

Secara umum e-service quality menunjukkan sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggannya dengan memakai fasilitas 

internet. E-service Quality merupakan cara pelanggan 

merasakan kualitas layanan pada lingkungan situs atau 

online yang berbeda dengan layanan tradisional.
30 E-

service Quality juga dikatakan sebagai metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan dari sebuah penyedia 

layanan berbasis internet yang meliputi pembelanjaan 

dan penyampaian jasa.
31

 E-service quality atau dikenal 

dengan istilah E-S-QUAL adalah penilaian yang 

dilakukan oleh pelanggan terhadap layanan elektronik 

yang dirasakan oleh pelanggan di pasar online.
32

  

                                                             
29 D.D. Zeithaml, Valarie A. Bitner,M.j. And Gremler, Service Marketing: 

Integrating Customer Focus Across the Firm, 5th ed. (New York: McGraw, 

2009). Hlm. 115 
30 Novi Hermaini and Angraini, ―Analisis Kualitas Layanan OPAC 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Metode E-Servqual,‖ Jurnal 

Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi 4, no. 1 (2018): 67–72. 
31 Muslim Amin, ―Internet Banking Service Quality and Its Implication on 

E-Customer Satisfaction and e-Customer Loyalty,‖ International Journal of Bank 

Marketing 34, no. 3 (2016): 280–306, https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2014-

0139. 
32 Jessica Santos, ―E‐service Quality: A Model of Virtual Service Quality 

Dimensions,‖ Managing Service Quality: An International Journal 13, no. 3 

(January 1, 2003): 233–46, https://doi.org/10.1108/09604520310476490. 



 
 

 
 

21 

Dengan e-service quality yang baik perusahaan akan 

menimbulkan sebuah rasa puas kepada pelanggan.
33

 Rasa 

kepuasan tersebut yang diinginkan oleh perusahaan, 

ketika pelanggan merasa puas, berarti perusahaan telah 

berhasil memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dan 

bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan tersebut. 

Sehingga tingkat kualitas yang diharapkan oleh online 

customer dapat lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

traditional customer.
34

 

Khususnya dalam e-commerce yang bisnisnya bersifat 

online pelayanan yang diberikan adalah aspek-aspek 

seperti kemudahan pembayaran, kemudahan penggunaan 

aplikasi, kemudahan bertransaksi, dan cara menggunakan 

aplikasi menjadi aspek e-service quality yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan agar dapat memberikan 

pelayanan yang baik ketika konsumen menggunakan 

aplikasi tersebut.  

 

2. Indikator E-Service Quality 

Service quality baik dalam konteks offline maupun 

online dapa diukur oleh beberapa dimensi, berdasarkan 

model E-SERVQUAL yang sudah diteliti sebelumnya, 

mengusulkan enam dimensi dan tiap indikator dari e-

service quality.35
 yaitu sebagai berikut: 

a. Realibility (keandalan) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan 

layanan yang dijanjikan secara terpercaya dan tepat 

 

                                                             
33 Melinda, ―Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Loyalty Pelanggan 

Go-Jek Melalui E-Satisfaction Pada Kategori Go-Ride,‖ Agora 5, no. 1 (2017): 1. 
34 Hatane Semuel and Andrew Sutanto, ―Pengaruh E-Service Quality 

Terhadap Customer Loyalty Dengan Customer Experience Sebagai Variabel 

Moderasi Pada Penggunaan Aplikasi Go-Jek Di Surabaya,‖ Jurnal Strategi 

Pemasaran 7, no. 1 (2020). 
35 Riadh Ladhari, ―Developing E-Service Quality Scales: A Literature 

Review,‖ Journal of Retailing and Consumer Services 17, no. 6 (2010): 464–77, 

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2010.06.003. 
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b. Responsiveness (daya tanggap) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan 

memberikan jasa atau pelayanan kepada pelanggan 

dengan sesuai dan cepat 

c. Privacy/security (privasi/keamanan) 

Yaitu mengacu pada perlindungan informasi pribadi 

dan keuangan 

d. Information quality/benefit (manfaat/kualitas 

informasi) 

Yaitu mengacu pada kesesuaian informasi dengan 

kebutuhan dan tujuan pelanggan 

e. Ease of use/uability (kemudahan 

penggunaan/kegunaan) 

Yaitu mengacu pada usaha yang dibutuhkan 

pelanggan untuk mendapatkan akses ke informasi 

yang tersedia 

f. Web design (desain situs) 

Yaitu mengacu pada filter estetika, konten dan 

struktur katalog online. 

