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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak dan setelah dilakukan 

analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pelayanan PT. Riau 

Wisata Hati (RWH) dalam Mempersiapkan Calon Jamaah haji dan umroh di 

pekanbarusesuai dengan apa yang diharapkan oleh jamaah secara keseluruhan. 

Manajemen yang diterapkan diantaranya : 

Pertama, RWH sebagai penyedia layanan, melakukan pelayanan 

ditanah air dan tanah suci, ditanah air dilakukan pelayanan manasik haji untuk 

bimbingan fisik, mental dan kerohanian serta pelayanan administrasi sebelum 

keberangkatan. Dan ditanah suci melayani jamaah dengan cara membimbing 

dan menjaga jamaah, baik dari segi akomodasi maupun dari segi kesehatan 

jamaah.  

Kedua, Penerima Layanan, RWH tidak membeda-bedakan jamaah 

penerima layanan yang ingin mendaftar ke RWH, baik dia kepala dinas atau 

masyarakat biasa, semuanya memiliki hak pelayanan yang diterima dari RWH 

dengan cara memuaskan jamaah dan memanjakan jamaah dalam 

penyelenggaraannya. Setiap penerima layanan mendapat kesempatan yang 

sama dan akomodasi yang pas sesuai via keberangkatan yang dipilih. 

Ketiga,Jenis Layanan, Layanan yang dilakukan oleh RWH 

menjangkau olej jamaah dan memudahkan jamaah. Layanan tersebut berupa 
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layanan melalui bimbingan manasik, layanan paket haji dan umrah, layanan 

administrasi di kantor RWH dan layanan keberangkatan ditanah air sampai 

pulang kembali. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada ketua dan pengurus 

besar PT. Riau Wisata Hati dalam hal ini tertuju untuk menciptakan 

Manajemen pelayanan yang profesional adalah sebagai berikut : 

1. Phak RWH haruslah memperhatikan jenis layanan yang cocok bagi setiap 

kalangan masyarakat muslim yang ingin beribadah. 

2. RWH haruslah menambah pusat penyelenggaraan manasik haji di daerah 

maupun kabupaten di provinsi Riau dan yang lainnya agar lebih 

memudahkan kegiatan bimbingan. 

3. RWH harus lebih meningkatkan kedisiplinan karyawan agar karyawan 

siap melayani jamaah tanpa kata lalai. 

4. RWH harus menambah para kinerja dalam penyelenggaraan terkhusus 

yang ada ditanah suci, karena saat ini terlihat jamaah yang begitu banyak 

berangkat melalui RWH, ditakutkan dengan kuantitas yang sedikit dari 

pekerja akan menghambat pelayanan maksimal. 


