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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Pelayanan

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan

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

melebihi harapan. Sedangkan Menurut American Society for Quality

control, kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik-karakteristik dari

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten (Tjiptono,

dkk, 2010).

Konsep kualitas pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung dari

perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Pada

dasarnya terdapat tiga suptansi kualitas yang seharusnya konsisiten satu

sama lain: persepsi konsumen, produk jasa dan, proses. Untuk yang

berwujud barang, ketiga orientasi ini hamper selalu dapat dibedakan dengan

jelas, tetapi tidak untuk jasa. Untuk jasa, produk dan proses mungkin tidak

dapat di bedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri

(Lupiyoadi, 2010).

Kualitas ini harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir

pada persepsi konsumen. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik

bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa,
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melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi konsumen.

Konsumenlah yang mengonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga

merekalah yang menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap

kualitas jasa (consumer perceived service quality) merupakan penilaian

yang menyeluruh atas keunggulan suatu jasa dari sudut pandang konsumen.

Namun perlu diperhatikan bahwa sifat jasa yang tidak nyata (intangible)

menyebabkan sangat sulit bagi konsumen untuk menilai jasa sebelum dia

mengalaminya, bahkan setelah dia konsumsi jasa tertentu pun, sulit bagi

pelanggan untuk meniali kualitas jasa tersebut (Jasfar, 2012).

Model  pengukuran  kualitas jasa untuk mengukur kualitas  jasa

yang  dijalankan  dengan  prinsip  syariah. Model ini disebut sebagai Model

CARTER. Model CARTER merupakan suatu pengukuran kualitas layanan

perbankan syariah dengan 6 dimensi yaitu: compliance, assurance,

reliability, tangible, empathy, dan responsiveness. Perbedaan pengukuran

kualitas pada model SERVQUAL milik Parasuraman dan model CARTER

terletak pada dimensi Compliance. Dimensi Compliance ini memiliki arti

kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi hukum Islam dan beroperasi

di bawah prinsip-prinsip ekonomi dan perbankan Islam.

1. Compliance (kepatuhan)

Compliance merupakan kemampuan untuk memenuhi hukum

Islam dan beroperasi dibawah prinsip-prinsip syariah. Compliance dalam

penelitian ini diindikatorkan dengan tidak ada pembayaran bunga baik

untuk tabungan maupun pinjaman.
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2. Assurance (jaminan)

Assurance (jaminan) merupakan pengetahuan dan kesopanan

karyawan (baik verbal dan tulisan) dan kemampuan mereka memberikan

rasa aman dan percaya kepada pelanggan. Assurance (jaminan) dalam

penelitian ini diindikatorkan dengan karyawan yang sopan dan

bersahabat (Cahyani, 2016).

3. Reliable (kehandalan)

Reliable (kehandalan) merupakan kemampuan untuk memiliki

performa layanan yang dijanjikan, dapat diandalkan dan akurat. Reliable

(kehandalan) dalam penelitian ini diindikatorkan dengan pemberian

layanan yang menyenangkan (waktu layanan yang cepat).

4. Tangibles (bukti fisik)

Tangibles (bukti fisik) merupakan aspek yang terlihat secara fisik

misal peralatan, personel, dan bahan-bahan komunikasi. Tangibles (bukti

fisik) dalam penelitian ini diindikatorkan dengan tampilan kantor dan

fasilitas fisik yang menarik.

5. Empathy (empati)

Empathy (empati) merupakan kemampuan karyawan untuk peduli

dan memberikan perhatian secara personal kepada pelanggan. Empathy

(empati) dalam penelitian ini diindikatorkan dengan lokasi yang mudah

dijangkau.
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6. Responsiveness (daya tanggap)

Responsiveness (daya tanggap) merupakan keinginan untuk

membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat.

Responsiveness (daya tanggap) dalam penelitian ini diindikatorkan

dengan karyawan bersedia membantu konsumen.