 

3. Karakteristik E-Service Quality 

Karakteristik layanan E-Service Quality memiliki empat 

karakteristik utama yaitu:
36

 

a. Tidak Berwujud 

Layanan bebeda secara signifikan dengan barang 

fisik. Jika barang merupakan suatu objek, alat, 

material atau benda yang bisa dilihat, disentuh dan 

bisa dirasakan dengan panca indera; maka 

jasa/layanan justu merupakan perbuatan, tindakan, 

pengalaan, proses, kinerja (performance), atau usaha 

yang sifatnya abstrak. Jika barang bisa dimiliki, maka 

jasa/layanan cenderung hanya bisa dikonsumsi tetapi 

                                                             
36 Firman Mardiansyah, ―Analisis Antara E-Service Quality, E-

Statisfaction, dan E-Loyalty Terhadap Minat Pembeli dalam Konteks E-
Commerce Aplikasi Belanja Online Shopee‖ (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampung, 2021),  18. 
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tidak bisa dimiliki (non-ownership). Jasa bersifat 

intangible, artinya adalah layanan tidak bisa dilihat, 

dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli 

dan dikonsumsi. Seorang konsumen layanan tidak 

bisa menilai hasil dari sebuah layanan sebelum dia 

mengalami atau mengkonsumsinya sendiri. 

b. Bervariasi (Heterogeneity) 

Layanan bersifat variabel atau heterogen karena 

merupakan nonstandardized output, artinya bentuk, 

kualitas dan jenisnya sangat beraneka ragam, 

tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan 

tersebut dihasilkan. Terdapat tiga faktor yang 

menyebabkan variabelitas kualitas layanan, yaitu: (1) 

kerja sama atau partisipasi pelanggan selama 

penyampaian layanan; (2) moral/motivasi karyawan 

dala melayani pelanggan; serta (3) beban kerja 

perusahaan. 

c. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian 

dijual, baru dikonsumsi. Sedangkan layanan 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudan 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat 

yang sama. Interaksi antara penyedia layanan dan 

pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran 

layanan dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran layanan bersangkutan. Keuanya 

mempengaruhi hasil (outcome) dari layanan 

bersangkutan. Dalam hubungan antara penyedia 

layanan dan pelanggan ini, efektivitas staff layanan 

merupakan unsur kritis, implikasinya, sukses tidaknya 

layanan bersangkutan ditunjang oleh kemampuan 

oranisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan 

seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, 

pelatihan, dan pengembangan karyawannya secara 

efektif. 
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d. Tidak Tahan Lama 

Tidak tahan lama berarti bahwa layanan merupakan 

komoditas yang tidak tahan lama, tidak bisa disimpan 

untuk pemakaian ulang diwaku yang akan datang, 

dijual kembali, atau dikembalikan. Permintaan 

layanan juga bersifat fluktuasi dan berubah, 

dampaknya perusahaan jasa/layanan seringkali 

mengalami masalah sulit. Oleh sebab itu perusahaan 

jasa/layanan merancang strategi agar lebi baik dalam 

menjalankan usahanya dengan menyesuaikan 

permintaan dan penawaran 

 

4. Kualitas Pelayanan (E-Service Quality) Dalam Islam 

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan 

layanan dari usaha yang dijalankan baik itu beupa barang 

atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak 

berkualitas, melainkan harus yang berkualitas kepada 

orang lain. Hal ini tampak dalam al-Qur‘an surat al-

Baqarah ayat 267: 

بٰٓ اَْخَزْجَُب نَُكْى  ًَّ ٍْ طَيِّٰجِت َيب َكَسْجتُْى َوِي َْفِمُْىا ِي ا اَ ٍَ ٰاَيُُْىٰٓ ٰيٰٓبَيُّهَب انَِّذْي

ُْهُ  ىا اْنَخجِْيَث ِي ًُ ًَّ ٍَ اْْلَْرِض ۗ َوَْل تَيَ ٌَ َونَْستُْى ثِٰبِخِذْيِه  يِّ ُْفِمُْى تُ

ا ْىٰٓ ًُ ُضْىا فِْيِه ۗ َواْعهَ ًِ ٌْ تُْغ ٰٓ اَ يْ    اِْلَّ ًِ َ َنُ ٌِح َم
ٌَّ للّاٰ ٦٢ٕ اَ  

Artinya: ―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.”37
 

                                                             
37 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Qur‘an Surah Al-Baqarah: 267 
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Menurut Didin Hafidudin dan Hermawan Kartajaya 

dalam Hafidudin dan Tanjung, menyatakan terdapat nilai-

nilai islami yang harus diterapkan dalam memberikan 

pelayanan yang maksimal yaitu:
38

 

a. Profesional (Fathonah) 

Profesional diartikan sebagai bekerja dengan 

maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan. 

Seseorang yang bekerja sesuai dengan profesinya 

maka akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi 

orang lain. Selain itu tidak melupakan akhirat ketika 

sedang menjalankan usahanya tidak boleh terlalu 

menyibukkan dirinya semata-mata unuk mencari 

keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan 

akhirat. 

b. Jujur (Siddiq) 

Jujur yatu tidak pernah berdusta dalam melakaukan 

segala kegiata transaksi. Jujur adalah kesesuaian 

antara berita yang disampaikan dan fakta, antara 

fenomena dan yang diberitahukan, sama halnya pada 

jual beli online yang dalam Penelitian 

spesifikasi/deskripsi barang harus lah sesuai apa 

adanya. Tidak boleh di lebih-lebihkan, tidak menipu 

(Al-Kadzib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia 

dalam menjalankan usahanya adalah tidak pernah 

menipu seperti praktek bisnis dan dagang yang 

diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah 

menipu. 

