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MOTTO 

 

“ SUCCESS IS NOT THE KEY TO HAPPINESS. HAPPINESS IS THE KEY TO SUCCESS. 

IF YOU LOVE WHAT YOU ARE DOING, YOU WILL BE SUCCESSFUL“ 

(Arini trie Putri) 

 

“SESUATU YANG BELUM DIKERJAKAN, SERINGKALI TAMPAK MUSTAHI. KITA BARU 

YAKIN KALAU KITA TELAH BERHASIL MELAKUKANNYA DENGAN BAIK  

(Evelyn Underhill) 

 

“ MENGHAMBA PADA YANG MULIA NISCAYA AKAN MULIA, MENGHAMBA PADA YANG 

HINA NISCAYA AKAN TERHINA” 

(Abu Bakar As Shidiq) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu berhadapan dengan berbagai 

rangsangan (stimulus) baik yang menyangkut dirinya sebagai individu maupun berkaitan dengan 

hakikatnya sebagai mahkluk sosial. Stimulus ini dapat berupa stimulus fisik, tetapi juga bisa 

berupa stimulus non-fisik. Reaksi yang ditimbulkan dari suatu stimulus dapat berbeda bagi 

seseorang dengan orang lain karena adanya perbedaan individu. Secara individual manusia 

menangkap kesan yang berbeda atas suatu stimulus yang sama. 

Persepsi masyarakat berkaitan erat dengan kesadarannya yang subjektif mengenai 

realitas, sehingga apa yang dilakukan seorang masyarakat merupakan reaksi terhadap persepsi 

subjektifnya, bukan berdasarkan realitas yang objektif. Jika seorang masyarakat berpikir 

mengenai realitas, itu bukanlah yang sebenarnya, tetapi merupakan pikirannya mengenai realitas 

yang akan memengaruhi tindakannya.
1
 

Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi tidak tergantung hanya pada 

                                                           
1
   Muhammad Muflih. 2006. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. Jakarta : PT.Raja 

Grafindo, Hal : 91-92 



rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya 

dan kondisi dalam setiap diri kita.
2
 

Semakin hari persaingan dalam dunia bisnis kian ketat terutama di bidang pelayanan dan 

jasa, hal ini dapat dilihat dari segi kemunculan usaha yang bergerak di bidang jasa dan 

pelayanan. Persepsi masyarakat ditentukan oleh beberapa kondisi dari suatu produk atau jasa, 

diantaranya adalah pelayanan yang baik. 

Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, tepat, 

dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang 

menerimanya.
3
 

Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi 

bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa pelayanan masih jauh dari 

harapan masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengundang berbagai persepsi atau pandangan 

masyarakat dari berbagai macam pandangan. 

Di Indonesia terdapat lembaga yang berperan dalam mengelola dana umat yang 

terhimpun dalam zakat. Lembaga tersebut disebut LAZ (Lembaga Amil Zakat). Saat ini telah 

banyak lembaga yang berkembang salah satunya adalah DPU-DT.  

Dompet Peduli Ummat (DPU-DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang 

bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan 

Sedekah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau 

                                                           
2
   Philip Kotler and Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Erlangga, Hal : 179-180 

3
  Malayu Hasibuan. 2011. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hal :152 



lembaga. Didirikan pada 16 juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian 

dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan 

akuntabel. 

Kiprah DPU-DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup 

singkat sejak masa berdirinya DPU-DT dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga 

Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 410 Tahun 2004 pada 

tanggal 13 Oktober 2004. Setelah menjadi LASNAS, DPU-DT mengembangkan jaringan hingga 

mencapai sembilan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, 

Lampung, Lubuklinggau dan Palembang. Disamping itu memiliki ratusan jaringan kerja program 

pendayaagunaan dari Sabang sampai Papua.
4
 

Dengan banyaknya lembaga amil zakat di Indonesia khususnya di kota Palembang, dapat 

memudahkan umat Islam untuk dapat membayar zakatnya. Akan tetapi pada kenyataannya 

masyarakat masih belum percaya dengan lembaga amil zakat karena dinilai kurang transparan 

dan akuntabel dalam pemasukan dan pengeluaran dana zakat dari amil zakat. Sehingga 

menyebabkan masyarakat ragu untuk membayar zakatnya pada lembaga amil zakat. 

Jika masalah tersebut tidak ditangani, maka dikhawatirkan akan menurunkan kredibilitas 

lembaga amil zakat, masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap lembaga amil zakat sehingga 

zakat tidak akan terdistribusi secara merata, karena masyarakat lebih memilih untuk langsung 

memberikan zakatnya kepada masyarakat pada daerah masing-masing. 

Disisi lain sangat penting bagi karyawan untuk memperlakukan masyarakat secara benar. 

Karena cara masyarakat dalam menilai karyawan itu berbeda-beda. Ada yang merasa puas 

                                                           
4
  www.daaruttauhiid.org/ program/ read/ 14/ dompet-peduli-ummat-daarut-tauhiid.html 

http://www.daaruttauhiid.org/


terhadap pelayanan dan ada juga yang kurang puas terhadap pelayanan dari lembaga DPU-DT.  

Untuk menilai sesuatu pelayanan dan dalam penilaian tersebut dibutuhkan konsumen untuk 

mengukur apakah pelayanan tersebut sudah baik atau belum. Oleh karena itu, berdasarkan latar 

belakang diatas penulis mengambil judul Persepsi Masyarakat Kelurahan Sekip Jaya 

Terhadap Pelayanan Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Kantor Cabang Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut  : 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Sekip Jaya terhadap pelayanan Dompet 

Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang Palembang? 

2. Bagaimana pelayanan di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor 

Cabang Palembang? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kelurahan Sekip Jaya terhadap pelayanan 

Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang Palembang. 

2. Untuk mengetahui pelayanan di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) 

Kantor Cabang Palembang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 



Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Selain itu 

dapat dijadikan acuan jika ingin menggunakan jasa-jasa dari DPU-DT Palembang. 

2. Bagi Almamater 

Diharapkan dapat memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

pertimbangan penting bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang serta 

menjadikannya sebagai salah satu referensi. 

3. Bagi Masyarakat Luas 

Minimnya pengetahuan masyarakat luas terhadap Lembaga Dompet Peduli Ummat-

Daarut Tauhiid (DPU-DT), maka diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat 

memberikan pemahaman tentang pelayanan dan dijadikan referensi serta bahan 

bacaan yang dapat menyumbangkan pengetahuan DPU-DT di kota Palembang. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data 

kualitatif yaitu data persepsi masyarakat Kelurahan Sekip Jaya berdasarkan penyebaran 

kuesioner dan penjelasan tabel-tabel dari jawaban responden terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukan kepada responden. 

2. Sumber data 

a. Data primer 



Data primer adalah data yang baru dikumpulkan untuk tujuan tertentu atau 

untuk proyek riset tertentu.
5
 Data primer yang dimaksud yaitu data yang 

dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner dari lokasi yang diteliti,  data 

tersebut berupa hasil jawaban dari responden yaitu masyarakat Kelurahan 

Sekip Jaya mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan Dompet Peduli 

Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT). 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk tujuan lain dan sudah 

ada disuatu tempat. 
6
 Data sekunder diperoleh dari Dompet Peduli Ummat-

Daarut Tauhiid (DPU-DT) yaitu data jumlah nasabah yang ada di Kelurahan 

Sekip Jaya. 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
7
 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sekip 

Jaya yang telah menjadi nasabah di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) 

dengan jumlah nasabah sebanyak 259. 

(Sumber : DPU-DT kantor cabang Palembang) 

2. Sampel  

                                                           
5
   Philip Kotler and Kevin Lane Keller. 2009. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Erlangga, Hal : 102 

6
   Ibid, Hal : 102 

7
   Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabet, Hal : 80 



Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
8
 Sampel penelitian diambil secara probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
9
 Jumlah sampel ditentukan dengan 

menggunakan rumus slovin, yaitu: n = 
 

       
 

Ket: n = ukuran sampel  

 N = ukuran populasi 

 e
2
 = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir (e
2
 = 10%) 

 n = 
   

            
 

 n = 
   

    
 

 n = 72, 1 dibulatkan menjadi 72 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 72. 

