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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Kartika Sukmawati (2011) dalam Pengaruh Kualitas Layanan, 

Harga, dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa 

Transportasi Kereta Api Eksekutif. Yang ditulis oleh Kartika Sukmawati. 

Metode penelitian menggunakan uji regresi linear berganda. Dari hasil 

analisis data diketahui bahwa kualitas layanan berpengaruh baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan. Harga 

juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Secara lebih lanjut 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadapa loyalitas pelanggan. 

Variabel kualitas layanan memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Ken Hermanto (2006) dalam Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, 

Komitmen, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi 

Kasus Pada Nasabah Tabungan SIMPEDA Bank JATENG). Metode 

penelitian menggunakan regresi linear berganda. Dari hasil analisis data 

diketahui bahwa penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif antara 

kualitas layanan dan loyalitas pelanggan serta ada hubungan positif 

antara komitmen dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam 

penelitian ini juga menhubungkan hasil penelitian terhadap implikasi 

teoritis maupun managerial. Implikasi manajerial merekomendasikan 

agar pihak manajemen Bank Jateng dapat meningkatkan loyalitas 
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pelanggan dengan menekankan pada peningkatan kualitas layanan 

melalui pemberian training kepada karyawan..  

Moch. Agus Taufiq. (2012) dalam Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai 

Variabel Moderating Pada Warung Makan Sego Kucing Pak Gik. 

Metode penelitian menggunakan uji regresi linear sederhana bahwa hasil 

penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh antara kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan. Pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan variable kualitas pelayaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

Variable moderat yang merupakan interaksi antara kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas artinya 

semakin baik kualitas pelayanan dan kepuasan maka semakin buruk 

loyalitas pelanggan. 

Michael Adiwijaya (2017) dalam Pengaruh Dimensi Kualitas 

Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen di Auto Bridal Suabaya. Metode 

penelitian  menggunakan uji analisis linear berganda. Hasil dari 

penelitian tersebut bahwa dimensi kualitas layanan yang berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen adalah variabel Tangible dan Reliability. 

Dimensi kualitas layanan yang paling berpengaruh adalah Tangible 

dengan nilai R square 22,8%. Secara simultan seluruh dimensi kualitas 

layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan di Auto 

Bridal Surabaya. 
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Feibe Permatasari (2013) dalam Pengaruh Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen pada Rumah Makan Mawar 

Sharron Manado. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linear 

sederhana. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kualitas pelayanan dan 

kepuasan secara bersama berpengaruh terhadap loyalitas konsumen.  

Disarankan bagi perusahaan yang berkecimpungan dalam usaha rumah 

makan agar terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan, 

sehingga konsumen akan merasa puas dan akan kembali lagi untuk 

melakukan pembelian ulang. 

Tabel 2.1 

Sintesis Penelitian 

No Nama dan 

Judul 

Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Perbedaan 

1. Kartika 

Sukmawati. 

Pengaruh 

kualitas 

Layanan, 

Harga dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Jasa 

Transportasi 

Kereta Api 

Eksekutif 

Variabel X : 

X1 = Kualitas 

layanan 

X2 = Harga 

X3 = 

Kepuasaan 

Pelanggan 

Variabel Y : 

Loyalitas 

Pelanggan 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa kualitas 

layanan 

berpengaruh baik 

secara langsung 

maupun tidak 

langsung terhadap 

loyalitas 

pelanggan. Harga 

juga memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan. Secara 

lebih lanjut 

kepuasan 

pelanggan 

memiliki 

pengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan.  