c. Amanah 

Amanah yaitu memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah 

yaitu terpercaya dan bertanggung jawab. Amanah 

dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan yang 

optimal dan ihsan (berbuat yang terbaik), termasuk 

                                                             
38 H. Hafidudin, D.,& Tanjung, In Manajemen Pemasaran Syariah Dalam 

Praktik (Jakarta: Gema Insani Inpress, 2003). 
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yang memiliki pekerjaa yang berhubungan dengan 

pelayanan bagi masyarakat baik dalam bentuk nyata 

maupun berbisnis online. 

d. Keramahan dan Kesopanan (Tabliqh) 

Menurut Hermawan Kertajaya dalam Kertajaya dan 

Sula,
39

 ―Tabligh artinya komunikatif dan 

argumentatif‖ orang yang memiliki sifat tabligh akan 

menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang 

tepat. Kesopanan dan keramahan merupakan inti 

dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. 

Dalam hal ini Customer Service pada pelayanan 

elektronik wajib memberikan pelayanan informasi 

informasi dengan baik, ramah dan sopan dengan 

memakai tutur kata yang baik, sehingga menjadikan 

orang yang dilayani akan merasa puas. Selain itu 

melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap 

ramah tamah, sopan santu, murah senyum, suka 

mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. 

 

C. E-Recovery Service Quality 

1. Pengertian E-Recovery Service Quality 

E-recovery service quality adalah upaya-upaya 

layanan yang diberikan oleh penyedia jasa online kepada 

pelanggan ketika mengalami kegagalan dan 

ketidakpuasan yang dialami oleh pelanggan atas semua 

bentuk layanan yang diberikan.
40

 Menurut Gro‖nroos 

dalam penelitian Rizka Khairunna Tambusai istilah 

recovery service quality mengarah pada tindakan yang 

                                                             
39  Sula.M Kertajaya, H., In Syariah Marketing (Bandung: Mizan, 2006). 
40Riski Taufik Hidayah and Eristy Minda Utami, ―E-Service Quality and 

Eâ€―Recovery Service Quality on Eâ€―Satisfaction Lazada.Com,‖ JRMSI - Jurnal 
Riset Manajemen Sains Indonesia 8, no. 2 (2017): 258–74, 

https://doi.org/10.21009/jrmsi.008.2.05. 
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dilakukan layanan untuk mengatasi keluhan pelanggan 

terkait kegagalan layanan yang dirasakan.
41

  

E-recovery service quality juga mengacu pada reaksi 

dari suatu situs belanja online terhadap kegagalan suatu 

layanan dalam rangka untuk mengurangi ketidakpasan 

dan mempertahankan pelanggan.
42

 Ada dua skala untuk 

menilai e-service yaitu E-S-QUAL (efficency, fulfillment, 

system avaibility, dan privacy) dan E-RecS-QUAL yang 

dirancang dengan tiga dimensi yaitu responsiveness, 

compensation, dan contact.43
 Kedua skala tersebut tidak 

hanya bisa mengukur kualitas layanan yang dirasakan 

oleh konsumen saat menggunakan suatu situs belanja 

online. Tetapi juga perasaan konsumen terhadap layanan 

pemulihan seperti yang dilakukan oleh suatu situs belanja 

online ketika konsumen menghadapi masalah ketika atau 

setelah membeli suatu produk.
44

 

 

2. Indikator E-Recovery Service Quality 

E-recovery service quality menurut Parasuraman et al 

dalam penelitian Anton Tirta Komara, menyatakan tiga 

indikator yaitu sebagai beriku: 

a. Responsiveness (responsif) 

Memberikan tanggapan dengan cepat pada situs 

layanan tersebut 
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b. Compensation (kompensasi) 

Tingkat kompenasi yang diterima oleh pelanggan bila 

terjadi masalah 

c. Contact (kontak) 

Ketersediaan customer service melalui telepon, online 

chat atau perwakilan dalam fasilitas pendukung 

online.
45

 

 

D. E-Customer Loyalty 

1. Pengertian E-Customer Loyalty 

Menurut Oliver, loyalitas adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali 

atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh keadaan dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perpindahan.
46

 

Loyalitas yaitu niat atau kecenderungan pengguna untuk 

menggunakan produk atau jasa layanan dari perusahaan 

yang sama lagi.
47

 Pengguna yang loyal lebih menyukai 

hubungan jangka panjang yang stabil.
48

  

Istilah loyalitas seringkali diperdengarkan oleh pakar 

pemasaran maupun praktisi bisnis. Loyalitas adalah 

konsep yang tampak mudah dibicarakan dalam konteks 

sehari-hari, tetapi menjadi lebih sulit ketika dianalisis 
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maknanya. Loyalitas konsumen/pelanggan adalah salah 

satu tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran 

modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka 

panjang atas hubungan mutualisme yang terjadi dalam 

kurun waktu tertentu. 

Menurut Kotler & Keller, loyalitas pelanggan 

didefinisikan sebagai orang yang membeli, khususnya 

yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. 

