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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang bertopik pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut:  

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Ni Made 

Arie Sulistyawati dan Ni Ketut Seminari, 2015. Penelitian terdahulu berjudul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Indus 

Ubud Gianyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode penelitian kuantitatif dengan mengunakan analisis linier berganda. Hasil 

analisis diketahui bahwa variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati, dan perbedaan gender berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada 

Restoran Indus Ubud. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama menggunakan kepuasan konsumen sebagai variabel terikat. Perbedaan 

peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian yang berbeda 

penelitian terdaulu di Restoran Indus Ubud Gianyar. 

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Nurjannah Daulay, 2017. 

Penelitian terdahulu berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian (studi kasus pada Ayam Penyet Surabaya jalan Dr. 

Mansyur Medan). Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu 

pendekatan kuantitatif dengan analisis data yang digunakan uji regresi linier 

berganda. Hasil analisis dapat diketahui bahwa pengaruh kualitas pelayanan dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian berpengaruh sebesar 51,9% dan 
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sisanya sebesar 48,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan penelitian 

terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti pengaruh kualitas pelayanan 

sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian 

yang berbeda dan penelitian terdahulu menggunakan keputusan pembelian 

sebagai variabel terikat sedangkan peneliti menggunakan kepuasan pelanggan 

sebagai variabel terikat. 

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan oleh Lina Sari Situmaeng, 2017. 

Penelitian terdahulu berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi 

terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan Istana Hot Plate Medan. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu metode 

kuantitatif. Hasil dari penelitian terdahulu yaitu kualitas pelayanan dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan Istana 

Hot Plate Medan, sedangkan lokasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.   Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu lokasi penelitian yang berbeda dan 

penelitian terdahulu juga menggunakan harga dan lokasi sebagai variabel bebas. 

2.2 Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

2.2.1 Kualitas Pelayanan Islami  

Menurut kotler di dalam Laksana (2008: 85) yang dimaksud pelayanan yaitu 

setiap perilaku atau tindakan yang bisa ditawarkan pihak satu ke pihak lain yang 

sebenarnya tidak berwujud dan tidak berakibat menjadi kepemilikan apapun. 

Menurut lovelock didalam Rafidah ( Jurnal Nalar Fiqh, 10, Desember 2014: 116) 

pelayanan adalah proses dari pada produk, yang dimana proses akan melibatkan 
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suatu input dan mentranformasikannya sebagai output. Pelayanan yang baik atau 

bisa dikatakan berkualitas sangat berperan untuk menciptakan kepuasan  bagi 

konsumen dan juga sangat berkaitan dalam menciptakan keuntungan bagi 

perusahaan, semakin baik kualitas yang diberikan perusahaan maka semakin 

tinggi pula kepuasan yang diterima oleh konsumen (Panjaitan dan Yulianti, 

DeReMa Jurnal Manajemen, 11, September 2016: 266). 

Suatu perusahaan agar bisa memberikan kaulitas pelayanan yang baik, harus 

menjalin hubungan antar perusahaan, dalam hal ini yaitu perusahaan atau 

karyawan dengan konsumen. Maka kualitas merupakan hal utama suatu 

perusahaan atau organisasi dapat sukses (Laksana, 2008: 88). Menurut Welch di 

dalam Laksana (2008: 88) kualitas merupakan jaminan yang terbaik atas kesetiaan 

suatu pelanggan, pertahanan yang paling kuat untuk menghadapi persaingan 

asing, dan juga jalan satu-satunya ke arah pertumbuhan dan pendapatan yang 

optimal. 

Menurut Kotler di dalam Panjaitan dan Yulianti (DeReMa Jurnal 

Manajemen, 11, September 2016: 269) kaulitas pelayanan merupakan cara usaha 

perusahaan dalam memperbaiki kualitas secara menerus terhadap proses, servis, 

dan produk yang telah dihasilkan. Menurut Tjiptono di dalam Panjaitan dan 

Yulianti (DeReMa Jurnal Manajemen, 11, September 2016: 270) kualitas 

pelayanan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dalam ketetapan penyampaian harus seimbang dengan apa yang di 

harapkan oleh para konsumen. 
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Menurut Tjiptono (2008: 174) terdapat lima dimensi untuk mengukur 

kualitas pelayanan dalam model service quality yang merujuk pada Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry sebagai berikut:  

a. Bukti Fisik (Tangibles) yaitu penampilan fisik dari fasilitas layanan, 

perlengkapan/peralatan yang ada, karyawan perusahaan, dan komunikasi 

yang ada di perusahaan. Penampilan dan juga fasilitas yang ada di 

perusahaan, seperti atribut para karyawan dan juga perlengkapan yang 

ada di dalam perusahaan sudah memenuhi sesuai yang diharapankan dari 

para konsumen atau belum. Allah berfirman dalam QS. Al-A’Raf [7]:26: 