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang

lain (Zainal, dkk, 2017). Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah

ayat 267, yang menyatakan bahwa:

                
            

     
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” (Q.S Al
Baqarah:267).

1. Dimensi reliable (kehandalan)

Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan

untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat.

Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang
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telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah

yang akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga

penyedia layanan jasa (Zainal, dkk, 2017). Dalam konteks ini, Allah juga

menghendaki setiap umatNya untuk menepati janji yang telah dibuat dan

dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an surat An-

Nahl ayat 91:

              
        

Artinya : “dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu
berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-
sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu
telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap
sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat” (Q.S An Nahl: 91).

2. Dimensi responsiveness (daya tanggap)

Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan

kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang

cepat dan tepat kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan pelayanan

berkenaan dengan profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang

profesional dirinya akan dapat memberikan pelayanan secara tepat dan

cepat. Profesionalitas ini yang ditunjukkan melalui kemampuannya

dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dalam pelaksanaan

suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional apabila dirinya bekerja

sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan akan dapat

dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat apabila
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dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang

pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan suatu

amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak pada

ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan

kepada konsumen. Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu

amanat hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan

secara profesional melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan

bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat.

3. Dimensi assurance (jaminan)

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan,

serta respek terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan

sikap respek, sopan santun dan kelemah lembutan maka akan

meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga

penyedia jasa. Assurance ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman,

bebas dari resiko atau bahaya, sehingga membuat konsumen merasakan

kepuasan dan akan loyal terhadap lembaga penyedia layanan. Baik

buruknya layanan yang diberikan akan menentukan keberhasilan

lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberian

pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan kelemahlembutan akan

menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang berdampak pada

kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa (Zainal, dkk, 2017).
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Berkenaan dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159

menyatakan bahwa:

          
                
        

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah
mapun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesuangguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”
(Q.S Ali Imran: 159).

4. Dimensi empathy (empati)

Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai

untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen.

Kemauan ini yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi,

memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen.

Perwujudan dari sikap empati ini akan membuat konsumen merasa

kebutuhannya terpuaskan karena dirinya dilayani dengan baik. Sikap

empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian layanan informasi dan

keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen dengan senang hati,

membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam

bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengajn pelayanan lembaga.

Kediaan memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan
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persepsi dan sikap positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini

yang akan mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan

loyalitas konsumen (Zainal, dkk, 2017).

5. Dimensi tangibles (bukti fisik)

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti

gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam

konsep Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik

hendaknya tidak menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat

konsumen merasa nyaman memang penting, namun bukanlah fasilitas

yang menonjolkan kemewahan (Zainal, dkk, 2017). Pernyataan ini

sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-Takaatsur ayat

1-5, yaitu:

                 
          

Artinya : “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu
masuk ke dalam kubur. janganlah begitu, kelak kamu akan
mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu,
kelak kamu akan mengetahui. janganlah begitu, jika kamu
mengetahui dengan pengetahuan yang yakin” (Q.S At
Takasur:1-5).

2.1.2 Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan

apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan

kesediaan seseorang untuk untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan

bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan
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yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang

lain dapat dipercaya (Maharani, 2010). Beberapa elemen penting dari

kepercayaan adalah:

1. kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan di

masa lalu watak yang diharapkan dari mitra seperti dapat dipercaya dan

dapat dihandalkan

2. kepercayaan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam risiko

3. kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra

Menurut Peppers and Rogers (2010) sebagaimana dikutip Cahyani

(2016), kepercayaan adalah keyakinan satu pihak pada reliabilitas,

durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship dan keyakinan

bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan akan

menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya.

Sikap amanah sangat erat kaitannya dengan cara dirinya

mempertahankan prinsip dan kemudian bertanggung jawab untuk

melaksanakan prinsip-prinsipnya tersebut dengan tetap menjaga

keseimbangan dan melahirkan nilai manfaat yang berkesesuaian (saleh).

Prinsip merupakan fitrah paling mendasar bagi harga diri manusia.

Menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya merupakan ciri seorang

profesional (Tasmara, 2012).

Dari sudut pandang pemasaran, hal ini menyatakan bahwa

perkembangan kepercayaan dan khususnya keyakinan, seharusnya menjadi

komponen fundamental dari strategi pemasaran yang ditujukan untuk



18

mengarah pada penciptaan hubungan nasabah sejati. Nasabah harus mampu

merasakan bahwa dia dapat mengandalkan perusahaan, bahwa perusahaan

dapat dipercaya. Akan tetapi, untuk membangun kepercayaan membutuhkan

waktu lama dan hanya dapat berkembang setelah pertemuan yang

berulangkali dengan nasabah.

Lebih penting, kepercayaan berkembang setelah seorang individu

mengambil risiko dalam berhubungan dengan mitranya. Hal ini

menunjukkan bahwa membangun hubungan yang dapat dipercaya akan

lebih mungkin terjadi dalam sektor industri tertentu – terutama yang

melibatkan pengambilan risiko oleh pelanggan dalam jangka pendek atau

membutuhkan obligasi jangka panjang. Peppers and Rogers dalam Astri

menyatakan bahwa komponen-komponen kepercayaan adalah (Maharani,

2010):

1. Kredibilitas. Kredibilitas berarti bahwa karyawan jujur dan kata-katanya

dapat dipercaya. Kredibilitas harus dilakukan dengan kata-kata, “saya

dapat mempercayai apa yang dikatakannya mengenai ….” bentuk lain

yang berhubungan adalah believability dan truthfulness.

2. Reliabilitas. Reliabilitas berarti sesuatu yang bersifat reliable atau dapat

dihandalkan. Ini berarti berhubungan dengan kualitas individu/organisasi.

Reliabilitas harus dilakukan dengan tindakan; “saya dapat mempercayai

apa yang akan dilakukannya” Bentuk lain yang berhubungan adalah

predictability dan familiarity.
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3. Intimacy. Kata yang berhubungan adalah integritas yang berarti

karyawan memiliki kualitas sebagai karyawan yang memiliki prinsip

moral yang kuat. Integritas menunjukkan adanya internal consistency,

ada kesesuaian ada kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan,

ada konsistensi antara pikiran dan tindakan. Selain itu integritas juga

menunjukkan adanya ketulusan.

Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan

dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan

kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia. Aspek muamalah

merupakan bagian prinsipal dalam Islam karena dengannyalah kehidupan

bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam kontak sosial

antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian

muamalah menjadi sangat penting. Manusia menurut ajaran Islam adalah

khalifah di muka bumi, bertugas menata kehidupan sebaik mungkin

sehingga tercipta kedamaian dalam hidup di tengah manusia yang dinamis.

Kehidupan damai tidak serta merta, akan tetapi diciptakan dan dirancang.

Oleh karena itu perlu diciptakan perangkat-perangkat dan aparat-aparat

untuk menciptakan perdamaian tersebut.

Senapas dengan kata amanah adalah iman yang terambil dari kata

amnun yang berarti keamanan atau ketenteraman, sebagai lawan kata dari

“khawatir, cemas, atau takut”. Sesuatu yang merupakan milik orang lain dan

berada di tangan Anda disebut sebagai amanah karena keberadaannya di

tangan Anda tidak membuat khawatir, cemas, atau takut bagi pemilik barang
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tersebut; ia merasa tenteram bahwa Anda akan memeliharanya dan bila

diminta, Anda rela menyerahkannya (Tasmara, 2012).

Tanggungjawab = menanggung dan memberi jawaban, sebagaimana

di dalam bahasa Inggris, kita mengenal responsibility = able to response.

Dengan demikian, pengertian takwa yang kita tafsirkan sebagai tindakan

bertangungjawab (yang ternyata lebih mendalam dari responsibility) dapat

didefinisikan sebagai sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima

sesuatu sebagai amanah; dengan penuh rasa cinta, ia ingin menunaikannya

dalam bentuk pilihan-pilihan yang melahirkan amal prestatif. Amanah

adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang

harus kita bayar dengan cara melunasinya sehingga kita merasa aman atau

terbebas dari segala tuntutan (Tasmara, 2012).

Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai

dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral

dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam

sebagai berikut :

                  
                

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An Nisa’:58).
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Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah

merupakan salah satu di antara beberapa sifat yang wajib dimiliki para

Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan

yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu,

memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa

penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat

amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik

lahir maupun batin. Menepati amanah merupakan moral yang mulia, Allah

SWT menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung.

        
Artinya : “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang

dipikulnya) dan janjinya”. (Q.S Al Mu’minun:8).

Sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak

merestui tipu dayanya, dan orang yang mengkhianati amanah termasuk

salah satu sifat orang munafik (hifokrit). Amanah merupakan hak bagi

mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya

karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya

adalah suatu kewajiban.

2.1.3 Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan

pelanggan terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
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tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian

yang berulang-ulang tersebut (Wisnawa, 2010).

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu

merek, toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Loyalitas sebagai

besarnya konsumsi dan frekwensi pembelian yang digunakan oleh seorang

konsumen terhadap suatu perusahaan. Banyak hal yang dapat membentuk

loyalitas dari seorang pelanggan. Faktor-faktor pembentuk loyalitas

pelanggan adalah kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan

(Seffy, 2011).

Fullerton and Taylor membedakan konsep loyalitas menjadi

pertama, Repurchase intention, yaitu keinginan yang kuat dari konsumen

untuk membeli kembali jasa tertentu. Kedua Advocacy intention. Dan ketiga

Paymore, yaitu kesediaan untuk membayar lebih. Kajian-kajian loyalitas

pelanggan sejauh ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni pendekatan

perilaku, pendekatan sikap, dan pendekatan integritasi. Pendekatan perilaku

berfokus pada perilaku konsumen purna pembelian dan mengukur loyalitas

berdasarkan tingkat pembelian (frekuensi dan kemungkinan membeli lagi)

(Asytuti, dkk, 2013).

Selama ini loyalitas pelanggan kerap kali dengan perilaku pembelian

ulang, keduanya memang berhubungan, namun sesungguhnya berbeda.

Dalam konteks merek, misalnya, loyalitas mencerminkan komitmen

psikologis terhadap merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa
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dikarenakan memang hanya satu-satunya mereka yang tersedia, mereka

termurah, dan sebagainya) (Tjiptono, dkk, 2010).

Konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk

tersebut seharusnya berfungsi (performance expectation), harapan tersebut

adalah standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas

produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen. Fungsi produk yang

sesungguhnya dirasakan konsumen (actual performance) sebenarnya adalah

persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut (Sumarwan, 2013).

Pembelian ulang dapat merupakan hasil dominasi pasar oleh

perusahaan yang berhasil membuat produknya menjadi satu-satunya

alternatif yang tersedia. Konsekuensinya, pelanggan tidak memiliki peluang

untuk memilih. Selain itu, pembelian ulang dapat pula merupakan hasil

upaya promosi terus-menerus dalam rangka memikat dan membujuk

pelanggan untuk membeli kembali merek yang sama. Bila tidak ada

dominasi pasar dan upaya promosi intensif tersebut, pelanggan sangat

mungkin beralih merek. Sebaliknya, pelanggan yang loyal pada merek

tertentu cenderung terikat pada merek tersebut dan bakal membeli produk

yang sama lagi sekalipun tersedia banyak alternatif lainnya (Tjiptono. dkk,

2012).

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah

sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang

sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap

sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.
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Perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen konvensional adalah

konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh

semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga

kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen muslim ketika ia mendapat

penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha allah, maka

ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk

dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (hablu mina allah) dan

manusia (hablu mina annas) (Anysetianingrum, 2014).