Pelanggan adalah seseorang yang terus-menerus dan 

berulang kali datang kesuatu tempat yang sama untu 

memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk 

atau mendapatkan suatu jasa dan membayar suatu produk 

atau jasa tersebut. Dan usaha peasaran yang berpotensi 

menyebabkn peralihan perilaku.
49

 

Terkait dengan layanan online, e-customer loyalty 

yaitu: “e-loyalty is defined as the customer‟s favorable 

attitude toward an electronic business resulting in repeat 

buying behavior.”50 Maksudnya bahwa perilaku 

konsumen pada layanan online sebagai bentuk pembelian 

ulang. Pengertian pendapat ini bahwa e-loyalty mengarah 

pada pengulangan pembelian pada sebuah web. Selain 

itu, e-loyalty merujuk kepada niat pelanggan untuk 

membeli sebuah website atau niat untuk kembali ke situs 

web tertentu.  

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

Menurut Swastha dan Handoko dalam penelitan 

Erawati.
51

 loyalitas dipengaruhi oleh: 
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a. Kualitas produk 

Kualitas produk yang baki secara langsung akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila 

hal tersebut berlangsung secara terus-menerus akan 

mengakibatkan kosnumen yang selalu setia dan 

disebut loyalitas konsumen 

b. Kualtias pelayanan 

Kualitas pelayanan yang baik dapat mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang 

c. Emosional 

Emosional diartikan sebagai keyakinan penjual itu 

sendiri agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan 

tersebut nantinya akan mendatangkan ide-ide yang 

dapat meningkatkan usahanya 

d. Harga 

Harga disini lebih diartikan sebagai akibat atau 

dengan kata lain harga yang tinggi adalah akibat dari 

kualitas produk tersebut yang bagus, atau harga yang 

tinggi sebagai akibat dari kualitas pelayanan yang 

bagus 

e. Biaya 

Perusahaan yang berani mengeluarkan biaya yang 

lebih banyak dalam sebuah promosi atau produksi 

pasti produk yang akan dihasilkan akan bagus dan 

berkualitas, seingga konsumen lebih loyal terhadap 

produk tersebut. 

 

3. Indikator E-Customer Loyalty 

E-Customer Loyalty menurut Parasuraman et al, 

dalam penelitian Anderson.
52

 menyatakan 7 (tujuh) 

indikator yaitu sebagai berikut: 

a. Jarang mempertimbangkan untuk menggunakan 

aplikasi lain 

                                                             
52 Anderson and Srinivasan, ―E-Satisfaction and E-Loyalty: A 

Contingency Framework.‖ 



 
 

 
 

31 

b. Selama aplikasi ini masih ada tidak akan beralih 

menggunakan aplikasi lain. 

c. Selalu menggunakan aplikasi ini kapan pun ketika 

ingin melakukan pembelian. 

d. Menjadikan aplikasi ini menjadi pilihan pertama 

ketika ingin melakukan pembelian. 

e. Menyukai aplikasi ini. 

f. Aplikasi ini adalah aplikasi terbaik. 

g. Aplikasi ini adalah aplikasi favorit. 

 

4. E-Customer Loyalty (Loyalitas Pelanggan) Dalam islam 

Loyalitas sangat penting maknanya bagi setiap umat. 

Umumnya tingakat loyalitas muncul diawali dari sikap 

asa percaya seseorang kepada orang lain, dan jika dalam 

dunia usaha rasa keperayaan dapat terbentuk dengan 

baik, maka loyalitas tersebut dapat tercipta dengan 

sendirinya. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya 

terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutus 

rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak 

manusia yang sudah rusak. Seorang pengusaha muslim 

berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral 

bisnis islami yang mencakup Husnul Khuluq. Pada 

derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan 

membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan 

terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik 

adalah moral dasar yang akan melahirkan praktik bisnis 

yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik 

dalam bisnis islam adalah kejujuran. 

Akhlak yang lain selain kejujuran adalah amanah. 

Islam menginginkan seorang pebisnis muslim 

mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaga dan 

memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga 

muamalah nya dari unsur yang melampaui batas. Seorang 

pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, 

sehingga dia tidak akan mendzolimi kepercayaan yang 

diberikan kepadanya. Di dalam Al-Qur‘an juga dijelaskan 



 
 

 
 

32 

bahwa seorang pengusaha dilarang untuk berdusta demi 

mencari keuntungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Q.S. An-Nahl ayat 116:  

ٰهَذا َمَزاو   ب تَِصُف اَْنِسَُتُُكُى اْنَكِذَة ٰهَذا َمٰهم  وَّ ًَ َوَْل تَمُْىنُْىا نِ

ِ  اْنَكِذَة َْل 
ٌَ َعهًَ للّاٰ ٍَ يَْفتَُزْو ٌَّ انَِّذْي ِ اْنَكِذَةۗ اِ

نِّتَْفتَُزْوا َعهًَ للّاٰ

ٔٔ٦  ٌَۗ  يُْفهُِحْى
Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap 

apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara 

dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk 

mengada-adakan kebohongan terhadap 

Allah. Sesuangguhnya orang-orang yang 

mengada-adakan kebohongan terhadap 

Allah tiadalah beruntung”53
 

Selain itu, sifat toleran juga merupakan kunci sukses 

pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan 

sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah 

mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual-

beli, dan mempercepat kembalinya modal. Berdasarkan 

beberapa penjelasan diatas, maka ada banyak hal yang 

harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

loyalitas pelanggan, seperti jujur, dapat dippercaya, tidak 

bedusta hanya untuk mencari keuntungan dan memiliki 

sifat toleransi.
54

 

 

E. Etika Bisnis Islam 

1. Pengertian Etika Bisnis Islam 

Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika 

adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang 

baik dan yang buruk, mana tugas dan kewajiban moral, 

atau bisa jga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. 