َوِلَثاُط التَّْقَىٰي  ۖ  ََا َتٌٍِ آَدَم َقِذ َؤًَِضْلٌَا َعَلُُِكِن ِلَثاّسا ََُىاِسٌ َسِىآِتُكِن َوِسَّشا 
َِ َلَعلَُّهِن ََزَّكَُّشوَى ۖ  رَِٰلَك َخُِْش  رَِٰلَك ِهِي آََاِت اللَّ  

 

Artinya : “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu 

adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 

mereka selalu ingat.” 

 

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada umatNya agar 

memakai pakaian yang indah dan juga menutup aurat serta perhiasan yang 

indah. Karena Allah menyukai segala sesuatu keindahan. Sama halnya 

dengan perusahaan diharuskan untuk menyediakan fasilitas yang baik dan 

juga para karyawan perusahaan diharusakan  untuk memakai pakaian yang 

indah serta menutup aurat agar dapat memberi kenyamanan bagi konsumen 

yang datang. 

Menurut Supian Sauri (Tesis, 2017: 25), Rasulullah SAW bersabda: 

“Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda, Kebersihan adalah sebagian 

dari iman” (HR. Ath-Tabrani) 
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Berdasarkan hadist tersebut Rasulullah SAW memberikan contoh 

kepada umat-Nya untuk selalu menjaga kebersihan karena kebesihan bagian 

dari nilai-nilai Islam. Seperti halnya rumah makan yang di tunjang dengan 

tersedianya mushala, penampilan para karyawan yang rapi dan Islami serta 

interior yang bersih dan rapi. 

b. Keandalan (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat dari waktu pertama 

kali. Perusahaan harus mampu melakukan pelayanan yang sesuai dengan 

apa yang di harapkan konsumen, karena jika perusahaan tidak bisa 

memenuhi harapan konsumen maka konsumen akan merasa tidak puas atau 

kecewa. Allah memerintahkan umatNya untuk menepati janji yang tertulis 

pada QS. Ali Imran: [3]:76: 

ََ َُِحةُّ اْلُوتَِّقنَي ًٰ َفِئىَّ اللَّ ٍِ َواتََّق ًٰ ِتَعِهِذ ًٰ َهِي َؤِوَف  َتَل

Artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertakwa.” 

 

Arti dari ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan seorang muslim 

untuk menepati janji yang telah di buat. Sebagai mana dengan rumah makan 

harus menepati janji kepada konsumen dalam melakukan kualitas pelayanan 

kepada konsumen yang terbaik sesuai dengan visi dan misi yang telah di 

buat.  

Menurut Supian Sauri (Tesis, 2017: 27), Rasululah SAW bersabda: 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil bahwa Yazid bin Zurai' telah 

menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Humaid Ath 

Thawil dari Yusufbin Mahik Al Makki dia berkata, “Aku pernah 

mencatatkan untuk seseorang nafkah orang-orang yatim yang ia asuh. 

Kemudian anak asuh itu menipunya sebanyak seribu dirham. Lalu fulan itu 
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memberikannya kepada anak-anak yatim. Setelah itu aku mendapati harta 

anak-anak yatim itu dua kali lipatnya. Yusuf melanjutkan; “Aku akan 

mengambil seribu (dirham) yang telah di bawa kabur oleh mereka darimu.” 

Fulan berkata, “Tidak! Aku telah mendengar ayahku bahwa ia pernah 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah 

engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Abu Daud, No. 