 

Variabel, 

sampel, 

dan objek 

penelitian, 

dan hasil 

penelitian  
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No Nama dan 

Judul 

Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Perbedaan 

2. Ken Hermanto. 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan, 

Komitmen, dan 

Kepercayaan 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen ( 

Studi Kasus 

Pada Nasabah 

Tabungan 

SIMPEDA 

Bank JATENG 

) 

Variabel X : 

X1 = Kualitas 

Layanan 

X2 = 

Komitmen 

X3 = 

Kepercayaan 

Variabel Y : 

Loyalitas 

Konsumen 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

hasil penelitian 

ini menunjukkan 

ada hubungan 

positif antara 

kualitas layanan 

dan loyalitas 

pelanggan serta 

ada hubungan 

positif antara 

komitmen dan 

kepercayaan 

terhadap loyalitas 

pelanggan. Dalam 

penelitian ini juga 

menhubungkan 

hasil penelitian 

terhadap 

implikasi teoritis 

maupun 

managerial. 

Variabel,  

sampel, 

dan objek 

penelitian 

3. Moch. Agus 

Taufiq. 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

dengan 

Kepuasan 

Pelanggan 

sebagai 

Variabel 

Moderating 

Pada Warung 

Makan Sego 

Kucing Pak 

Gik 

Variabel X : 

X1 = Kualitas 

Pelayanan 

Variabel Y : 

Loyalitas 

Konsumen 

Variabel 

Moderating : 

Kepuasan 

Pelanggan 

Analisis 

Linear 

Sederhana 

hasil penelitian 

ini menunjukan 

terdapat pengaruh 

antara kepuasan 

pelanggan 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Pengaruh antara 

kualitas 

pelayanan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

variable kualitas 

pelayaan 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan dan 

loyalitas 

pelanggan 

Variabel 

yang 

digunakan 

pada 

penelitian 

terdahulu, 

kepuasan 

pelanggan 

sebagai 

variabel 

moderating

, dan alat 

analisis  
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No Nama dan 

Judul 

Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Perbedaan 

4. Michael 

Adiwijaya 

(2017) 

Pengaruh 

Dimensi 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen di 

Auto Bridal 

Suabaya 

Variabel X : 

X1: Tangible 

X2: Reliability 

X3:Responsive

nes 

X4 : Assurance 

X5 : Empaty 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil dari 

penelitian tersebut 

bahwa dimensi 

kualitas layanan 

yang berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen adalah 

variabel Tangible 

dan Reliability. 

Dimensi kualitas 

layanan yang 

paling 

berpengaruh 

adalah Tangible 

Objek 

Penelitian, 

sampel, 

hasil 

penelitian. 

5. Feibe 

Permatasari 

(2013) dalam 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

pada Rumah 

Makan Mawar 

Sharron 

Manado. 

Variabel X1: 

Kualitas 

Pelayanan 

X2 : Kepuasan 

Y : Loyaltas 

Konsumen 

 

Analisis 

Linear 

Sederhana 

Hasil dari 

penelitian tersebut 

bahwa kualitas 

pelayanan dan 

kepuasan secara 

bersama 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen. 

Varibel, 

alat 

analisis, 

sampel, 

dan objek 

penelitian 

 

B. Kualitas Layanan 

1. Pengertian Kualitas Layanan 

Dalam dunia bisnis, bukan hanya produk/jasa yang di perhatikan. 

Dalam hal berbisnis kualitas layanan harus mendapatkan perhatian juga. 

Karena kualitaslayanan merupakan cara mempertahankan loyalitas 

pelanggan. Dengan adanya kualitas, perusahaan harus memenuhi harapan-

harapan konsumen dan memuaskan kebutuhan para konsumen. 
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Menurut Goeth dan Davis dalam Tjiptono menyatakan bahwa 

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.
4
 Definisi mengenai kualitas layanan mungkin berbeda, 

namun secara khusus meliputi hal dalam menentukan apakah layanan yang 

dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan. Pelanggan dapat menilai 

kualitas layanan berdasarkan persepsi mereka dari hasil teknis yang 

diberikan merupakan proses dimana hasil disampaikan. 

Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktifitas orang lain secara langsung diberikan kepada konsumen. layanan 

yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik 

yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang 

diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi 

massa atau negara.
5
 

Pengertian pelayanan sama dengan S.E.R.V.I.C.E menurut Adya 

Barata dalam Nina layanan adalah Self awareness yaitu menanamkan 

pelayanan dengan benar, Enthusiasm adalah pelayanan dengan penuh 

gairah, Reform adalah memperbaiki kinerja pelayanan, Value adalah 

pelayanan dengan nilai tambah, Impressive adalah penampilan menarik, 

Care adalah kepedulian optimal, Evaluation adalah mengevaluasi 

layanan. Pengertian prima (excellent) kata lain sangat baik dan 

mengesankan. Jadi yang dimaksud dengan Manajamen Pelayanan Prima 

adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan serta 

                                                           
4
 Fandy Tjptono, Manajemen Jasa, ( Yogyakarta: Andi offset, 1996 ), 51. 

5
 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, ( Jakarta: PT. Grasindo, 2005 ), 208. 
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mengendalikan proses pelayanan dengan standar yang sangat baik untuk 

memuaskan pelanggan agar tujuan perusahaan tercapai.
6
 Istilah-istilah 

lainnya dalam Manajemen Pelayan Prima 

a. Pelanggan (customer): penerima layanan atau kata lain dari konsumen. 

b. Customer Service (CS): orang atau bagian yang berhadapan 

langsung dengan pelanggan, selain taller dan security. 

c. Penyedia Jasa (provider): pemberi layanan baik penyediaan barang 

atau produk jasa-jasa 

d. Kepuasan (satisfication): Apabila produk dan jasa yang bisa 

memuaskan adalah produk dan jasa yang sanggup memberikan 

sesuatu yang dicari oleh pelanggan sampai pada tingkat cukup. 

Kepuasan pelanggan berbeda-beda bergantung nilai suatu produk 

atau objektivitasnya maupun subjektivitasnya. 

Pelayanan prima (service excellent) atau pelayanan terbaik adalah 

pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan 

kebutuhan konsumen setiap saat, secara konsisten dan akurat (handal).  

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang ada pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan 

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu 

sendiri. Perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah 

terjadinya transaksi.
7
 

                                                           
6
 Nina Rahmayanti, Manajemen Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2010),15 

7
Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid Kedua, (Jakarta: Prenhalindo, 2002). 
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Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan 

konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service 

yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, 

hubungan, kemampuan, dan keramahtamahan yang ditujukan melalui 

sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Ada beberapa ciri layanan yang baik dan dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan sehingga terbentuknya loyalitas : 

a. Memiliki karyawan yang profesiional khususnya yang berhadapan 

langsung dengan pelanggan 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik sehingga dapat menunjang 

kelancaran produk kepada pelanggan secara cepat dan tepat 

c. Bertanggung jawab dari awal hingga akhir kepada setiap konsumen 

d. Dibandingkan dengan pihak pesaing seorang karyawan mampu 

melayani secara cepat dan tepat 

e. Mampu menangkap keinginan konsumen, mampu berkomunikasi 

dengan jelas, dan menyenangkan 

f. Terutama dalam hal keuangan mampu memberikan jaminan 

kerahasiaan setiap transaksi 

g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk yang 

dijual dan memiliki pengetahuan umum lainya 

h. Mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen, sehingga 

konsumen merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan perusahaan.
8
 

                                                           
8
 Kasmir, Etika Customer Service, Cetakan I ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), 15. 
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2. Kualitas Layanan Menurut Perspektif Islam 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha yang baik 

berupa barang maupun layanan atau jasa hendaknya memberikan yang 

berkualitas terhadap orang lain. 

Menurut Adiwarman Karim bahwa baik buruknya perilaku bisnis 

para pengusaha menentukan sukses dan gagalnya bisnis yang dijalankan
9
. 