Pemahaman loyalitas pelanggan sebenarnya tidak hanya dilihat dari

transaksinya saja atau pembelian berulang (repeat customer). Ada beberapa

ciri sebuah pelanggan bisa dianggap loyal :

1. Tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah

2. Menjadikan BMT sebagai pilihan pertama

3. Mereferensikan kepada orang lain

4. Merekomendasikan jika ada yang bertanya mengenai BMT

5. Melakukan menabung ulang secara teratur

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah

sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang

sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap

sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

Perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen konvensional adalah

konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh
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semata mata untuk memenuhi kebutuhan individual (materi) tetapi juga

kebutuhan sosial (spiritual). Konsumen muslim ketika ia mendapat

penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha allah, maka

ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk

dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus

mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah (hablu mina allah) dan

manusia (hablu mina annas) (Anysetianingrum, 2014).

Selain itu Islam memandang harta bukan sebagai tujuan, tapi juga

sebagai alat untuk memupuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan

dunia dan akhirat). Harta merupakan pokok kehidupan Surat An-Nisa (4) :

                
       

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada
mereka kata-kata yang baik” (Q.S An Nisa”:5).

Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah

milik Allah, sehingga apa uang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu,

manusia dituntut untuk menyikapi harta benda untuk mendapatkannya

dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, pengelolaan dan

pengembangan yang benar. Seorang muslim senantiasa membelanjakan

hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan

(boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta
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haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram.

Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah (Anysetianingrum, 2014):

1. Menjauhi berutang. Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan

pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak

dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa.

2. Menjaga asset yang mapan dan pokok. Tidak sepatutnya seorang muslim

memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset yang mapan

dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi mengingatkan, jika terpaksa

menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset

lain agar berkahnya tetap terjaga.

3. Tidak hidup mewah dan boros. Kemewahan dan pemborosan yaitu

menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahangat

ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-

pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan

pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi

nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma

dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan

merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya

yang menindas mayoritas miskin.

Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah, yang maknanya lebih

luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi

konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara’ yang paling

utama. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan



27

barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari

kehidupan manusia dimuka bumi ini. Mencukupi kebutuhan dan bukan

memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam,

dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam

beragama. Adapun sifat- sifat maslahah sebagai berikut (Anysetianingrum,

2014):

1. Maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi

hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu maslahah

atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria

maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua

individu.

2. Maslahah orang per orang akan konsisten dengan maslahah orang

banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum,

yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan

tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan

kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat,

baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. I Made Bayu Wisnawa (2010), Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap

Loyalitas Pelanggan: Studi Kasus Pada Jeje Resort Kuta Bali, berdasar dari

hasil penelitian ini ada dua variabel yakni Response to and remedy problems

serta sales experience yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap
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loyalitas pelanggan. Sedangkan dua variabel lainnya reliability, dan

convenience of acquisition terbukti tidak berpengaruh. Nilai koefisien

regresi Response to and remedy of problems (0,284) dan sales experience

sebesar (0,225), hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Response to and

remedy of problems lebih besar daripada sales experience secara parsial

adalah dominan dibandingkan yang lain terhadap perubahan loyalitas

pelanggan. Namun demikian peneliti mengakui keterbatasan baik dari sisi

metodologi maupun implikasi hasil penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis

dan pembahasan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Variabel yang berpengaruh signifikan adalah Response to and remedy

problems serta sales experience terhadap loyalitas pelanggan.

2. Rinda Asytuti (2013), yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan

terhadap Loyalitas dengan Kepemimpinan Pengurus Sebagai Variabel

Moderating (Studi Kasus BMT Bahtera, BMT di Pekalongan dan Kospin

Jasa Syariah Cabang Pekalongan). Berdasarkan hasil pengujian terhadap

data dari sembilan puluh sampel penelitian, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut, hipotesis pertama diterima karena dari hasil uji hipotesis

diperoleh t hitung 0,157 dan signifikan pada 0,009 sehingga dapat dikatakan

bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.