3037) 

Menurut hadist tersebut Rasulullah SAW menganjurkan umatNya 

untuk selalu menepati janji dan sumpah setia. Sama halnya dengan 

perusahaan atau rumah makan untuk menepati janjinya kepada para 

konsumen sesuai dengan visi dan misi yang telah mereka buat. 

c. Daya tanggap (Responsiveness), merupakan kesediaan dan kemampuan 

perusahaan atau penyedia layanan dalam membantu konsumen dan 

merespon dengan cepat permintaan para konsumen. Allah berfirman dalam 

QS. Az-Zumar [39]:39: 

ًٰ َهَكاًَِتُكِن ِإًٍِّ َعاِهٌل ُق َفَسِىَف َتِعَلُوىَى ۖ  ْل ََا َقِىِم اِعَوُلىا َعَل  

Artinya : “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

sesungguhnya aku akan bekerja(pula), maka kelak kamu akan mengetahui” 

 

Arti dari ayat tersebut seorang muslim dituntut untuk bekerja dan 

Allah akan membantu segala urusan. Sebagai mana dengan rumah makan 

diharuskan untuk selalu bekerja dalam melayani dan membantu para 

konsumen agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para 

konsumen. 

Menurut Supian Sauri (Tesis, 2017: 30), sebagaimana Rasululah SAW 

bersabda: “Dari Aisyah ra, bersabda Rasulullah Saw: “Allah ʽazza wa jalla 

menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara 

itqan.”(HR. Imam At–Tabrânî, dalam al-Muʽjam al-Awsat, No. 897, dan 

Imam Baihaqi dalam Sya’bu al-Îmân, No. 5312.) 
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Dalam hadist tersebut menjelasakan jika suatu pekerjaan dapat 

dilakukan dengan baik secara cepat dan tepat maka harus dilakukan oleh 

orang yang mempunyai ahli atau sesuai dengan kemampuan seseorang 

sesuai dengan bidangnya. Jika suatu perusahaan atau rumah makan dapat 

memberikan suatu pelayanan melalui para karyawannya sesuai dengan 

bidang dan kemampuanya maka dapat memuaskan para konsumen. 

d. Jaminan (Assurance) berkenaan dengan pengetahuan dan sikap kesopanan 

para karyawan serta kemampuan para karyawan untuk menumbuhkan 

kepercayaan dan meyakinkan para konsumen. Dalam hal ini kemampuan 

para karyawan diharuskam bersikap baik dan ramah kepada para konsumen 

untuk melayani. Allah berfirman dalam  QS. An-Nisa [4]:114: 

ُُِن ِإلَّا َهِي َؤَهَش ِتَصَذَقٍة َؤِو َهِعُشوٍف َؤِو ِإِصَلاٍح َتَُِي  ۞ َلا َخَُِش ِفٍ َكِثرٍي ِهِي ًَِجَىا

َِ َفَسِىَف ًُِؤ ۖ  الٌَّاِط  َِ َؤِجّشا َعِظُّواَوَهِي ََْفَعْل رَِٰلَك اِتِتَغاَء َهِشَضاِت اللَّ ِتُ  
Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 

kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi 

sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 

manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari 

keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar” 

 

Arti dari ayat tersebut Allah meminta seorang muslim untuk berbuat 

baik kepada sesama dan menciptakan perdamaian kepada sesama manusia. 

Sama halnya dengan rumah makan, para karyawan rumah makan di 

wajibkan untuk berbuat baik dan bersikap ramah kepada para konsumen 

agar timbul rasa kepercayaan di hati para konsumen. 

Menurut Rafidah (Jurnal Nalar Fiqh, 10, Desember 2014:119), 

sebagaimana Rasululah SAW bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang 

sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya 

sendiri”.(HR.Bukhori) 
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Hadist di atas menjelaskan bahwa harus bersikap saling mencintai 

kepada sesama dengan berbuat baik sama halnya kita memperlakukan diri 

kita sendiri. Perusahaan atau rumah makan harus bersikap melayani para 

konsumen dengan baik secara cepat dan tepat agar dapat memuaskan hati 

para konsumen.  

e. Empati (Empathy) dalam hal ini perusahaan mampu memahami 

permasalahan para konsumen dan melakukan tindakan untuk kepentingan 

konsumennya, serta lebih memberikan perhatian kepada konsumennya 

secara pribadi agar dapat memahami keinginan dari para konsumennya. 