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam QS. Ali Imran [3]:159, yaitu : 

ََ َحَوَلَكَفَاَعَفََعن ََهَمََواَستَ َغَفَرَََلَمََوَشاَوَرَهَمَِفَاأَلَمَرَفََإَذاََعَزَمَتَفَ تَ وََكَلََعَلىَللاََ ََ  َ َ َ  َ  َ َ  ََ  ََ َ  َ  َ  َ َ َ  ََ  َ َ َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ َ َ َ  ََ  َ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َََ  َ  َ  ََ َ َ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  َ  
َتوكََليَََ

َ
ََ َإَنَللاَََُيبَامل َ  ََ  َ 
َََ َ  َ  ََ َ  َ  َ  

Artinya:  “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku 

lemah lembut kepada mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-

Nya.” (QS. Ali Imran: 159). 

 

Menurut Ibn Katsir Rahimahullah di dalam tafsir al-Qur’an al-

Karim, sikap lemah lembut yang dimiliki oleh nabi Muhammad Salallahu 

Alaihi Wa Salam itu tiada lain disebabkan karena rahmat Allah yang 

dianugrahkan kepadanya, sehingga beliau bersikap lemah lembut terhadap 

mereka. Demikian juga Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa begitulah 

akhlak nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wa Sallam yang diutus Allah. 

Kemudian ayat selanjutnya mengatakan: “Dan jikalau kamu bersikap keras 

dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauh darimu”. Artinya adalah 

sekiranya kamu kasar dalam bertutur kata dan berkeras hati dalam 

menghadapi mereka, nisaya mereka bubar darimu dan menjauhimu. 

                                                           
9
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, ( Jakarta: IIIT Indonesia, 

2003) 73. 
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Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan 

membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka 

menyukaimu. Kemudian disini Rasulullah selalu bermusyawarah dengan 

mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk menenangkan hati 

mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukanya. 

Terutama dalam hal peperangan baik itu perang badar, uhud, khandak, dll 

yang mana beliau selalu bermusyawarah ketika hendak mulai peperangan 

seperti mengatur strategi perang, dll. Sehingga ketika kamu telah 

mendapatkan hasil yang buta. Maka bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
10

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Layanan Dalam 

Perspektif Islam 

Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

konsumen, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan khusus bagi para 

pelanggan untuk menjalin hubungan kerja atau partner yang saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan 

demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan konsumen 

sehingga terciptanya loyalitas.
11

 

Berdasarkan uraian diatas dalam hal kualitas, layanan memiliki 

lima dimensi yaitu: 

                                                           
10

 Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azhim, juz 4, 245-252. 
11

 Hanik Ulwiyati, “Pengaruh Layanan Jasa Pick Up Service Terhadap Tingkat Kepuasan 

Nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Amanah Ummah Surabaya”, ( Skripsi-

Surabaya, 2013), 22. 
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a. Tangibles (Bukti Fisik) 

Menurut Tjiptono menyatakan bahwa bukti fisik dari jasa, dapat 

berupa fisik gedung, peralatan yang dipergunakan, karyawan, 

sarana komunikasi.
12

 Ketidakmampuan perusahaan menampilkan 

bukti fisik dengan baik akan melemahkan citra serta dapat 

menciptakan perspsi negatif pelanggan. Profesionalitas sebuah 

rumah makan dapat dilihat dari bukti fisik yang ditampilkan. 

Sebuah rumah makan belum dapat dikatakan profesional ketika 

rumah makan tersebut belum dapat menampilkan bukti fisik yang 

dapat dirasakan oleh konsumen ketika memberikan pelayanan 

dalam sebuah rumah makan. Oleh karena itu, rumah makan harus 

mengkreasi bentuk fisik bangunan dan peralatan yang menunjang 

operasionalnya sedemikian rupa sehingga para konsumen yang 

datang merasa nyaman dan memiliki kepercayaan terhadap rumah 

makan tersebut. Tampilan fisik yang bersih merupakan bagian dari 

hal ini. Sebagaimana Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Salam 

bersabda: 

ََ عنَابنَمسعودَقالَالنيبَصلىَللاَعليهَوَسلمَ:َالَنظَاَفَةََمَنَاإَلْيَانََ  َ َ  َ ََ  َ  ََ َ  َ  ََ  َََ ََََ ََ ََ ََََ َ ََ ََ ََ ََ ََ ََ َ ََ َََ ََ َََ ََ ََ َ  
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa 

Sallam bersabda: Kebersihan adalah sebagian dari iman” (HR. 