 Teknik sampel yang digunakan adalah simple random sampling yaitu pengambilan 

anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

      Agar pembahasan dari masalah yang ada ditugas akhir ini mendekati yang sebenarnya, 

maka perlu didukung oleh data-data yang diperlukan, yaitu : 

                                                           
8
  Ibid, Hal : 81 

9
  Ibid, Hal : 82 



1. Wawancara 

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari 

catatan, dokumen, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

 

3. Studi Kepustakaan 

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara menelaah buku-buku 

kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya 

dengan masalah yang sedang penulis teliti. 

4. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
10

 

Digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan Dompet Peduli 

Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang Palembang. 

Daftar kuesioner dapat dibuat melalui tahap sebagai berikut : 

a) Menentukan pertanyaan yang akan digunakan dalam daftar pertanyaan. 

b) Memilih bentuk jawaban (response formal). 

c) Menulis pengenalan pada daftar pertanyaan. 

                                                           
10

  Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, Hal :142 



d) Menentukan isi akhir daftar pertanyaan (memilih beberapa butir yang akan 

dijadikan ukuran dalam penelitian).
11

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan kuesioner. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dengan cara 

mengambil data jumlah masyarakat kelurahan Sekip Jaya yang telah menjadi nasabah di 

DPU-DT, sedangkan kuesioner ditujukan langsung kepada masyarakat kelurahan Sekip 

Jaya yang telah menjadi nasabah di DPU-DT. 

 

H. Teknik Analisa Data 

Penganalisisan data pada umumnya adalah sebagai berikut : 

1. Semua jawaban yang diterima kembali, segera dicek sudah lengkap atau belum 

jawaban-jawaban tersebut, kalau belum perlu dikirim lagi pada orang yang 

bersangkutan untuk melengkapi data-datanya. 

2. Setelah selesai, kemudian mentabulasikan hasil-hasil jawaban kedalam tabulasi 

sementara, bagi yang kurang lengkap dipisahkan terlebih dahulu. 

3. Mempertimbangkan jawaban-jawaban yang kurang lengkap ataupun yang simpang 

siur, apakah dengan kurang lengkapnya jawaban ataupun dengan simpang siurnya 

jawaban itu dianggap valid ataukah perlu diulang kembali. 

4. Bila data tersebut sudah cukup komplit dan persiapan analisis telah cukup baik dan 

benar, maka analisis segera dilaksanakan.
 12

 

5. Mengelompokkan jawaban Ya, Kadang-kadang dan Tidak. 
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6. Jika jawaban Ya, lebih dari 50% maka persepsi masyarakat terhadap pelayanan DPU-

DT baik. Jika jawaban Kadang-kadang, lebih dari 50% maka persepsi masyarakat 

terhadap pelayanan DPU-DT kurang baik. Dan jika jawanan Tidak, lebih dari 50% 

maka persepsi masyarakat terhadap pelayanan DPU-DT tidak baik. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami materi-materi yang terdapat dalam 

tugas akhir ini, penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana tiap bab 

terbagi lagi menjadi beberapa sub bab kemudian tiap-tiap sub bab memiliki beberapa sub bagian. 

Sub bab itu adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini mengemukakan tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang 

sedang diteliti, seperti pengertian persepsi dan pengertian pelayanan yang dapat dijadikan acuan 

dalam menganalisa permasalahan tersebut, serta berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 

digunakan dalam menganalisis masalah dimana teori ini dianggap relevan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang sejarah DPU-DT, visi/misi dan struktur organisasi, serta 

lokasi penelitian yang diguanakan penulis dalam melakukan penelitian. 

 



 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan memaparkan tentang semua hasil dari penelitian dan pembahasan 

permasalahan mengenai pelayanan karyawan DPU-DT dan persepsi masyarakat kelurahan sekip 

jaya terhadap pelayanan DPU-DT Palembang. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi bagian kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, juga saran bagi 

penulis yang sekiranya dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Dompet Peduli 

Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT), masyarakat dan pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Persepsi 

Persepsi diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, 

mengatur, dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai 

dunia.
13

 

Persepsi didefinisikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, 

dan menginterprestasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang bermakna. Persepsi tidak hanya tergantung pada stimulus fisik, tetapi 

juga pada stimulus yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu 

tersebut.
14

 

Sedangkan menurut Philip Kotler, persepsi adalah proses dimana kita memilih, 

mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia 

yang berarti. Persepsi tidak tergantung hanya pada rangsangan fisik, tetapi juga pada 

hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap 

diri kita.
15
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Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat 

sesuatu. Sedangkan persepsi dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu 

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara seseorang 

dalam memandang dan memahami berbagai aspek informasi tentang lingkungan. 

 

B. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Tindakan tersebut dapat dilakukakan melalui 

cara langsung melayani pelanggan. Artinya karyawan langsung berhadapan dengan 

pelanggan atau menempatkan sesuatu dimana pelanggan/nasabah sudah tahu tempatnya 

atau pelayanan melalui telepon.
16

 

Pelayanan atau service adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan 

suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula 

berakibat kepemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaikan dengan 

suatu produk fisik (Phillip Kotler). 

Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, 

tepat, dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang 

menerimanya (Drs. H. Malayu S.P Hasibuan).
17
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Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh perseorangan 

kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Adapun 

karakteristik tentang pelayanan agar menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan 

yang baik, yaitu : 

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan 

barang jadi. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh 

yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena 

pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.
18

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan 

membantu, menolong, memudahkan, menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan 

perusahaan dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pelanggannya, pencapaian 

pasar yang tinggi serta peningkatan profit perusahaan tersebut sangat ditentukan oleh 

layanan yang diberikan. 

Salah satu pendekatan layanan yang banyak dijadikan acuan dalam penelitian 

adalah metode Service Quality. Metode ini dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 
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utama persepsi pelayanan atas layanan yang nyata mereka terima dengan layanan yang 

sesungguhnya diharapkan atau diinginkan . 

Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan 

bermutu, sedangkan jika kenyataannya kurang dari yang diharapkan, maka pelayanan 

dikatakan tidak bermutu dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka pelayanan 

dikatakan sangat baik. 

Dengan demikian, service quality dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan 

antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka peroleh.
19

 

Dalam salah satu studi mengenai service quality oleh Zithaml Parasuraman dan 

Berry dalam bukunya disimpulkan bahwa terdapat dimensi pelayanan sebagai berikut : 

1. Tangibles (bukti fisik) 

Tangibles yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Dan merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen yang meliputi, fasilitas (lokasi atau 

gedung yang mudah dijangkau, memiliki ruang tunggu, tempat parkir dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan 

karyawan.  

2. Empathy (kepedulian) 

Empathy merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh 

karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk 
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juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Seperti memberikan perhatian yang tulus 

kepada konsumen dan berupaya memahami keinginannya. 

3. Responsiveness (ketanggapan) 

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang 

dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tanggap. Seperti, membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

konsumen serta dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Reability (keandalan) 

Reability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan 

jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Seperti, memberikan 

pelayanan sesuai dengan harapan konsumen, tepat waktu, memberikan pelayanan 

yang sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan. 

5. Assurance (jaminan) 

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku untuk membangun 

kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang 

ditawarkan. Seperti, membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui 

karyawan yang terlibat langsung dalam menangani konsumen, kemudahan akses 

serta keamanan yang terjamin.
20

 

 

D. Dasar-Dasar Pelayanan 

Dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dan dimengerti adalah sebagai 

berikut : 
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1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih, artinya karyawan harus 

mengenakan baju dan celana yang sepadan dengan kombinasi yang menarik. 

Berpakaian rapi misalnya baju lengan panjang tidak boleh digulung dan bersih 

maksudnya tidak kumal. Gunakan pakaian seragam jika karyawan diberikan 

pakaian seragam sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

2. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum, maksudnya dalam 

melayani nasabah, karyawan tidak boleh ragu-ragu, harus memiliki keyakinan 

dan percaya diri, dapat bersikap akrab dengan nasabah, juga harus murah 

senyum dengan raut muka yang menarik hati serta tidak dibuat-buat. 