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa [4]:86: 

َُا  ٍٍِء َحِسُّثا ۖ  َوِإَرا ُحُُُِّتِن ِتَتِحٍَُّة َفَحُُّىا ِتَإِحَسَي ِهٌَِها َؤِو ُسدُّو ًٰ ُكلِّ َش ََ َكاَى َعَل ِإىَّ اللَّ  

Artinya :“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu 

penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik 

dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). 

Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu.”  

 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan seorang muslim untuk bersikap 

saling menghormati dan saling ramah kepada sesama manusia. Sama halnya 

dengan para karyawan untuk bersikap ramah, sopan, saling menghormati, dan 

perhatian kepada para konsumen agar dapat lebih memahami keinginan dari 

para konsumennya.  

Menurut Supian Sauri (Tesis, 2017: 35), sebagaimana Rasululah SAW 

bersabda: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu 

Amir Al Asy'ari dan Ibnu Numair dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Usamah -

Abu Amir berkata-Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah 

menceritakan kepada kami Buraid dari kakeknya Abu Burdah, dari Abu Musa 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang bendahara 

muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur, dan membayar sedekah 

kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan 
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segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama 

seperti orang yang bersedekah.”(HR. Muslim No. 1699) 

Para karyawan perusahaan atau rumah makan harus memberikan perhatian 

kepada para konsumennya dan peduli terhadap kebutuhan para konsumennya agar 

dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen. 

Menurut Othman dan Owen di dalam Putra dan Herianingrum (Jurnal 

JESTT, 1, September 2014: 624) kualitas pelayanan dalam pespektif Islam 

merupakan sarana evaluasi kognitif dari para konsumen dari penyajian pelayanan 

oleh organisasi jasa yang menyandarkan aktivitasnya kepada nilai moral yang 

sesuai kepatuhan yang sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Memberikan 

pelayanan yang baik kepada sesama merupakan suatu tindakan yang mulia dan 

menjadi kebaikan bagi seseorang jika ia mau untuk melakukkannya. 

Pelayanan yang baik dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah [2]:267: 

ََا َؤََُّها الَِّزََي آَهٌُىا َؤًِِفُقىا ِهِي َطَُِّثاِت َها َكَسِثُتِن َوِهوَّا َؤِخَشِجٌَا َلُكِن ِهَي 

َُ ُتٌِ ۖ  اْلَإِسِض  َِ َوَلا َتَُوَُّوىا اْلَخِثَُث ِهٌِ َِ ِإلَّا َؤْى ُتِغِوُضىا ِفُ  ۖ  ِفُقىَى َوَلِسُتِن ِتأِخِزَ

ٌّ َحِوُْذ ََ َغٌِ  َواِعَلُوىا َؤىَّ اللَّ
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 memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.” 

 

Menurut Rafidah (Jurnal Nalar Fiqh, 10, Desember 2014: 118)  Allah 

mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan 

kebajikan dan taqwa, jika kita melanggar perintah yang sudah ditetapkan Allah 
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maka akan menerima hukuman yang sangat berat. Seperti yang sudah di jelaskan 

di dalam QS. Al-Maidah [5]:2:  

 ۖ  َلا َتَعاَوًُىا َعَلً اْلِئْثِن َواْلُعِذَواِى َو ۖ  َوَتَعاَوًُىا َعَلً اْلِثشِّ َوالتَّْقَىٰي 

 ََ ََ َشِذَُذ اْلِعَقاِب ۖ  َواتَُّقىا اللَّ ِإىَّ اللَّ  
Artinya : “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” 

 

Menurut Rafidah (Jurnal Nalar Fiqh, 10, Desember 2014: 119) salah satu 

hadist Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi manusia 

yang bermanfaat bagi sesama, hadist tersebut ada dalam kitab Sohih Muslim 

sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi: “Barang 

siapa menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran seorang mukmin didunia 

maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa 

yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, 

maka Allah akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa 

menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) 

didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia 

mau membantu saudaranya.” 

Menurut Rafidah (Jurnal Nalar Fiqh, 10, Desember 2014: 122) ada enam 

karakteristik pelayanan dalam perspektif Islam yang bisa di gunakan untuk 

menjadi panduan, yaitu sebagai berikut: 

1. Jujur yaitu perilaku yang tidak bohong, tidak menipu, tidak suka mengada-

ada, tidak berkhianat, dan tidak mengingkari janji. 