Ath-Tabrani). 

 

Berdasarkan hadits di atas, maka tampilan fisik yang bersih 

mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan tersedianya mushala, 

penampilan karyawan syar’i dan rapi, serta interior rumah makan 

                                                           
12

Rizky Pratama Putra, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Nasabah Bank BRI Syariah Surabaya”, jurnal. Vol.1 No. 9 (September,2014), 625. 
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yang indah akan membuat konsumen merasa nyaman dan percaya 

pada rumah makan tersebut, sehingga akan terciptanya loyalitas 

konsumen. 

b. Reliability (kehandalan) 

Menurut Tjiptonto menyatakan bahwa mendefinisikan kehandalan 

adalah pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan.
13

 Begitu juga pelayanan akan dapat dikatakan reliabel 

apabila perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen dapat 

dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap rumah makan. 

Dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga menghendaki 

setiap umat-Nya untuk menepati janji yang telah dibuat dan 

dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, surat 

An-Nahl ayat 91: 

َ ََوَأَوفَ َواََبَعَهَدَللاََإَذاََعاَهَدُتََََوَلَتَ ن ََقَضَواَاأَلْيَاَنَبَ َعَدَتَ وََكَيَدَهاََوَقَدََجَعَلَتَمَ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ َ  َ  َ َ  َ  َََ  َ  َ  َََ  َ  َ َ َ ََ  ََ  َ  َ  ََ  َََ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ َ  ََ  َََ َ َ  َ  َ  ََ  ََ  ََ  َ َ َ
ََكَفَيالَََإَنَللاََ ََ للَاََعَلَيَكَم َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ َ ََ يَ َعَلَمََماَتَ َفَعَلَونََََ   َ  َ  َ  َ  ََََ َ َ َ  َ  َ  ََ  

Artinya : “ Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) 

itu sesudah meneguhkanya, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu), sesungguhnya 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. An-Nahl [16]:91) 

 

 Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut 

diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menepati 

janji dan ikatan serta memelihara janji yang telah dikuatkan. Dalam 

firman-Nya, “Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah 

                                                           
13

Ibid, 625 
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(kamu) itu sesudah meneguhkanya.”Dimaksud dengan al-aiman 

dalam ayat diatas adalah sesuatu yang masuk ke dalam perjanjian 

dan ikatan, bukan sumpah-sumpah yang diucapkan untuk memberi 

perintah atau larangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

“sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 

Demikian itu merupakan tekanan sekaligus ancaman bagi orang-

orang yang melanggar janjinya.
14

 

c. Assurance (Jaminan) 

Menurut Tjiptono menyatakan bahwa jaminan adalah mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para karyawan, bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan.
15

 Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap 

respek, sopan santun dan kelemah lembutan maka akan 

meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi konsumen terhadap 

rumah makan. Assurance ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa 

aman, bebas dari risiko atau bahaya, sehingga membuat konsumen 

loyal terhadap rumah makan. Pengetahuan dan kemahiran atas 

suatu produk akan diperoleh dari sebuah proses belajar yang tekun 

dan bersungguh-sungguh. Islam memerintahkan agar setiap 

muslim senantiasa belajar dengan tekun dan terus meningkatkan 

kemampuan dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala tentang keutamaan orang yang berilmu, sebagaimana 

dalam firmannya surat Al-Ankabut ayat 43: 