Hipotesis kedua diterima karena dari hasil uji hipotesis diperoleh t hitung

sebesar 2,838 dan signifikan pada 0,006 sehingga dapat dikatakan bahwa

kepuasan berpengaruh positif terhadap ketertarikan loyalitas nasabah.

Hipotesis ketiga diterima karena dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung
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sebesar 1,113 dengan tingkat signifikansi 0,003 sehingga dapat dikatakan

bahwa kepemimpinan pengurus berpengaruh positif terhadap loyalitas

nasabah.

3. Dwi Aryani dan Febrina Rosinta (2010), Pengaruh Kualitas Layanan

terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi pembentuk kualitas

layanan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan.

Dimensi terkuat dalam menjelaskan kualitas layanan berturut-turut adalah

reliability, responsiveness, assurance, empathy,dan tangibility. Selain itu,

hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara

variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan pada

mahasiswa FISIP UI. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang kuat dan positif antara kualitas layanan KFC terhadap

loyalitas pelanggan pada mahasiswa FISIP UI. Hal ini ditunjukkan oleh

sebesar 91% variabel loyalitas pelanggan yang dapat dijelaskan oleh

variabel kualitas layanan, sedangkan sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh

variabel lain di luar kualitas layanan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Cara lain untuk memenangkan persaingan adalah dengan memenangkan

loyalitas dari pelanggan. Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan

kumulatif. Semakin lama loyalitas seorang pelanggan, maka semakin besar

laba yang diperoleh perusahaan dari suatu pelanggan. Suatu perusahaan akan

memperoleh laba sebesar 25-28% melalui peningkatan retensi pelanggan
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sebesar 5%. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangatlah penting untuk

mempertahankan loyalitas pelanggan.

Dalam pasar yang tingkat persaingan cukup tinggi, kepuasan pelanggan

dan loyalitas pelanggan saling berhubungan. Hal ini dapat disebabkan karena

dalam kondisi ini banyak badan usaha yang menawarkan produk dan jasa

sehingga konsumen mempunyai banyak pilihan produk pengganti dan cost

switching sangat rendah, dengan demikian produk atau jasa menjadi tidak

begitu berarti bagi konsumen. Hubungan antara kepuasan pelanggan dan

loyalitas pelanggan tersebut diatas digambarkan garis lurus dan searah, yang

artinya adalah bila badan usaha meningkatkan kepuasan kepada pelanggan

maka loyalitas pelanggan juga akan meningkat begitu pula sebaliknya bila

badan usaha menurunkan kepuasan pelanggan maka secara otomatis loyalitas

pelanggan juga akan menurun. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan

merupakan penyebab terjadinya loyalitas pelanggan sehingga kepuasan

pelanggan sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Berdasarkan uraian

tinjauan pustaka tersebut, dapat dijelaskan dalam kerangka teoritis sebagai

berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

: Uji parsial

: Uji simultan

Loyalitas
pelanggan (Y)

Kualitas Pelayanan (X1)

Kepercayaan (X2)

H1

H2

H3
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2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan KSPPS

BMT Aman Utama Jepara

Nasabah puas akan bersemangat untuk mengambil keputusan untuk

menabung dan loyal di BMT yang memberikan kepuasan tersebut.

Menyikapi hal tersebut BMT perlu memberikan kualitas pelayanan yang

sifatnya subjektif bagi setiap nasabah. Menabung merupakan suatu aktifitas

yang memerlukan adanya keinginan dari seseorang untuk menyisihkan dan

menyimpan uangnya di BMT. Rangsangan yang diberikan oleh BMT untuk

menarik minat nasabah dalam pengambilan keputusan menabung

masyarakat terbatas. Pada rangsangan yang hasilnya dapat dirasakan

langsung oleh nasabah. Komitmen yang tinggi dapat diupayakan bila

nasabah merasa puas pada kualitas layanan dan hadiah yang diberikan oleh

BMT.