2. Bertanggung jawab dan bisa dipercaya (Al-Amanah) yaitu tindakan dalam 

menjalankan usahanya selalu bertanggung jawab dan bisa dipercaya. 

3. Tidak Menipu (Al-Kadzib) yaitu suatu tindakan yang mulia dalam 

melakukan usahanya dengan tidak pernah melakukan penipuan. Seperti 

dalam praktek usaha dan dagang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW 

dengan tidak pernah menipu. 
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4. Menepati janji dan tidak curang yaitu sikap seorang pebisnis yang selalu 

menepati janji kepada para pembeli maupun sesama pebisnis. 

5. Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu dengan sikap ramah tamah, 

sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung 

jawab. 

6. Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang melakukan usahanya tidak di 

perbolehkan untuk terlalu menyibukkan diri sendiri semata-mata untuk 

mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. 

Sehingga jika sudah pada waktu untuk shalat, maka wajib 

melaksanakannya. 

 Menurut Sasongko dan Hartono (Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 1, 

2013: 3) indikator dari pelayanan adalah sebagai berikut: 

a. Bukti fisik (Tangible) 

1. Jumlah meja dan kursi yang cukup. 

2. Perlengkapan dan peralatan yang bersih. 

3. Peralatan makan yang lengkap. 

4. Tampilan ruangan yang baik. 

5. Penampilan karyawan yang rapi. 

6. Informasi menu yang ditawarkan jelas.  

b. Keandalan (Reliability) 

1. Kesesuaian produk yang dipesan dengan produk yang didapatkan. 

2. Jam buka dan jam tutup yang tetap. 

3. Kualitas rasa yang konsisten. 

4. Kesesuaian biaya yang di bayar dengan yang di pesan. 
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c. Daya tanggap (Responsiviness)  

1. Karyawan melayani konsumen dengan sigap. 

2. Karyawan selalu siap melayani konsumen. 

3. Pengaturan tempat duduk saat rumah makan penuh. 

4. Kemudahan dalam proses pembayaran. 

d. Jaminan  (Assurance) 

1. Karyawan menguasai informasi menu. 

2. Karyawan mampu meberikan informasi yang jelas kepada konsumen. 

3. Karyawan mampu memberikan informasi promosi yang berlaku dengan 

jelas. 

e. Empati (Emphaty) 

1. Karyawan fokus dalam melayanai konsumen. 

2. Karyawan melakukan inisiatif menawarkan menu favorit kepada konsumen. 

3. Karyawan membantu konsumen yang kesulitan dalam memilih menu. 

4. Karyawan mengerti kebutuhan konsumen. 

Indikator pelayanan Islami yaitu sebagai berikut: 

a. Bukti fisik (Tangible) 

1. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang memiliki 

ruang mushala. 

2. Karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang 

berpenampilan syar’i dan rapi. 

3. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang memiliki 

tempat yang bersih. 
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b. Keandalan (Reliability) 

1. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang memberikan 

pelayanan dengan segera. 

2. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang memberikan 

pelayanan dengan akurat dan tepat. 

c. Daya tanggap (Responsiviness) 

1. Proses pembayaran Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota 

Malang cepat. 

2. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang mampu 

menyelesaikan keluhan konsumen dengan tepat. 

3. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang siap siaga 

melayani kebutuhan konsumen. 

d. Jaminan  (Assurance) 

1. Karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang 

ramah dan santun saat melayani konsumen 

2. Konsumen Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang 

merasa nyaman saat berkomunikasi dengan para karyawan 

3. Memberikan informasi produk dengan jelas kepada para konsumen. 

e. Empati (Emphaty) 

1. Karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang 

menyapa konsumen dengan nama. 

2. Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang segera 

meminta maaf bila terjadi kesalahan. 

3. Karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Klojen Kota Malang 

melayani konsumen dengan senang hati. 
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2.2.2 Kepuasan Konsumen  

Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 

membandingkan persepsi tentang kinerja atau hasil dari suatu produk dengan 

harapan yang telah dimilikki, jika suatu kinerja mengalami gagal untuk memenuhi 

harapan maka pelanggan akan mengalami kekecewaan dan jika kinerja dapat 

memenuhi harapan maka pelanggan akan merasa puas (Kotler, et al., 2004: 68). 