                                                           
14

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, 

diterjm. M. Abdul Ghoffar E.M. et al. Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 99-100  
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ََ َوَماَيَ َعَقَلَهاََإَلََالَعاَلَمَونََ  َ  َ  َ  ََ ََ  ََ  َََ َ  َ  َ  َ  ََََ َ  َ..... 
Artinya: “.....Tiada yang memahaminya kecuali bagi orang-orang 

yang berilmu” (QS. Al-Ankabut [29]:43) 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat 

memahami dan merenungkanya kecuali orang-orang yang mendalam 

ilmunya serta menguasainya.
16

 Peningkatan pengetahuan karyawan 

sangatlah penting bagi sebuah rumah makan. Karyawan yang memiliki 

pengetahuan luas terhadap sebuah produk pada rumah makan, akan 

mampu berbicara lebih dan dapat menyampaikan suatu pelayanan atau 

informasi tentang produk tersebut dengan lebih baik terhadap 

konsumen. Proses penyampaian layanan yang baik dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap rumah makan, maka persepsi positif 

konsumen akan semakin bertambah dan selanjutnya dapat mendorong 

kepuasan konsumen terhadap pelayanan sebuah rumah makan sehingga 

timbulnya loyalitas. 

d. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Menurut Tjiptono menyatakan bahwa daya tanggap adalah 

keinginan karyawan untuk membantu para konsumen dan 

memberikan layanan dengan cepat dan tepat.
17

 Daya tanggap 

merupakan bagian dari profesionalitas. Rumah makan yang 

profesional berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik 

mereka, dan bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan. 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan kepada setiap untuk 

tertib dalam setiap urusannya, serta memiliki daya tanggap dan 
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bersungguh-sunguh dala setiap aktifitasnya, sebagaimana firman 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surat Al-Insyirah ayat 7: 

ََ فإَذاَفَ َرَغَتَفَاَنَصبََ  َ  َ  ََ َ  َ  َ  َ  ََ َ  ََ ََ  
Artinya: “ Maka apabila kam telah selesai (dari sesuatu urusan), 

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

Al-Insyirah [94]:7) 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa jika engkau telah selesai 

mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua kesibukannya, 

maka bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan ibadah serta 

melangkahlah kepadanya dengan penuh semangat, dengan hati 

yang kosong lagi tulus, serta niat karena Allah.
18

 

e. Empathy (Empati) 

Menurut Tjiptono menyatakan bahwa empati adalah kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan.
19

 Perwujudan dari 

sikap empati ini akan membuat konsumen merasa puas terhadap 

kebutuhanya karena dirinya mendapatkan pelayanan yang baik. 

Sikap empati karyawan ini ditunjukkan melalui pemberian layanan 

informasi, keluhan para konsumen, melayani transaksi konsumen 

dengan senang hati, dan kesediaan memberikan perhatian dan 

membantu akan meningkatkan persepsi dan sikap positif konsumen 

terhadap sebuah rumah makan. Hal ini yang dapat meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. Sebagaimana firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala dalam surat Al-Qashash ayat 77: 
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ََكَماََاَحَسَنَللاََإَلََيَك... ََََوَأَحَسَن  َ  َ َ َ  ََ َ  َ  َ  َ  َََ َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ... 
Artinya: “... dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik 

kepadamu...” (QS. Al-Qashash [28]: 77) 

 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat di atas, “ Dan berbuat 

baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu ” yaitu 

berbuat baiklah kepada makhluk-Nya sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu.
20

 

 

C. Loyalitas Konsumen 

1. Pengertian Loyalitas Konsumen 

Loyalitas adalah tentang presentase dari orang yang pernah 

membeli dalam kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang 

sejak pembelian yang pertama.
21

Menurut Engel menyatakan bahwa 

loyalitas juga didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli 

ulang atau mengulang pola prefensi produk atau layanan di masa yang 

akan datang, yang menyebabkan pembelian berulang produk yang sama 

atau suatu set produk yang sama, walaupun ada keterlibatan faktor 

situasional dan upaya-upaya pemasaran yang berpotensi menyebabkan 

perilaku berpindah produk.
22

 