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama pelanggan/nasabah 

jika kenal, maksudnya pada saat nasabah datang karyawan harus segera 

menyapa lebih dulu dan kalau sudah bertemu sebelumnya, usahakan menyapa 

dengan menyebutkan nama. 

4. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan, artinya 

usahakan pada saat melayani nasabah, karyawan dalam keadaan tenang, tidak 

terburu-buru, sopan santun dalam bersikap. Kemudian tunjukkan setiap 

menghormati, tekun mendengarkan sekaligus berusaha memahami keinginan 

nasabah. 

5. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, artinya dalam berkomunikasi 

dengan nasabah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Suara yang 

digunakan harus jelas dalam arti mudah dipahami dan jangan menggunakan 

istilah-istilah yang sulit dipahami oleh nasabah. 



6. Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan kemampuan, artinya 

dalam melayani nasabah jangan terlihat kurang bersemangat, sedangkan 

kemampuan karyawan tentang pengetahuan akan produk dalam memberikan 

informasi kenasabah benar-benar meyakinkan. 

7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan, artinya pada saat nasabah 

sedang berbicara usahakan jangan memotong atau menyela pembicaraan. 

Kemudian hindari kalimat yang bersifat teguran atau sindiran yang dapat 

menyinggung perasaan nasabah. 

8. Mampu menyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan, artinya setiap 

pelayanan yang diberikan harus mampu meyakinkan nasabah dengan 

argumen-argumen yang masuk akal, serta harus mampu memberikan 

kepuasan atas pelayanan yang diberikan. 

9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan, artinya 

jika ada pertanyaan dan permasalahan yang tidak sanggup dijawab atau 

diselesaikan oleh karyawan yang bertugas, maka harus meminta bantuan 

kepada karyawan yang mampu menanganinya. 

10. Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan akan dilayani, artinya jika pada 

saat tertentu karyawan sibuk dan tidak dapat melayani salah satu nasabah, 

beritahukan kepada nasabah kapan akan dilayani.
21

 

 

E. Pengertian Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

Menurut Sri Mulyati di Indonesia sendiri, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbeda 

dengan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh negara. LAZ adalah institusi 
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pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh 

masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat 

Islam. LAZ merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga 

pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. LAZ dikukuhkan, 

dibina dan dilindung pemerintah. 

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk 

mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (UU. No.23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat). 

Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah 

sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ 

yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu 

dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut 

tidak lagi memenuhi persyaratan. 

LAZ dengan peran dan kedudukannya membantu pemerintah mengelola dana 

zakat, keberadaannya harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya 

pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, 

meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
22

 

 

F. Penelitian Terdahulu 
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Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendukung penelitian. Penelitian terdahulu telah 

mengkaji tentang persepsi, baik persepsi nasabah, karyawan suatu bank ataupun masyarakat. 

1. M. Zaki Azhari 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki Azhari mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang Tahun 2015 tentang “Persepsi Nasabah Terhadap Pelayanan Transaksi 

Keuangan BMI Syariah Cabang Palembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

nasabah baik dan positif terhadap pelayanan transaksi keuangan dalam perbankan. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Dalam mengumpulkan 

data peneliti menggunakan teknik kuesioner atau penyebaran angket kepada nasabah dan 

dokumentasi.
23

 

2. Eko Setiawan  

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang Tahun 2014 tentang “Persepsi Nasabah Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang Terhadap Fasilitas Layanan SMS Banking”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi nasabah sangat setuju dengan adanya fasilitas layanan SMS Banking. Teknik analisis 

data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara, kuesioner atau penyebaran angket kepada nasabah dan dokumentasi.
24

 

3. Dian Fitria 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitria mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden 

Fatah Palembang Tahun 2015 M/1436 H tentang “Persepsi Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri 
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KCP Palembang Jakabaring Terhadap Penggunaan Mobile Banking”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah memiliki persepsi yang baik terhadap penggunaan 

mobile banking. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan skala 

likert. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik kuesioner atau penyebaran 

angket kepada nasabah.
25

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian Perbedaan penelitian 

1.  M. Zaki Azhari 

(2015) 

Persepsi Nasabah 

Terhadap 

Pelayanan 

Transaksi 

Keuangan BMI 

Syariah Cabang 

Palembang 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa persepsi 

nasabah baik dan 

positif terhadap 

pelayanan 

transaksi 

keuangan dalam 

perbankan 

Membahasa tentang 

pelayanan transaksi 

keuangan 

2.  Eko Setiawan 

(2014) 

Persepsi Nasabah 

Bank Sumsel 

Babel Syariah 

Palembang 

Terhadap Fasilitas 

Layanan SMS 

Banking 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa persepsi 

nasabah sangat 

setuju dengan 

adanya fasilitas 

layanan SMS 

banking 

Membahas tentang 

fasilitas layanan 

SMS banking 

3.  Dian Fitria 

(2015) 

Persepsi Nasabah 

PT. Bank Syariah 

Mandiri KCP 

Palembang 

Jakabaring 

Terhadap 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa sebagian 

besar nasabah 

memiliki persepsi 

yang baik 

Membahas tentang 

penggunaan mobile 

banking 
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Penggunaan 

Mobile Banking 

terhadap 

penggunaan 

mobile banking 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) 

Dompet Peduli Ummat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional yang merupakan 

Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana 

zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah 

Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang 

Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. 

Latar belakang berdirinya DPU Daarut Tauhiid adalah bahwa Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. 

Hanya saja, pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk 

berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah  belum 

optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada 

pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. 



DPU Daarut Tauhiid berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain menguatkan 

kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah 

diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik 

menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.
26

 

Berawal dari rapat pengurus yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja badan 

pengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) secara professional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-

strategi baru yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga 

pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, maka 

Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan dompet peduli ummat (DPU). 

DPU-DT secara efektif menjalankan aktifitasnya pada bulan juni 2000, dengan 

berbasiskan database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga 

kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan 

sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 

2002, dengan SK No : 451.12/Kep.846-YANSOS/2002.
27

 

Kiprah DPU Daarut Tauhiid ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan 

menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No 410 

tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004. Di mana sebelumnya sejak tahun 2002 masih sebagai 

Lembaga Amil Zakat Daerah. 

Mulai tahun 2004, DPU Daarut Tauhiid mengembangkan konsep penyaluran dana zakat 

bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf 

hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya 

memberiikannya saja, melainkan juga memberikailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan 
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meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan 

pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-

upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi 

potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.
28

 

 

B. Program DPU-DT 

1. Program Dakwah KU 

Merupakan program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok masyarakat 

yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta 

masyarkat madani. Dengan program sebagai berikut: 

a. Baitul Qur’an : Pemberian biaya pendidikan Tahfidz Qur’an dan biaya asrama bagi 

peserta didik yang kurang mampu dan mempunyai kapasitas menghafal Al-Quran dengan 

baik. 

b. Mobil Cinta Masjid KU : Layanan sarana dakwah dan pelayanan program kebersihan 

masjid yang ada di pelosok desa dan pendistribusian Al-Qur’an. 

c. Media Dakwah KU : Layanan keilmuan yang disajikan melalui media cetak berupa 

majalah, buletin dan news letter yang berisikan laporan distribusi dana yang terkumpul, 

khasanah Islam dan konsultasi seputar keluarga. 

d. Majlis Ta’lim Manajemen Qolbu : Layanan kajian keilmuan secara kolosal dengan 

konsep Manajemen Qolbu, yang dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. 

2. Program Ikhtiar KU 
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Kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi 

yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga tidak bergantung 

kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam 

kehidupan. Untuk itu, DPU Daarut Tauhiid dalam upaya memandirikan penerima manfaat 

(mustahik), membuat beberapa program dalam bidang ekonomi. Beberapa program Mandiri 

Ekonomi DPU Daarut Tauhiid di antaranya: 

a. Misykat: Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) merupakan program 

pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan 

berkesinambungan. Para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan 

wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak 

dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. 

b. Usaha Ternak Mandiri (UTM): Penggemukan hewan ternak yang sasarannya adalah 

memberdayakan peternak kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk 

pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui 

program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah 

terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik. 

c. Usaha Tani Mandiri (UTAMA): Memberdayakan petani kecil di pedesaan. Program 

dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lahan yang berkualitas sampai pada proses 

pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil 

akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.
29

 

3. Program Beasiswa KU 

Kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga 

memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Hingga saat ini DPU 
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Daarut Tauhiid masih tetap berupaya memandirikan mustahik dalam bidang pendidikan. 