Sementara Bertens menyatakan bahwa etika berasal dari 
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kata atau bahasa Yunani, ethos (kata tunggal), yang 

berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, 

kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara 

pikir. Dalam bentuk jamak disebut ta etha yang berarti 

adat kebiasaan.
55

 

Jika ditelusuri secara historis etika adalah cabang 

filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk 

yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang 

yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan 

pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah 

persoalan yang berhubungan dengan ekstensi manusia, 

dalam segala aspeknya, baik dalam individu maupun 

masyarakat, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, 

sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya, baik 

dala kaitannya dengan ekstensi manusia di bidang sosial, 

ekonomi, politik, budaya, ataupun agama.
56

 

Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, 

baik pada seseorang, maupun pada suatu masyarakat atau 

kelompok masyarakat, dari satu orang ke orang yang lain 

atau dari generasi ke generasi lain.
57

 Etika berisikan nilai 

dan norma yang menjadi pedoman hidup manusia, 

dimana seseorang bisa menimbang-nimbang perbuatan 

atau perilakunya baik atau tidak. 

Selanjutnya, etika bisnis yaitu sebagai standar atau 

pedoman bagi individu atau kelompok dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga dengan 

demikian perilaku itu dapat dinilai dan diketahui sebagai 

perilaku yang benar atau salah dan  yang baik atau 

buruk.
58

 Etika bisnis islam merupakan aktivitas bisnis 

yang berbasis pada aturan-aturan ilahiah dan bertujuan 
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untuk selalu mengingat Allah SWT dalam rangka 

beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi 

dirinya sendiri melankan bagi orang lain juga, serta 

terjauhkan dari berbagai tindakan-tindakan yang dapat 

merugikan orang lain.
59

 Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa etika bisnis islam adalah kebebasan setiap 

manusia untuk bertindak dan berperilaku dalam 

bisnisnya, namun tetap adanya tanggung jawab untuk 

melakukan hal-hal yang baik dan benar dan 

meninggalkan hal-hal yang buruk dan salah. 

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam 

Pada umumnya, prinsip yang berlaku dalam bisnis 

yang baik yaitu tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-

hari kita, dan prinsip-prinsip ini sangat berubungan erat 

dengan sistem nilai-nilai yang dianut masyarakat.  

Menurut Abdul Aziz ada beberapa prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam etika bisnis islam antara lain: 

a. Kesatuan (Unity) 

Kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep 

tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek 

kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, 

politik, sosial menjadi keseluruhan homogeni, serta 

meningkatkan konsep konsistensi dan keteraturan 

yang menyeluruh. Tauhid juga dapat diartikan sebagai 

iman, akidah, dan tanggung jawab terhadap amanah. 

Makna tersebut, dalam konteks ekonomi memberikan 

suatu kesadaran pebahasan terhadap para pelaku 

ekonomi dari kecenderungan yang berlebihan 

terhadap materi, dan membentuk pemikiran yang 

bertanggung jawab dalam mengelola aset-aset 

ekonomi sesuai dengan aturan-aturan syariah. Dari 

konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan 

ahgama, ekonomi, dan sosial demi membentuk 
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kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika 

bisnis menjaid terpadu, vertikal maupun orizontal, 

membentuk suatu persamaan yang sangat penting 

dalam sistem Islam. Dengan demikian, kegiatan bisnis 

manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah, dan 

dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. 

Sebagimana firman Allah SWT dalam QS. Al-

Baqarah(2):136 sebagai berikut: 

ً اِْثٰزٖهَى 
ٰٓ
َِْزَل اِٰن َِْزَل اِنَْيَُب َوَيبٰٓ اُ ِ َوَيبٰٓ اُ

ا ٰاَيَُّب ثِبّلّلٰ لُْىنُْىٰٓ

ِعْيَم َواِْسٰحَك َويَْعمُْىَة َواْْلَْسجَبِط َوَيبٰٓ اُْوت ٌَِ ُيْىٰسً  ًٰ َواِْس

ٍَ اََمٍ   ُق ثَْي ثِِّهْىْۚ َْل َُفَزِّ ٍْ رَّ ٌَ ِي َوِعْيٰسً َوَيبٰٓ اُْوت ٌَِ انَُّجِيُّْى