Konsep ini mencakup kemungkinan pembahasan kontrak layanan 

di masa yang akan datang, seberapa besar kemungkinan konsumen 

memberikan komentar positif, atau kemungkinan pelanggan memberikan 

pendapatnya. Seorang konsumen mungkin akan loyal terhadap suatu 
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merek dikarenakan tingginya kendala beralih merek yang disebabkan 

faktor-faktor teknis, ekonomi atau psikologis. Di sisi lain mungkin 

konsumen loyal terhadap sebuah merek dan ingin melanjutkan hubungan 

dengan penyedia produk atau layanan tersebut. Konsumen yang loyal 

adalah mereka yang membeli ulang merek yang sama, hanya 

mempertimbangkan merek yang sama dan sama sekali tidak mencari 

informasi-informasi tentang merek yang lain. 

2. Konsep Loyalitas Konsumen 

Menurut Oliver dalam Nina menyatakan bahwa terdapat konsep 

mengenai tingkat loyalitas konsumen yang terdiri dari empat tahap yaitu:
23

 

a. Loyalitas Kognitif 

Tahap dimana pengetahuan langsung maupun tidak langsung konsumen 

akan produk, dan manfaatnya, dan dilanjutkan ke pembelian 

berdasarkan pada keyakinan akan superioritas yang ditawarkan. Pada 

tahap ini dasar kesetiaan adalah informasi tentang produk atau jasa yang 

tersedia bagi konsumen. 

b. Loyalitas Afektif 

Sikap favourable konsumen terhadap produk yang merupakan hasil dari 

konfirmasi yang berulang dari harapanya selama tahap cognitively loyalty 

berlangsung. Pada tahap ini dasar kesetiaannya adalah pada sikap dan 

komitmen konsumen terhadap produk dan jasa sehingga pada tahap ini telah 

terbentuk suatu hubungan yang lebih mendalam antara konsumen dengan 

penyedia produk atau jasa dibandingkan pada tahap sebelumnya. 
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c. Loyalitas Konatif 

Intensi membeli ulang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi 

yang merupakan dorongan motivasi. 

d. Loyalitas Tindakan 

Menghubungkan penambahan yang baik untuk tindakan serta keinginan 

untuk mengatasi kesulitan seperti pada tindakan kesetiaan. 

 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen 

Berikut empat faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen dalam 

penelitian Mawardi: 

a. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. 

Pelayanan dengan kualitas yang rendah akan beresiko konsumen 

tidak setia. Apabila kualitas layanan diperhatikan dan diperkuat 

secara terus menerus, maka loyalitas konsumen akan mudah 

didapatkan. Dalam hal ini Allah juga menghendaki setiap umat-

Nya untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan 

sebagaimana dalam firman-Nya Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91: 

وَأوفواَبعهدَللاَإذاَعاهدُتَوَلَتنقضواَاألْيانَبعدَتوكيدهاَوقدَجعلتمَ
َكفيالَإنَللاَيعلمَماَتفعلون  للاَعليكم

Artinya : “ Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) 

itu sesudah meneguhkanya, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu), sesungguhnya 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. An-Nahl 

[16]:91). 
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b. Kepuasan Konsumen 

Loyalitas serta kepuasan konsumen saling terkait. Kepuasan 

merupakan langkah penting dalam pembentukan loyalitas, akan 

tetapi menjadi kurang berpengaruh ketika loyalitas timbul melalui 

mekanisme-mekanisme lainnya. Mekanisme tersebut dapat 

berbentuk kebulatan tekad dan ikatan sosial. 

c. Rintangan Untuk Berpindah (switching barrier) 

Besar kecilnya rintangan berpindah (switching barrier) dapat 

menjadi faktor loyalitas konsumen. Rintangan berpindah berupa 

pelayanan yang memuaskan, harga terjangkau, dan menjaga 

hubungan baik dengan para konsumen. 

d. Citra  

Citra merupakan hal penting bagi sebuah produk serta layanan. 