Disadari atau tidak, pendidikan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan. Dengan 

demikian, DPU Daarut Tauhiid berkomitmen menjadi “kekuatan” untuk mencetak generasi 

bangsa yang tak hanya menjadi ahli zikir, tapi juga ahli fikir (pendidikan). Program-program 

yang diselenggarakan adalah sebagai berikut: 

a. Beasiswa TK/PAUD KU: Pemberian Biaya Pendidikan bagi anak usia dini yang kurang 

mampu dari segi ekonomi, sehingga proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini. 

b. Beasiswa SD KU: Pemberian Biaya Pendidikan bagi anak usia kelas 1 hingga kelas 6 SD 

dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, sehingga proses pendidikan masih 

bisa dirasakan sejak dini. 

c. Beasiswa SMP KU: Pemberian Biaya Pendidikan dan boarding bagi anak usia kelas 1 

hingga kelas 3 SMP dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun anak 

memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah hingga proses 

pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini. 

d. Beasiswa SMK KU: Pemberian Biaya Pendidikan dan boarding bagi anak usia kelas 1 

hingga 3 SMK dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki 

prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah sehingga proses pendidikan 

masih bisa dirasakan sejak dini. 

e. Beasiswa SMA KU: Pemberian Biaya Pendidikan dan boarding bagi anak usia kelas 1 

hingga kelas 3 SMA ditambah 1 tahun pertama pendidikan Tahfiz Qur’an dan 

pembentukan karakter Pemimpin, dari keluarga yang kurang mampu dari segi ekonomi, 

namun anak memiliki prestasi dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah sehingga 

proses pendidikan masih bisa dirasakan sejak dini. 



f. Bea Mahasiswa KU: Pemberian Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Kerja bagi 

para mahasiswa yang ada di Perguruan Tinggi di Indonesia yang berasal dari keluarga 

yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun memiliki prestasi dan berkeinginan kuat 

untuk mandiri. 

 

g. Balai Kreatif KU: Pemberian Pelatihan Skill bagi para generasi muda-mudi di Indonesia 

yang kurang mampu dari segi ekonomi namun memiliki keinginan kuat untuk mandiri. 

4. Program Peduli KU 

Layanan Tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi pemulihan 

trauma, pembangunan tempat tinggal sementara, serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan 

di wilayah sekitar bencana. 

a. Layanan Peduli Sosial: Layanan pemberian bantuan dana bagi keluarga yang kurang 

mampu. Pemberian bantuan berupa barang dan uang, disesuaikan dengan kebutuhan tiap 

keluarga. 

b. Layanan Peduli Kemanusiaan: Layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam yang 

meliputi trauma healing, penyaluran sembako, dan kebutuhan pokok lainnya yang 

dibutuhkan di wilayah bencana dan sekitarnya. 

c. Ramadhan Peduli Negeri: Pemberian Paket Lebaran bagi keluarga dhuafa dan berbuka 

bersama sahabat yatim piatu dengan memberikan santunan dan kegiatan yang menarik 

bagi anak-anak. 

d. Qurban Peduli Negeri: Penyembelihan dan pendistribusian daging Qurban ke pelosok 

negeri yang padat, kumuh, miskin. Sesuai dengan dengan tuntunan syariah, dimana 

hewan yang disembelih merupakan hasil pemberdayaan peternak di desa binaan. Juga 



adanya kegiatan nyate bersama anak yatim dan dhuafa serentak di seluruh cabang DPU 

Daarut Tauhiid se Indonesia. 

 

 

5. Peduli Lingkungan KU 

Pemberian sarana kebersihan lingkungan masjid dan sekitarnya, dengan rangkaian 

kegiatan manajemen masjid, pelatihan pengurusan janaiz, pendistribusian Qur’an dan 

penghijauan bumi.
30

 

 

C. Visi Misi Dan Struktur Organisasi 

1. Visi 

Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, 

akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. 

2. Misi 

a. Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). 

b. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan 

sosial menuju masyarakat mandiri. 

3. Motto 

Membersikan dan memberdayakan. 

4. Struktur organisasi 
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a. Dewan Pembina Yayasan Daarut Tauhiid  

1) KH. Abdullah Gymnastiar 

2) H. Abdurrahman Yuri 

 

b. Dewan Pengawas  Yayasan Daarut Tauhiid 

1) H. Wahyu Prihartono 

2) H. Dudung Abdul Ghani, SE 

3)  H. Feri Susanto 

c. Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid 

1) Ketua   : H Gatot Kunta Kumara, MM 

2) Sekretaris : H Alek Kuswandi, S.Pt 

3) Bendahara : HM. Iskandar, S.IP. MM 

d. Dewan Syariah DPU DT 

1) KH. Prof. DR.Miftah Faridl 

2) KH. Hilman Rosyad Shihab, Lc 

3)  Ali Nurdin 

e. Manajemen Inti  DPU DT 

1) Direktur Utama DPU  : H Herman S.Sos. I 

2) Direktur Operasional  : H Cucu Hidayat 

3) Direktur Fundrising  : Hendra Irawan 

4) Direktur Program  : Dede Mulyawan  

f. Kepala Cabang / Unit DPU DT 

1) Cabang DKI Jakarta (Pejaten) : Haroen Masykur 



2) Cabang  Yogyakarta  : Nur Ikhsan Bashori, ST 

3) Cabang Semarang   : Dadang Hendrawan 

4) Cabang Lampung   : Joni Susanto, S.Kom., M.M 

5) Cabang DT Jakarta (Cipaku) : Denny Rizky Setiawan 

6) Cabang Palembang  : Indra Firdaus 

7) Cabang Batam   :  Nur Aisyah 

8) Cabang Jambi   : Suprapto 

9) Unit Bogor   : Fata Fauzi, Lc 

10) Unit Tasikmalaya   : Ganjar Hadianto 

11) Unit Solo     : Sodikin 

12) Unit Garut (Jawa Barat)  : Asep Juhandy, S.Pd 

13) Unit Metro (Lampung)  : Mujirul Hasan 

14) Unit Bekasi    : Muhammad Ihsan 

15) Unit Sukabumi (Jawa Barat)  : Jaka Budi Utama 

16) Unit Lubuk Linggau (Sumsel) : Mulyadi 

 

D. Lokasi Penelitian 

1. Kantor pusat 

Jl. Gegerkalong Girang No. 32 Sukasari Bandung-Pesantren Daarut Tauhiid.
31

 Telp 

Office (022) 202-1861, Fax (022) 202-1862, Mobile +62 851-0001-7002   

2. Kantor cabang DPU-DAARUT TAUHIID - PALEMBANG 

                                                           
31

  https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/4 



Jl. Gersik Lorong Bakung No 1455 RT 20 / RW 8 Sekip Tengah Palembang, Telp. 0811 

7879 009 

E. Legal Formal 

1. S.K. GUBERNUR JAWA BARAT, Tanggal 19 Agustus 2002, Tentang Pengukuhan 

Sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA). 

2. S.K. MENTERI AGAMA RI, NO. 410, Tentang Pengukuhan Sebagai Lembaga Amil 

Zakat Nasional (LAZNAS). 

3. AKTA NOTARIS Dr. WIRATNI AHMADI, SH, NO. 17, Tanggal 22 April 2004.
32
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik responden 

Dalam pelaksanaan penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung oleh peneliti kepada responden yang 

telah ditetapkan sebanyak 40 orang responden. Setelah kuesioner diisi oleh responden, 

peneliti ambil kembali untuk  dapat diolah lebih lanjut oleh karena itu akan dikemukakan 

karakteristik responden yaitu sebagai berikut : 

1. Umur 

Distribusi responden berdasarkan umur menggambarkan tingkat pengalaman dan 

kedewasaan pola pikir seseorang responden. Adapun distribusi responden menurut 

umur dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Umur Frekuensi (orang) Persentase (%) 

20-30 14 19% 

31-40 31 43% 

41-50 10 14% 

> 50 17 24% 

Jumlah 72 100% 

Sumber: data diolah, 2016 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 40 responden berdasarkan umur 20-30 tahun 

sebanyak 14 orang (19%), 31-40 tahun sebanyak 31 orang (43%), 41-50 sebanyak 10 

orang ( 14%) dan umur >50 tahun berjumlah 17 orang (24%). Jadi, responden 

terbanyak adalah umur 31-40 tahun. 