ٌَ يِّ  ْى ًُ ٍُ نَٗه ُيْسهِ ٦ُْٖٔهُْىْۖ َوََْح  
Artinya : Katakanlah (wahai orang-orang yang 

beriman), “Kami beriman kepada Allah, 

pada apa yang diturunkan kepada kami, 

pada apa yang diturunkan kepada 

Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya„qub dan 

keturunannya, pada apa yang diberikan 

kepada Musa dan Isa, serta pada apa 

yang diberikan kepada nabi-nabi dari 

Tuhan mereka. Kami tidak membeda-

bedakan seorang pun di antara mereka 

dan (hanya) kepada-Nya kami berserah 

diri.”60 

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

kegiatan yang dilakukan manusia termasuk bisnisnya 

selalu dalam pengawasan Tuhan, jadi manusia tidak 

bisa berlaku seenaknya terhadap bisnis yang 

dijalnkan. 

b. Keseimbangan (Equilibrium) 

Keseimbangan (equilibrium/adil) dalam 

beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam 
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mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak 

yang tidak disukai.
61

 Allah berfirman dalam surat Al-

Ma‘idah ayat 8. 

 

ِ ُشهََ ۤاَء ثِبْنمِْسِظْۖ َوَْل 
ٍَ ّلِلّٰ اِيْي ٍَ ٰاَيُُْىا ُكْىَُْىا لَىَّ ٰيٰٓبَيُّهَب انَِّذْي

ً اَْلَّ تَْعِ نُْىا ۗاِْعِ نُْىۗا هَُى اَْلَزُة 
ٰٓ
ٌُ لَْىٍو َعٰه يَْجِزَيَُُّكْى َشَُٰب

٨ ٌَ هُْى ًَ ب تَْع ًَ  ثِ
َ  َخجِْيز ٌۢ

ٌَّ للّاٰ َ ۗاِ
 نِهتَّْمٰىيْۖ َواتَّمُىا للّاٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang berman! 

Jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.
62

 

Dalam konsep ini menjelaskan bahwa setiap 

orang wajib diperlakukan sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. Tidak diperbolehkan membeda-

bedakan seseorang yang satu dengan yang lainnya. 

c. Kehendak (Free Will) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai 

etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak 

merugikan kepetingan kolektif. Dalam islam dimana 

sebuah kebebasan tidak boleh bertentangan dengan 

ajaran islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa‘ 

ayat 85. 

ٍْ يَّ ْشفَْع  ُْهَب ْۚ َوَي ٍْ نَّٗه ََِصْيت  يِّ ٍْ يَّْشفَْع َشفَبَعةً َمَسَُةً يَُّك َي

ُ  َعٰهً ُكمِّ َش ٌٍْء 
ٌَ للّاٰ ُْهَب ۗ َوَكب ٍْ نَّٗه ِكْفم  يِّ َشفَبَعةً َسيِّئَةً يَُّك

مِْيتًب ٨٨  يُّ
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Artinya:   “Barangsiapa memberi pertolongan dengan 

pertolongan yang baik, niscaya dia akan 

memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan 

barangsiapa memberi pertolongan dengan 

pertolongan yang buruk, niscaya dia akan 

memikul bagian dari (dosa)nya. Allah 

Mahakuasa atas segala sesuatu.”63
 

Dalam bisnis, manusia dibebaskan untuk mebuat 

aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian, selagi aturan 

dan perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu 

pihak maka diperbolehkan. 

 

d. Tanggung jawab (Responsibility) 

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang 

mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak 

menuntut adanya pertanggungjawaban dan 

akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan 

kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan 

atas tindakanya sesuai dengan Al-Qur‘an surat Al-

Mudatsir ayat 38. 

ب َكَسجَْت َرِهْيَُة    ٨ٖ ًَ  ُكمُّ ََفْ ٍسٌۢ ثِ
Artinya:  Setiap orang bertanggungjawab atas apa 

yang telah dilakukannya.64 

e. Kebenaran  

Dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula 

dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.
65

 Dalam 

konteks bisnis, kebenaran dimaksud sebagai nat, sikap 

dan berperilaku benar yang meliputi proses akad 

(transaksi) proses mencari atau memperoleh 

komoditas pengembangan maupun dalam proses 

                                                             
63 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Qur‘an Surah An-Nisa: 85 
64 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Qur‘an Surah Al-Mudatsir: 38 
65 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam. Hlm. 46 
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upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan 

prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat 

menjaga dan berlaku prefentif terhadap kemungkinan 

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. 

Kebenaran merupakan nilai dasar eika Islam. 