Menurut Tse dan Wilton di dalam Tjiptono (2008: 311) Kepuasan pelanggan atau 

konsumen yaitu respon pelanggan atau konsumen terhadap evaluasi persepsi atas 

perbedaan antara harapan awal sebelum melakukan pembelian dan kinerja aktual 

produk sebagaimana dipersepsikan setelah mengkonsumsi atau memakai produk 

tersebut. Menurit Garpesz di dalam Laksana (2008:96) kepuasan pelanggan atau 

kosumen merupakan suatu keadaan atau suatu kondisi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan atau konsumen dapat terpenuhi melalui suatu produk yang dapat di 

konsumsi. Menurut Putra dan Herianingrum (Jurnal JESTT, 1, September 2014: 

626) memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam yang 

dilakukan secara berkelanjutan akan mengantarkan konsumen merasa puas, 

khususnya bagi seorang konsumen muslim. Konsumen seorang muslim cenderung 

akan merasa puas bila kebutuhan syariah yang mereka butuhkan terpenuhi. 

Menurut Arief (2012: 25) ada beberapa ayat Al-Qur’an yang bisa dijadikan 

panduan yaitu sebagai berikut:  

a. QS. Al-Israa [17]:27:  

َِ َكُفىّسا ۖ  ِىَّ اْلُوَثزِِّسََي َكاًُىا ِإِخَىاَى الشََُّاِطنِي إ َوَكاَى الشََُِّطاُى ِلَشتِّ  
Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” 
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b. QS. Thaha [20]:81: 

َِ َفَُِحلَّ َعَلُُِكِن َغَضِثٍ  ِحِلْل َوَهِي ََ ۖ  ُكُلىا ِهِي َطَُِّثاِت َها َسَصْقٌَاُكِن َوَلا َتْطَغِىا ِفُ

ََُىٰي َِ َغَضِثٍ َفَقِذ   َعَلُِ
Artinya : “Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan 

kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan 

kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, 

maka sesungguhnya binasalah ia.” 

 

c. QS. Al-Maidah [5]:87: 

َُ َلُكِن َوَلا َتِعَتُذوا  ََ َلا  ۖ  ََا َؤََُّها الَِّزََي آَهٌُىا َلا ُتَحشُِّهىا َطَُِّثاِت َها َؤَحلَّ اللَّ ِإىَّ اللَّ
 َُِحةُّ اْلُوِعَتِذََي

Artinya : “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 

melampaui batas”.  

 

Menurut Sasongko dan Hartono ( Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 1, 

2013: 4) indikator dari kepuasan adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan. 

2. Kualitas pelayanan memenuhi harapan konsumen. 

3. Kualitas pelayanan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2008: 320) kepuasan pelanggan atau konsumen dapat 

diukur dengan berbagai macam tujuan, antara lain:  

1. Mengidentifikasi keperluan pelanggan atau konsumen yaitu, aspek-aspek 

yang dirasa penting oleh pelanggan atau konsumen dan mempengaruhi 

apakah ia puas atau tidak puas. 

2. Menentukan tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap kinerja 

organisasi pada aspek-aspek yang penting. 
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3. Membandingkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan dengan 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi lain baik pesaing secara 

langsug maupun secara tidak langsung. 

4. Mengidentifikasi PFI (Priorities For Improvement)  melalui analisis gap 

antara skor tingkat kepentingan dan kepuasan 

5. Mengukur indeks kepuasan pelanggan atau konsumen yang bisa menjadi 

indikator yang andal dalam memantau kemajuan perkembangan dari waktu 

ke waktu. 
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2.3 Kerangka Penelitian 

Gambar 2.1  

Kerangka Penelitian 
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2.4 Hipotesis 

H1 : Diduga dimensi Bukti fisik (Tangible) dari kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo. 

H2 : Diduga dimensi Keandalan (Reliability) dari kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo. 

H3 : Diduga dimensi Daya tanggap (Responsiviness) dari kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo. 

H4 : Diduga dimensi Jaminan  (Assurance) dari kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo.  

H5 : Diduga dimensi Empati (Emphaty) dari kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo. 

H6 : Diduga dimensi yang Jaminan (Assurance) berpengaruh paling dominan 

terhadap kepuasan Konsumen di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. 

 