Citra yang baik dapat memberikan arti yang positif pada produk 

serta layanan rumah makan tersebut serta dapat terus meningkatkan 

jumlah penjualan.
24

 

 

E. Tahapan-Tahapan Loyalitas 

Loyalitas Konsumen dibagi menjadi enam tahapan yaitu:
25

 

a. Suspect 

Tahapan dimana semua orang yang akan membeli (membutuhkan) 

produk, tetapi belum memiliki informasi tentang produk rumah 

makan tersebut. 
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b. Prospect 

Tahapan dimana produk tertentu dapat dimiliki oleh orang-orang yang 

memiliki kebutuhan dan mempunyai kebutuhan untuk membelinya. 

Pada tahap ini meskipun mereka belum melakukan pembelian akan 

tetapi telah mengetahui rumah makan tersebut dan produk yang 

ditawarkan melalui rekomendasi orang lain (word of mouth). 

c. Customer 

Pada tahap ini, konsumen telah melakukan hubungan transaksi 

dengan perusahaan, tetapi konsumen belum mempunyai perasaan 

positif terhadap sebuah rumah makan, loyalitas pada tahap ini 

belum terlihat. 

d. Clients 

Meliputi semua konsumen yang telah membeli sebuah produk yang 

ditawarkan oleh rumah makan secara teratur, dan mereka telah 

memiliki hubungan baik dengan perusahaan yang terjalin lama. 

e. Advocaters 

Pada tahap ini, konsumen secara aktif mendukung perusahaan 

dengan memberikan rekomendasi kepada konsumen lainya agar 

mau membeli barang atau jasa dari perusahaan tersebut. 

f. Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan kuat dan saling 

menguntungkan antara rumah makan dengan konsumen, pada 

tahap ini konsumen berani menolak produk dari rumah makan 

yang lainnya. 
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F. Indikator Loyalitas Konsumen 

Bila dilihat dari perilaku konsumen dan kepuasan yang diterima    maka 

wujud dari kesetiaan konsumen mencakup 4 (empat) hal : 

a. Kesediaan menjadi pemebeli setia perusahaan kita. Membeli lagi atau 

berlangganan lagi. Kesediaan terus memperpanjang penggunaan produk atau 

jasa perusahaan walaupun tawaran dari produk pesaing sangat gencar. 

b. Penolakan untuk berpaling pada pesaing perusahaan kita. Konsistensi 

penggunaan produk dan jasa pelayanan perusahaan walaupun terdapat 

perubahan harga, kemasan, ataupun pelayanan dari perusahaan kita. 

c. Kesediaan merekomendasikan perusahaan kita kepada orang lain (puncak 

kesetiaan). Mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kita kepada 

orang lain. 

d. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. Misalnya konsumen 

akan membeli produk lain yang diproduksi oleh perusahaan kita. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

konsumen, yaitu kualitas memberikan suatu dorongan khusus bagi para 

pelanggan untuk menjalin hubungan kerja atau partner yang saling 

menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan 

demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasankonsumen sehingga 

terciptanya loyalitas.
26
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Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan 

antara kualitas layanan dengan loyalitas konsumen. Dalam penelitian ini 

kerangka berpikir akan digambarkan sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa variabel loyalitas konsumen 

dalam membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh variabel kualitas 

layanan. Faktor kualitas layanan ini sangat berhubungan dan erat kaitanya 

dengan loyalitas konsumen, yang nantinya akan memberikan rasa kepuasan 

pada konsumen hingga timbul rasa loyalitas dari konsumen untuk melakukan 

pembelian secara berulang kali. Setelah konsumen melakukan pembelian 

sebuah produk akan menghasilkan respon yang negatif atau positif terhadap 

kualitas layanan yang pada akhirnya akan menentukan loyalitas konsumen. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Kualitas Layanan ( Tangible, Reliability, Assurance, 

Responsiveness, dan Empaty ) berpengaruh signifikan positif 

terhadap Loyalitas Konsumen pada Warung Sate Kambing Bang 

Saleh Pusat Kota Malang.  

 