Islam, sebagai jalan merupakan nama lain kebenaran 

Allah SWT yang memfrmankan kebenaran, perintah 

bagi seluruh muslim untuk berada dijalan lurus dan 

benar dalam tindakan dan ucapan mereka. Islam 

sangat mencela kepalsuan dan penipuan dalam 

berbagai bentuknya. Nilai ini memiliki implikasi 

mendalam bagi perilaku bisnis. Seorang pelaku bisnis 

hendaknya jujur, teguh, benar, dan lurus dalam sebuah 

perjanjian bisnsnya. Tidak ada ruang penipuan, bicara 

bohong, bersumpah terlalu banyak dan iklan yang 

menipu dalam bingkai bisnis Islam.
66

 

Sifat terpenting bagi pedagang yang diridhoi 

Allah SWT adalah kejujuran. Kejujuran ini 

merupakan faktor penyebab bagi pedagang dan 

pembeli. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam QS. Al-Ahzab(33):70 sebagai berikut: 

َ َولُْىنُْىا لَْىًْل َسِ ْيً ا   ٍَ ٰاَيُُىا اتَّمُىا للّاٰ ٢ٰٓيٰٓبَيُّهَب انَِّذْي  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ucapkanlah perkataan yang benar.67 

Dalam hal ini kejujuran adalah kunci 

keberhasilan suat bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan 

kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, 

dan sebagainya. Seorang pebisnis wajib berlaku jujur 

dalam melakuakn usaha jual beli. 

 

                                                             
66 Taha Jubir Al Alwani, Bisnis Islam (Yogyakarta: Ak Group, 2005). 

Hlm.36-37 
67 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2010), Al-Qur‘an Surah Al-Ahzab: 70 
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F. Rancang Bangun Ekonomi Islam 

Menurut Adiwarman Rancang bangun ekonomi Islam 

didasarkan atas lima nilai universal, yaitu: 

1. Tauhid (Keimanan) 

Kata ini menunjukkan bahwa manusia bersaksi tiada 

sesuatupun yang layak untuk disembah selain Allah. 

Kesadaran Adiwaman bahwa Allah menciptakan semua 

alam semesta dan isinya serta memilikinya, menghasilkan 

nilai awal dari rancang bangunnya.  

2. ‗Adl (Keadilan) 

Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini 

memperlakukan semua dengan perlakuan yang sama. 

Dalam Al-qur‘an banyak diperintahkan agar manusia 

selalu bersifat adil. Adil ini didefinisikan sebagai 

perlakuan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Maknanya 

kata adil yang dimaksud dalam konteks ekonomi ini yaitu 

manusia akan memperoleh hasil yang sesuai dengan 

usahanya tanpa harus mengedepankan egonya. 

3. Nubuwwah (Kenabian) 

Dimensi ini memberikan contoh perilaku manusia yang 

ideal. Sifat yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW 

adalah Siddiq (jujur), Amanah (bertanggungjawab), 

Fathanah (kecerdikan, kebijakan) dan Tabligh 

(komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Dengan konteks 

ideal iniah diharapkan perilaku ekonomi dan bisnis 

mampu menjadi profesional sesua syariat Islam. 

4. Khilafah (Pemerintahan) 

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi islam yaitu agar 

dapat menjamin bahwa tatanan perekonomian sebuah 

pemerintahan dalam berjalan sesuai dengan syariah dan 

memastikan untuk tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-

hak asasi manusia. 

5. Ma‟ad (Hasil) 

Meskipun secara harfiah diartikan sebagai kebangkitan, 

tetapi disini artinya kembali. Makna yang akan 

disampaikan yaitu pandangan khas dari seorang muslim 
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tentang dunia dan akhirat: ―dunia sebaga ladang akhirat‖. 

Allah menjelaskan bahwa setiap manusia harus berjuang, 

demi mendapatkan ganjaran. Jadi konteks dalam ekonomi 

adalah dengan perjuangan maka akan meligitimasi adanya 

laba/profit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Rancang Bangun Ekonomi Islam
68

 

 

Kelima nilai yang ditawarkan oleh Adiwarman 

tentunya tidak muncul begitu saja. Tetapi melalui proses 

berfikir, mengamati dan adanya pengalaman yang dialami 

sehingga mampu menghasilkan nilai-nilai tersebut. Jika 

dilihat dari nilai-nilai yang ada, Adiwarman terlihat 

bersandar pada teks (nash). Karena misalnya prinsip 

Tauhid ini muncul dari teks yang jelas yaitu Al-qur‘an dan 

hadis. Kemudian nilai Nubuwwah dan Khilafah, juga 

                                                             
68 M.M.A M.A.E.P Ir. Adiwarman A Karim, S.E., Ekonomi Mikro Islami 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 34 
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muncul dari adanya penelusuran pada teks yaitu Al-qur‘an 

dan hadis. 

Kelanjutan dari 5 nilai dari rancang bangun ekonmi 

Islam adalah adanya tiga prnsip turunannya yang menjadi 

tunas dari sistem ekonomi Islam, yaitu multiptype 

ownership, freedom to act, dan social justice. Multiptype 

ownership dilahirkan dari konsep tauhid dan adil. Prinsip 

ini memberikan makna bahwa kepemilikan mutlak atas 

alam semesta adalah Allah (pemilik primer), sedangkan 

manusia diberi kuasa untuk mengelola (pemilik sekunder). 

Inilah melegalkan akan kepemilikan atas sumber daya. 

Namun demi keadilan untuk sumber daya yang penting dan 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

Freedom to act dilahirkan dari nubuwwah, karena dengan 

penerapan sifat nabi yang empat tadi sudah menjadi 

kepribadian dari pelaku ekonommi dan bisnis yang 

kemudian digabungkan dengan nilai khilafah (good 

governance) akan melahirkan prinsip freedom to act. 