2. Jenis kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu pengelompokan responden 

menurut jenis kelamin pria dan wanita. Untuk mengetahui seberapa banyak jenis 

kelamin pria dan wanita, maka dapat disajikan melalui tabel 4.2 yaitu sebagai berikut 

: 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi (orang) Persentase (%) 

Pria 27 37,5% 

Wanita 45 62.5% 

Jumlah 72 100% 

  Sumber: Data diolah, 2016 

 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 40 orang, 

sebagian besar responden adalah dengan jenis pria sebanyak 27 orang (37,5%) dan 

responden wanita sebanyak 45 orang (62,5%). Jadi, responden berdasarkan jenis 

kelamin yang terbanyak adalah wanita. 

3. pekerjaan 

Distribusi responden menurut jenis pekerjaan dalam penelitian ini ialah 

mengelompokkan responden menurut pekerjaan pada masyarakat untuk kestabilan 

dan untuk mengetahui perluasan serta jangkauan kinerja DPU-DT tersebut, untuk 

jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan  Frekuensi (orang) Persentase (%) 



PNS/TNI/POLISI 8 11,1% 

Guru 27 37,5% 

Buruh 13 18,1% 

Lain-lain 24 33,3% 

Jumlah 72 100% 

Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.3, distribusi responden berdasarkan pekerjaan 

PNS/TNI/POLISI sebanyak 8 orang (11,1%), Guru sebanyak 27 orang (37,5%) 

sedangkan Buruh 13 orang (18,1%) dan Lain-lain yang tidak disebutkan sebanyak 24 

orang (33,3%). Jadi, responden terbanyak  adalah Guru. 

4. penghasilan per bulan 

Distribusi responden berdasarkan penghasilan perbulan menggambarkan tingkat 

keuangan atau ekonomi seorang responden. Adapun distribusi responden menurut 

penghasilan per bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Penghasilan per bulan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1-2 Juta 31 43% 

2,1-3 Juta 12 17% 

3,1-4 Juta 15 21% 

> 4 Juta  14 19% 

Jumlah 72 100% 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.4, distribusi responden berdasarkan penghasilan perbulan dari 

1-2 juta sebanyak 31 orang (43%), 2,1-3 juta sebanyak 12 orang (17%), sedangkan 3,1-4 

juta sebanyak 15 orang (21%) dan >4 juta sebanyak 14 orang (19%). Jadi, responden 

terbanyak adalah  responden yang berpenghasilan 1-2 juta perbulan. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 



1. Persepsi masyarakat Kelurahan Sekip Jaya terhadap pelayanan Dompet Peduli 

Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang Palembang 

Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memilih 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah DPU-DT memberikan 

pelayanan yang baik sehingga anda 

memilih untuk menggunakan jasa-

jasa tersebut? 

 

47 atau 

65% 

 

25 atau 

35% 

 

0 atau 

0% 

 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah program-program yang 

diberikan oleh DPU-DT dapat 

bermanfaat sehingga anda memilih 

untuk menggunakan program 

tersebut? 

 

50 atau 

70% 

 

22 atau 

30% 

 

0 atau 

0% 

 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah DPU-DT mengutamakan 

kepentingan konsumen sehingga 

anda memilih untuk bertransaksi 

pada lembaga tersebut? 

 

43 atau 

60% 

 

24 atau 

33% 

 

5 atau 

7% 

 

72 Atau 

100% 

Jumlah 65% 33% 2% 100% 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

 Berdasarkan tabel 4.5, jawaban dari pertanyaan Apakah DPU-DT memberikan pelayanan 

yang baik sehingga anda memilih untuk menggunakan jasa-jasa tersebut adalah sebanyak 47 

(65%) orang menjawab ya, 25 (35%) orang menjawab kadang-kadang, dan 0 (0%) orang 

menjawab tidak, sedangkan jawaban dari pertanyaan mengenai Apakah program-program yang 

diberikan oleh DPU-DT dapat bermanfaat sehingga anda memilih untuk menggunakan program 

tersebut adalah 50 (70%) orang menjawab ya, 22 (30%) orang menjawab kadang-kadang, dan 0 

(0%) orang menjawab tidak. Dan jawaban dari pertanyaan mengenai Apakah DPU-DT 



mengutamakan kepentingan konsumen sehingga anda memilih untuk bertransaksi pada lembaga 

tersebut adalah 43 (60%) orang menjawab ya, 24 (33%) orang menjawab kadang-kadang, dan 5 

(7%) orang menjawab tidak. Dari uraian diatas, terlihat bahwa yang mendominasi jawaban ya 

yaitu 65% artinya persepsi mengenai memilih dari DPU-DT adalah baik. 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mengatur 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah DPU-DT telah mengatur 

pelayanan dengan baik? 

37 atau 

51% 

25 atau 

35% 

10 atau 

14% 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah DPU-DT telah mengatur 

program-programnya sesuai dengan 

ketentuan prosesnya? 

 

45 atau 

63% 

 

11 atau 

15% 

 

16 atau 

22% 

 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah DPU-DT mengatur 

penyaluran zakat sesuai dengan al-

qur’an dan hadist? 

 

49 atau 

68% 

 

14 atau 

20% 

 

9 atau 

12% 

 

72 Atau 

100% 

Jumlah 61% 23% 16% 100% 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6, jawaban dari pertanyaan mengenai Apakah DPU-DT telah 

mengatur pelayanan dengan baik adalah sebanyak 37 (51%) orang menjawab ya, 25 (35%) orang 

menjawab kadang-kadang, dan 10 (14%) orang menjawab tidak, sedangkan jawaban dari 

pertanyaan mengenai Apakah DPU-DT telah mengatur program-programnya sesuai dengan 

ketentuan prosesnya adalah 45 (63%) orang menjawab ya, 11 (15%) orang menjawab kadang-

kadang, dan 16 (22%) orang menjawab tidak. Dan jawaban dari pertanyaan mengenai Apakah 

DPU-DT mengatur penyaluran zakat sesuai dengan al-qur’an dan hadist adalah 49 (68%) orang 

menjawab ya, 14 (20%) orang menjawab kadang-kadang, dan 9 (12%) orang menjawab tidak. 



Dari uraian diatas, terlihat bahwa yang mendominasi jawaban ya yaitu 61% artinya persepsi 

mengenai mengatur dari DPU-DT adalah baik. 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menerjemahkan 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Saya merasa terbantu dengan 

keberadaan DPU-DT? 

42 atau 

58% 

25 atau 

35% 

5 atau 

7% 

72 Atau 

100% 

2.  Saya merasa percaya bahwa DPU-

DT menyimpan dokumen tanpa ada 

kesalahan? 

 

46 atau 

64% 

 

23 atau 

32% 

 

 3 atau 

4% 

 

72 Atau 

100% 

3.  Saya merasa bahwa karyawan 

merupakan kunci utama dalam citra 

perusahaan yang baik dan positif? 

 

45 atau 

62,5% 

 

20 atau 

27,5% 

 

7 atau 

10% 

 

72 Atau 

100% 

Jumlah 61,5% 31,5% 7% 100% 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.7, jawaban dari pertanyaan mengenai Saya merasa terbantu dengan 

keberadaan DPU-DT adalah sebanyak 42 (58%) orang menjawab ya, 25 (35%) orang menjawab 

kadang-kadang, dan 5 (7%) orang menjawab tidak, sedangkan jawaban dari pertanyaan 

mengenai Saya merasa percaya bahwa DPU-DT menyimpan dokumen tanpa ada kesalahan 

adalah 46 (64%) orang menjawab ya, 23 (32%) orang menjawab kadang-kadang, dan 3 (4%) 

orang menjawab tidak. Dan jawaban dari pertanyaan mengenai Saya merasa bahwa karyawan 

merupakan kunci utama dalam citra perusahaan yang baik dan positif adalah 45 (62,5%) orang 

menjawab ya, 20 (27,5%) orang menjawab kadang-kadang, dan 7 (10%) orang menjawab tidak. 