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang

lain (Zainal, dkk, 2017). Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah

ayat 267, yang menyatakan bahwa:

 َ ین وا یَا أَیُّھَا الَّذِ َّمُ َ تَیَم ال َ ضِ ۖ و ْ َر ْ َ األ ن ْ مِ م نَا لَكُ ْ ج َ ر ْ ا أَخ مَّ مِ َ ْ و بْتُم ا كَسَ ْ طَیِّبَاتِ مَ ن نُوا أَنْفِقُوا مِ آمَ

یدٌ  مِ َ ٌّ ح نِي َ غَ َّ َّ هللا وا أَن ُ لَم ْ اع َ وا فِیھِ ۚ و ضُ مِ ْ ْ تُغ َّ أَن یھِ إِال ذِ ِ ْ بِآخ تُم ْ لَس َ َ و نْھُ تُنْفِقُون ِ َ م بِیث َ الْخ
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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” (Q.S Al Baqarah:267).

Oleh sebab itu dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai

berikut ini :

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan

KSPPS BMT Aman Utama Jepara.

2. Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan KSPPS BMT

Aman Utama Jepara

BMT harus mampu menciptakan dan menumbuhkan rasa

kepercayaan dalam diri nasabah, karena siapapun nasabahnya, satu sisi,

selalu mengharapkan keuntungan dari dana yang disimpan pada bank, dan

pada sisi yang lainnya, tidak mau kehilangan uang/dananya di bank. Oleh

karena itu, jaminan kepercayaan yang diberikan oleh bank haruslah menjadi

salah satu daya tarik bagi nasabah dalam memilih bank yang benar-benar

dapat dipercaya sebagai tempat menabung. Sehingga dapat dikatakan bahwa

kepercayaan (trust) dimaknai sebagai kemauan/kesediaan antara individu

(satu pihak dengan pihak lain) untuk saling mengandalkan satu dengan yang

lain.

Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai

dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral
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dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam

sebagai berikut :

 َّ وا إِن مُ كُ ْ ْ تَح َ النَّاسِ أَن ْ بَیْن تُم ْ م كَ َ ا ح َ إِذ َ ٰ أَھْلِھَا و انَاتِ إِلَى َ َم ْ وا األ دُّ َ ْ تُؤ ْ أَن م كُ رُ َ یَأْمُ َّ هللا

ا یرً ا بَصِ یعً مِ َ سَ ان َ كَ َّ َّ هللا ْ بِھِ ۗ إِن م ظُكُ ِ ا یَع مَّ ِ َ نِع َّ َّ هللا ِ ۚ إِن ل ْ د بِالْعَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An Nisa’:58).

Hasil penelitian Rinda Asytuti (2013) menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu dalam

penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini :

H2 : Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan KSPPS

BMT Aman Utama Jepara.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas

Pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara

Kualitas yang memuaskan bagi perusahaan yang bergerak di bidang

jasa keuangan, adalah hal pokok yang tidak boleh diabaikan, dimana

kepuasaan nasabah merupakan aspek stategis dalam memenangkan

persaingan dan mempertahankan citra perusahaan di masyarakat yang luas,

sehingga pelayanan yang bermutu bagi nasabah merupakan hal penting.

Dengan adanya perbankan syariah yang telah memasuki persaingan berskala

global, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan ditangani oleh
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bank syari'ah untuk dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan

bangsa melalui pemberdayaan ekonomi umat. Kualitas pelayanan

merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan

yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan

(expected service). Dengan meningkatkan mutu pelayanan oleh suatu

perusahaan perbankan merupakan suatu cara yang nyata dalam

memenangkan persaingan dan mempertahankan nasabah. Sehingga

kepuasan pelanggan dalam bidang jasa merupakan elemen penting dan

menentukan dalam menumbuhkembangkan perusahaan agar tetap eksis

dalam menghadapi persaingan. Hasil penelitian Rinda Asytuti (2013)

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan

terhadap loyalitas pelanggan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini

dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini :

H3 : Kualitas pelayanan dan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas

pelanggan KSPPS BMT Aman Utama Jepara