Proses ini akan menciptakan mekanise pasar yang Islami 

dan perekonomian yang tidak terjadi distrosi (proses 

penzaliman). Penggabungan nilai khilafah dan nilai ma‟ad 

melahirkan prinsip sosial justice (keadilan sosial). Bahwa 

semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu 

menciptakan perekonomian yang adil. Akan tetapi tidak 

semua sistem perekonomian tersebut dapat berjalan dengan 

kosnisten.  

Dapat dilihat dari munculnya pemikiran atas multiple 

owner, pengalaman dan kenyataan yang dihadapi oleh 

adiwarman adalah pada mekanisme pasar yang cenderung 

membentuk pola monopoli yang tidak sehat seperti 

permainan harga, penimbunan barang, pemutusan rantai 

distribusi untuk merusak harga, maka adiwarman juga 

bersandar pada  Al-qur‘an dan hadis, untuk dapat membuat 

wacana dalam menanggulangi masalah tersebut. 

Pengamatan dan pengalaman akan dianalisis secara logika 

kemudian disandarkan kembali pada teks. Kesimpulan dari 
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rancang bangun ini adalah dibangunnya payung besar 

untuk memayungi semua nilai tersebut, yaitu konsep 

akhlak. Nilai inilai yang menduduki posisi puncak, karena 

akhlak ini lah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para 

Nabi, yaitu menyempurnakan akhlak manusia sehingga 

dapat menjadi pedoman bagi pelaku ekonommi dan 

bisnis.
69

 

 

G. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latara belakang masalah yang telah 

dikemukakan Peneliti maka untuk memudahkan kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar 

pemikiran dalam penelitian ini dimunculkan kerangka pikir 

pemikiran yang skematis untuk menjelaskan E-service quality 

dan e-recovery service quality  terhadap e-customer loyalty 

pada mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2018 pengguna marketplace tokopedia. 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu analisis e-service 

quality dan e-recovery service quality  terhadap e-customer 

loyalty dalam perspektif etika bisnis Islam pada mahasiswa 

FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 pengguna 

marketplace tokopedia. Dalam penelitian ini model hubungan 

antar variabel bebas yaitu e-service quality (X1), e-recovery 

service quality (X2), kemudian sebagai variabel terikat adalah 

e-customer loyalty (Y), dari uraian tersebut, maka hubungan 

antar variabel tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berfikir 

 

H. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang dibutuhkan 

berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian.
70

 

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan hipotesis pada 

objek penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis pengaruh e-service quality terhadap e-customer 

loyalty pada mahasiswa pengguna marketpalce 

tokopedia 

e-customer loyalty berkaitan dengan e-service quality 

yang diberikan oleh perusahaan. Dengan memberikan e-

service quality yang baik akan menyampaikan hal positif 

kepada calon pelanggan lainnya. Ini didukung oleh hasil 

penelitian magasari gusandra saragih  yang menemukan 

bahwa e-service quality memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap e-customer loyalty.71 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 :  e-service quality  tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap e-customer loyalty ( mahasiswa 

FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 

pengguna marketplace tokopedia) 

H1 :  e-service quality   berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap e-customer loyalty ( mahasiswa FEBI 

UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 

pengguna marketplace tokopedia) 

 

2. Analisis pengaruh e-recovery service quality terhadap e-

customer loyalty pada mahasiswa pengguna 

marketplace tokopedia 

Pelanggan yang memiliki masalah dengan layanan e-

commerce, akan mengeluh kepada penyedia layanan 

melalui fasilitas pengaduan. Jika keluhan tidak ditangani 

dengan baik dan benar, hal tersebut dapat menyebabkan 

pelanggan kecewa dan dapat menyebabkan pelanggan 

untuk melakukan pemutusan hubungan dengan penyedia 

layanan serta memungkinkan mereka mengatakan 

                                                             
71Muhammad Ashoer, ―Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-

Satisfaction Pada Pelanggan Situs Toko Online Brodo,‖ JBMI (Jurnal Bisnis, 
Manajemen, Dan Informatika) 15, no. 3 (2019): 238–51, 

https://doi.org/10.26487/jbmi.v15i3.4543. 
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kekecewaannya kepada orang lain atau bahkan dibagikan 

melalui media sosial. 

Manfaat dari e-recovery service quality ialah untuk 

dapat mempertahankan pelanggan, biaya yang 

dikeluarkan apabila mempertahankan pelanggan lebih 

kecil dibandingkan dengan menemukan pelanggan baru. 

Tentunya semakin lama pelanggan tersebut maka 

semakin menguntungkan perusahaan. Penelitian oleh 

suci, suharyono dan edriana yang menemukan e-recovery 

service quality memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap e-customer loyalty.  

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 :  e-recovery service quality  tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap e-customer loyalty 

(mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2018 pengguna marketplace tokopedia) 

H1 :  e-recovery service quality   berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap e-customer loyalty (mahasiswa 

FEBI UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 

pengguna marketplace tokopedia) 
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