Dari uraian diatas, terlihat bahwa yang mendominasi jawaban ya yaitu 61,5% artinya persepsi 

mengenai menerjemahkan dari DPU-DT adalah baik. 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Persepsi Masyarakat Kelurahan Sekip Jaya 

Terhadap Pelayanan Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Kantor Cabang Palembang 

 

No. 

 

Variabel 

Persepsi  

Keterangan Baik Kadang-

kadang 

Tidak 

baik 

1.  Memilih Baik - - Lebih dari 65% 

2.  Mengatur Baik - - Lebih dari 61% 

3.  Menerjemahkan Baik - - Lebih dari 61% 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Persepsi sangat diperlukan untuk menilai sesuatu pelayanan dan dalam penilaian tersebut 

dibutuhkan konsumen untuk mengukur apakah pelayanan tersebut sudah baik atau belum. Begitu 

juga pada Kantor Cabang Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Palembang, dimana 

masyarakat sebagai pengguna jasa sangat dibutuhkan sehingga pelayanan DPU-DT bisa 

ditingkatkan lagi. 

Sejauh ini penulis meninjau Persepsi Masyarakat Kelurahan Sekip Jaya Terhadap 

Pelayanan Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Kantor Cabang Palembang sudah baik, hal ini 

terlihat dari jawaban kuesioner yang ditujukan langsung kepada masyarakat kelurahan sekip jaya 

dan pendapat masyarakat yang sudah cukup puas dengan pelayanan serta cara kerja karyawan 

yang mampu mempertahankan kesejahteraan masyarakat. 



Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga adalah menentukan kebutuhan, 

keinginan dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaing yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dapat 

mempertahankan, meningkatkan kepercayaan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat dan 

konsumen. 

 

 

 

2. Pelayanan di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang 

Palembang 

Setelah dilakukan penelitian, untuk menilai suatu pelayanan yang baik dapat meliputi: 

tangibles, empathy, responsiveness, reability dan assurance. Dimana dalam meningkatnya 

pelayanan maka dapat meningkatkan keharmonisan konsumen pada DPU-DT Kantor Cabang 

Palembang yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Tangibles (bukti fisik) 

 Tangibles merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh penyedia jasa, seperti gedung, 

daya tarik karyawan, perlengkapan kantor dan sarana serta prasarana fisik lainnya. bukti fisik ini 

akan terlihat secara langsung. Oleh karena itu, dari kepedulian dan perhatian yang diberikan 

DPU-DT kepada konsumen bukti fisik yang dimiliki DPU-DT menarik dan modern. Dapat 

dilihat di dalam kantor terdapat beberapa komputer, ruangan yang rapi, bersih, dan tenang (tidak 

berisik), peralatan kantor yang cukup lengkap, didalam ruang tunggu terdapat kursi dan meja 



yang nyaman untuk diduduki, ketersediaan bangunan/kantor yang strategis, fasilitas pendukung 

dan penunjang bukan hanya untuk kenyamanan konsumen sebagai pengguna jasa tetapi juga 

untuk karyawan DPU-DT agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan lancar. 

 

 

Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tangibles (Bukti Fisik) 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah lokasi DPU-DT strategis 

dan mudah dijangkau? 

45 atau 

62,5% 

15 atau 

21% 

12 atau 

16,5% 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah DPU-DT memiliki fasilitas 

yang menarik, aman, nyaman, dan 

bersih seperti ruang tunggu, 

penataan dan pengaturan ruang, 

tempat parkir dan lain-lain? 

 

53 atau 

74% 

 

11 atau 

15% 

 

8 atau 

11% 

 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah karyawan DPU-DT selalu 

berpenampilan menarik seperti 

berpakaian rapi dan sederhana yang 

sesuai dengan nilai-nilai islam dan 

aturan kantor? 

 

54 atau 

75% 

 

14 atau 

19,5% 

 

4 atau 

5,5% 

 

72 Atau 

100% 

Jumlah 70,5% 18,5% 11% 100% 

 Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.20, jawaban dari pertanyaan mengenai apakah lokasi DPU-DT 

strategis dan mudah dijangkau adalah sebanyak 45 (62,5%) orang menjawab ya, 15 (21%) orang 

menjawab kadang-kadang, dan 12 (16,5%) orang menjawab tidak, sedangkan jawaban dari 

pertanyaan mengenai apakah DPU-DT memiliki fasilitas yang menarik, aman, nyaman, dan 



bersih seperti ruang tunggu, penataan dan pengaturan ruang, tempat parkir dan lain-lain adalah 

53 (74%) orang menjawab ya, 11 (15%) orang menjawab kadang-kadang, dan 8 (11%) orang 

menjawab tidak. Dan jawaban dari pertanyaan mengenai Apakah karyawan DPU-DT selalu 

berpenampilan menarik seperti berpakaian rapi dan sederhana yang sesuai dengan nilai-nilai 

islam dan aturan kantor adalah 54 (75%) orang menjawab ya, 14 (19,5%) orang menjawab 

kadang-kadang, dan 4 (5,5%) orang menjawab tidak. Dari uraian diatas, terlihat bahwa yang 

mendominasi jawaban ya yaitu 70,5% artinya pelayanan mengenai tangibles dari DPU-DT 

adalah baik. 

b. Empathy  (kepedulian) 

 Empathy merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan 

untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan 

kebutuhan konsumen. Dalam hal ini yang digunakan DPU-DT ialah memberikan perhatian yang 

tulus, berupaya memahami sifat dan karakter, tegur sapa dan tutur kata serta etika yang baik, 

karyawan ramah dan komunikatif. 

Tabel 4.10 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Empathy (Kepedulian) 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah karyawan DPU-DT selalu 

mengawali kata “ada yang bisa saya 

bantu” ketika baru berhadapan? 

44 atau 

61% 

22 atau 

30,5% 

6 atau 

8,5% 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah karyawan DPU-DT sabar, 

rajin dan perhatian dalam melayani? 

58 atau 

80% 

12 atau 

17% 

2 atau 

3% 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah karyawan DPU-DT mampu 

berkomunikasi dengan baik, ramah, 

sopan santun dan selalu bertanggung 

 

56 atau 

78% 

 

14 atau 

19% 

 

2 atau 

3% 

 

72 Atau 

100% 



jawab pada pekerjaannya? 

Jumlah 73% 22% 5% 100% 

 Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.21, jawaban dari pertanyaan apakah karyawan DPU-DT selalu 

mengawali kata “ada yang bisa saya bantu” ketika baru berhadapan adalah sebanyak 44 (61%) 

orang menjawab ya, 22 (30,5%) orang menjawab kadang-kadang, dan 6 (8,5%) orang menjawab 

tidak, sedangkan jawaban dari pertanyaan mengenai apakah karyawan DPU-DT sabar, rajin dan 

perhatian dalam melayani adalah 58 (80%) orang menjawab ya, 12 (17%) orang menjawab 

kadang-kadang, dan 2 (3%) orang menjawab tidak. Dan jawaban dari pertanyaan mengenai 

apakah karyawan DPU-DT mampu berkomunikasi dengan baik, ramah, sopan santun dan selalu 

bertanggung jawab pada pekerjaannya adalah 56 (78%) orang menjawab ya, 14 (19%) orang 

menjawab kadang-kadang, dan 2 (3%) orang menjawab tidak. Dari uraian diatas, terlihat bahwa 

yang mendominasi jawaban ya yaitu 73% artinya pelayanan mengenai empathy dari DPU-DT 

adalah baik. 

c. Responsiveness (ketanggapan) 

 Responsiveness merupakan kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat, tepat dan dengan penyampaian informasi yang jelas. Dari hasil penelitian informasi 

yang diberikan oleh karyawan selalu jelas dan mudah dimengerti, adanya keinginan dan 

kemauan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

 

 

 



 

 

Tabel 4.11 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Responsiveness (Ketanggapan) 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah karyawan DPU-DT 

memberikan pelayanan dengan 

cepat, tepat sasaran dan jelas dalam 

menyelesaikan masalah? 

 

44 atau 

61% 

 

19 atau 

26% 

 

9 atau 

13% 

 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah karyawan DPU-DT selalu 

tanggap dalam merespon dan 

bersedia dalam melayani? 

52 atau 

72% 

15 atau 

21% 

5 atau 

7% 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah karyawan DPU-DT 

menguasai dan memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk 

menjawab pertanyaan dan 

permasalahan? 

 

61 atau 

85% 

 

11 atau 

15% 

 

0 atau 

0% 

 

72 Atau 

100% 

Jumlah 72% 21% 7% 100% 

 Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.22, jawaban dari pertanyaan apakah karyawan DPU-DT memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat sasaran dan jelas dalam menyelesaikan masalah adalah sebanyak 

44 (61%) orang menjawab ya, 19 (26%) orang menjawab kadang-kadang, dan 9 (13%) orang 

menjawab tidak, sedangkan jawaban dari pertanyaan mengenai apakah karyawan DPU-DT selalu 

tanggap dalam merespon dan bersedia dalam melayani adalah 52 (72%) orang menjawab ya, 15 

(21%) orang menjawab kadang-kadang, dan 5 (7%) orang menjawab tidak. Dan jawaban dari 

pertanyaan mengenai apakah karyawan DPU-DT menguasai dan memiliki pengetahuan yang 

cukup untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan adalah 61 (85%) orang menjawab ya, 11 



(15%) orang menjawab kadang-kadang, dan 0 (0%) orang menjawab tidak. Dari uraian diatas, 

terlihat bahwa yang mendominasi jawaban ya yaitu 72% artinya pelayanan mengenai 

responsiveness dari DPU-DT adalah baik. 

d. Reability (keandalan) 

 Reability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang telah dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat, serta memuaskan pelanggannya. 

Kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. 

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa prosedur pelayanan yang diberikan tidak rumit dan 

berbelit-belit, cepat, gampang, mudah dan lancar, hal ini sangatlah penting karena mengingat 

sebagian besar orang tidak menyukai prosedur yang rumit. 

Tabel 4.12 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Reability (Keandalan) 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah karyawan DPU-DT cepat 

dalam melayani dan memberikan 

jawaban yang kongkrit ketika anda 

mengalami masalah? 

 

52 atau 

72% 

 

13 atau 

18% 

 

7 atau 

10% 

 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah karyawan DPU-DT 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan apa yang dijanjikan? 

50 atau 

70% 

14 atau 

19% 

8 atau 

11% 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah karyawan DPU-DT 

memberikan kemudahan prosedur 

pelayanan dan tidak bertele-tele? 

51 atau 

71% 

11 atau 

15% 

10 atau 

14% 

72 Atau 

100% 

Jumlah 71% 17% 12% 100% 

 Sumber: Data diolah, 2016 



 Berdasarkan tabel 4.23, jawaban dari pertanyaan apakah karyawan DPU-DT cepat dalam 

melayani dan memberikan jawaban yang kongkrit ketika anda mengalami masalah adalah 

sebanyak 52 (72%) orang menjawab ya, 13 (18%) orang menjawab kadang-kadang, dan 7 (10%) 

orang menjawab tidak, sedangkan jawaban dari pertanyaan mengenai apakah karyawan DPU-DT 

memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan adalah 50 (70%) orang menjawab ya, 

14 (19%) orang menjawab kadang-kadang, dan 8 (11%) orang menjawab tidak. Dan jawaban 

dari pertanyaan mengenai apakah karyawan DPU-DT memberikan kemudahan prosedur 

pelayanan dan tidak bertele-tele adalah 51 (71%) orang menjawab ya, 11 (15%) orang menjawab 

kadang-kadang, dan 10 (14%) orang menjawab tidak. Dari uraian diatas, terlihat bahwa yang 

mendominasi jawaban ya yaitu 71% artinya pelayanan mengenai reability dari DPU-DT adalah 

baik. 

e. Assurance (jaminan) 

Adanya jaminan bahwa karyawan memiliki pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan 

sifat atau perilaku yang dapat dipercaya. Hal ini penting agar konsumen yakin akan transaksi 

yang mereka lakukan benar dan tepat sasaran. Sejauh ini peneliti melihat karyawan ramah dan 

sopan terhadap konsumen, ketika konsumen datang, karyawan sudah berhasil membuat 

konsumen merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi sehingga membuat konsumen 

percaya. 

 

 

 



Tabel 4.13 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Assurance (Jaminan) 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban  

Total Ya Kadang

-kadang 

Tidak 

1.  Apakah pelayanan DPU-DT mudah 

diakses lewat media komunikasi 

dan media online? 

56 atau 

78% 

16 atau 

22% 

0 atau 

0% 

72 Atau 

100% 

2.  Apakah DPU-DT menjamin 

keamanan dalam bertransaksi? 

66 atau 

92% 

6 atau 

8% 

0 atau 

0% 

72 Atau 

100% 

3.  Apakah bertransaksi di DPU-DT 

bebas dari kebohongan dan 

kekeliruan? 

67 atau 

93% 

5 atau 

7% 

0 atau 

0% 

72 Atau 

100% 

Jumlah 88% 12% 0% 100% 

 Sumber: Data diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel 4.24, jawaban dari pertanyaan apakah pelayanan DPU-DT mudah 

diakses lewat media komunikasi dan media online adalah sebanyak 56 (78%) orang menjawab 

ya, 16 (22%) orang menjawab kadang-kadang, dan 0 (0%) orang menjawab tidak, sedangkan 

jawaban dari pertanyaan mengenai apakah DPU-DT menjamin keamanan dalam bertransaksi 

adalah 66 (92%) orang menjawab ya, 6 (8%) orang menjawab kadang-kadang, dan 0 (0%) orang 

menjawab tidak. Dan jawaban dari pertanyaan mengenai apakah bertransaksi di DPU-DT bebas 

dari kebohongan dan kekeliruan adalah 67 (93%) orang menjawab ya, 5 (7%) orang menjawab 

kadang-kadang, dan 0 (0%) orang menjawab tidak. Dari uraian diatas, terlihat bahwa yang 

mendominasi jawaban ya yaitu 88% artinya pelayanan mengenai assurance dari DPU-DT adalah 

baik. 

 

 



Tabel 4.14 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan di Dompet Peduli Ummat-Daarut 

Tauhiid Kantor Cabang Palembang 

 

No. 

 

Variabel 

Pelayanan  

Keterangan Baik Kadang-

kadang 

Tidak baik 

1.  Tangibles  Baik - - Lebih dari 70% 

2.  Empathy  Baik - - Lebih dari 73% 

3.  Responsiveness  Baik - - Lebih dari 72% 

4.  Reability  Baik - - Lebih dari 71% 

5.  Assurance  Baik - - Lebih dari 88% 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner dengan konsumen pada tanggal 14 November 

2016 di DPU-DT (Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid) Kantor Cabang Palembang, 

pelayanan yang meliputi pertanyaan 1 sampai 15 yang dijelaskan, dapat dilihat melalui 

banyaknya jawaban yang menjawab ya artinya pelayanan DPU-DT baik, kadang-kadang artinya 

pelayanan DPU-DT kurang baik, dan tidak artinya pelayanan DPU-DT tidak baik. 

Pelayanan yang diberikan oleh DPU-DT dalam memenuhi harapan konsumen dalam 

bentuk tampilan fisik atau bukti fisik yang dimiliki, kepedulian atau empati, tanggapan, 

keandalan, dan jaminan konsumen, akan dapat mempengaruhi harapan konsumen dalam 

berperan aktif dalam bertransaksi terhadap jasa-jasa yang diberikan perusahaan tersebut. Artinya 

semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, maka konsumen akan semakin merasa 

nyaman dan percaya terhadap pelayanan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, artinya, karyawan merupakan poin terpenting dalam 

pelayanan karena karyawan berhadapan langsung dengan konsumen. Ketika karyawan 

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, maka kesan baik tersebut akan terasa ke 



atasan atau manager. Namun sebaliknya, jika pelayanan karyawan kurang baik, maka kesan 

buruk yang didapat bukan hanya pada manager tapi juga dapat sampai pada masyarakat luas. 

Intinya konsumen betah dan tidak bosan bila berhubungan dengan karyawan. Kemudian 

konsumen juga tidak merasa tersinggung oleh sikap karyawan yang mereka anggap tidak pantas. 

Karena pada bagian ini karyawan berhadapan langsung dengan konsumen. Sehingga karyawan 

dituntut untuk selalu berhubungan dengan konsumen dan menjaga hubungan itu tetap baik. Hal 

ini tentu harus dilakukan karena menjaga hubungan yang baik dengan konsumen juga berarti 

menjaga image perusahaan agar citra perusahaan terus meningkat dimata konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 4, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 



1. Persepsi masyarakat Kelurahan Sekip Jaya terhadap Pelayanan DPU-DT Kantor Cabang 

Palembang adalah baik. Indikator yang meliputi memilih (pelayanan yang baik, program 

yang bermanfaat, dan mengutamakan kepentingan konsumen). Mengatur (pelayanan 

cepat, prosedural dan tepat sasaran). Menerjemahkan (keamanan terjamin, percaya dan 

bebas dari kekeliruan). 

2. Pelayanan yang diberikan oleh DPU-DT dalam memenuhi harapan konsumen dalam 

bentuk tampilan fisik atau bukti fisik yang dimiliki, kepedulian, tanggapan, keandalan, 

dan jaminan konsumen, akan dapat mempengaruhi harapan konsumen dalam berperan 

aktif dalam bertransaksi terhadap jasa-jasa yang diberikan perusahaan tersebut. Artinya 

semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, maka konsumen akan semakin 

merasa nyaman dan percaya terhadap pelayanan tersebut. 

 

 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan laporan ini penulis mengemukakan saran melalui tugas akhir, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penulis berharap agar karyawan pada lembaga DPU-DT Kantor Cabang Palembang tetap 

memberikan pelayanan yang berkualitas agar konsumen pada DPU-DT Kantor Cabang 

Palembang semakin meningkat. 



2. Agar lembaga DPU-DT Kantor Cabang Palembang kedepannya mampu mempertahankan 

dan meningkatkan pelayanan yang sekarang telah dirasakan baik serta memuaskan bagi 

masyarakat. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara kenyamanan dan 

pelayanan masyarakat harus lebih baik lagi serta lebih diutamakan, meningkatkan 

pelayanan menggunakan ilmu teknologi sehingga masyarakat dapat ditanggapi dengan 

cepat dan tepat, selain itu perlu penjagaan satpam dalam menjamin keamanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



       

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi hasil penyebaran kuisioner 



DAFTAR PERTANYAAN/KUISIONER 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH 

2016 

Penelitian tentang : Persepsi Masyarakat Kelurahan Sekip Jaya Terhadap Pelayanan Dompet 

Peduli Ummat-Daarut Tauhiid Kantor Cabang Palembang. 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Sifat Rahasia  

1. Umur   :  

a. 20-30 Tahun  

b. 31-40 Tahun 

c. 41-50 Tahun  

d. > 50 Tahun 

2. Jenis kelamin  :  

a. Pria  

b. Wanita 

3. Pekerjaan   : 

a. PNS/TNI/POLISI 

b. Guru 

c. Buruh 

d. Lain-lain 

tuliskan : ______________________ 

4. Penghasilan per bulan : 

a. 1-2 Juta  

b. 2,1-3 Juta 

c. 3,1-4 Juta 



d. > 4 Juta 

 

II. PENGANTAR  

1. Daftar pertanyaan/kuisioner ini dibuat hanya untuk kajian ilmiah. 

2. Hasil kuisioner ini tidak untuk dipublikasikan, oleh karena itu mohon bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi sesuai dengan pendapat masing-masing. 

3. Peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam pengisian kuisioner ini. 

 

III. PETUNJUK PENGISIAN 

Berikan tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari atas setiap pertanyaan dalam kuisioner ini 

dengan sesungguhnya. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk setiap jawaban 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. Semua data yang diperoleh adalah untuk kepentingan 

penelitian saja. Maka dari itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuisioner ini dengan sebenarnya. Dengan memberikan tanda cek list () untuk jawaban 

yang anda pilih pada kolom yang telah tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Persepsi masyarakat Kelurahan Sekip Jaya terhadap pelayanan Dompet Peduli Ummat-

Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang Palembang 

 Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi 

tanda () pada kolom yang tersedia. 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Kadang-

kadang 

Tidak 

Memilih    

1.  Apakah DPU-DT memberikan pelayanan 

yang baik sehingga anda memilih untuk 

menggunakan jasa-jasa tersebut? 

   

2.  Apakah program-program yang diberikan 

oleh DPU-DT dapat bermanfaat, sehingga 

anda memilih untuk menggunakan  

program tersebut? 

   

3.  Apakah DPU-DT mengutamakan 

kepentingan konsumen sehingga anda 

memilih untuk bertransaksi pada lembaga 

tersebut? 

   

Mengatur     

4.  Apakah DPU-DT telah mengatur 

pelayanan dengan baik? 

   

5.  Apakah DPU-DT telah mengatur program-

programnya sesuai dengan ketentuan 

prosesnya? 

   

6.  Apakah DPU-DT mengatur penyaluran 

zakat sesuai dengan Al-Qur’an dan hadist? 

   

Menerjemahkan     

7.  Saya merasa terbantu dengan keberadaan 

DPU-DT? 

   

8.  Saya merasa percaya bahwa DPU-DT 

menyimpan dokumen tanpa ada kesalahan? 

   



9.  Saya merasa bahwa karyawan merupakan 

kunci utama dalam citra perusahaan yang 

baik dan positif? 

   

 

B. Pelayanan di Dompet Peduli Ummat-Daarut Tauhiid (DPU-DT) Kantor Cabang 

Palembang 

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberi 

tanda () pada kolom yang tersedia. 

 

No. 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

Ya Kadang-

kadang 

Tidak 

Tangible    

1.  Apakah lokasi DPU-DT strategis dan 

mudah dijangkau? 

   

2.  Apakah DPU-DT memiliki fasilitas yang 

menarik, aman, nyaman, dan bersih seperti 

ruang tunggu, penataan dan pengaturan 

ruang, tempat parkir dan lain-lain? 

   

3.  Apakah karyawan DPU-DT selalu 

berpenampilan menarik seperti berpakaian 

rapi dan sederhana yang sesuai dengan 

nilai-nilai islam dan aturan kantor? 

   

Empathy    

4.  Apakah karyawan DPU-DT selalu 

mengawali kata “ada yang bisa saya bantu” 

ketika baru berhadapan? 

   

5.  Apakah karyawan DPU-DT sabar, rajin dan 

perhatian dalam melayani? 

   

 

 

 

6.  Apakah karyawan DPU-DT mampu 

berkomunikasi dengan baik, ramah, sopan 

santun dan selalu bertanggung jawab pada 

pekerjaannya? 

   

Responsiveness    



7.  Apakah karyawan DPU-DT memberikan 

pelayanan dengan cepat, tepat sasaran dan 

jelas dalam menyelesaikan masalah? 

   

8.  Apakah karyawan DPU-DT selalu tanggap 

dalam merespon dan bersedia dalam 

melayani? 

   

9.  Apakah karyawan DPU-DT menguasai dan 

memiliki pengetahuan yang cukup untuk 

menjawab pertanyaan dan permasalahan? 

   

Reability    

10.  Apakah karyawan DPU-DT cepat dalam 

melayani dan memberikan jawaban yang 

kongkrit ketika anda mengalami masalah? 

   

11.  Apakah karyawan DPU-DT memberikan 

pelayanan sesuai dengan apa yang 

dijanjikan? 

   

12.  Apakah karyawan DPU-DT memberikan 

kemudahan prosedur pelayanan dan tidak 

bertele-tele? 

   

Assurance    

13.  Apakah pelayanan DPU-DT mudah diakses 

lewat media komunikasi dan media online? 

   

14.  Apakah DPU-DT menjamin keamanan 

dalam bertransaksi? 

   

15.  Apakah bertransaksi di DPU-DT bebas dari 

kebohongan dan kekeliruan? 

   

 

IV. PENUTUP 

Demikianlah kuesioner (angket) ini dijawab sebagaimana adanya. 

 

 

 

Palembang,     November 2016  

 

 

(Responden) 



 


