
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat.Ditandai 

dengan meningkatnya jumlah bank syariah dan perusahaan yang bergerak di 

bidang keungan dan jasa, seperti perjalanan haji dan umrah. Diantara 

perkembangan ekonomi Islam bisa kita lihat dari bisnis dan transaksi-transaksi 

umat muslim yang terjadi. Pada zaman sekarang ini, persaingan sangat terlihat 

untuk itu setiap perusahaan harus memilki manajemen yang hebat supaya 

tidak terbelakang. 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat hidup, berkembang dan 

mampu bersaing.Dalam rangka inilah setiap perusahaan selalu menetapkan 

manajemen yang hebat.Manajemenen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu 

melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk 

mencapai tujuan bersama.
1
 

PT. Riau Wisata Hati (RWH)  merupakan salah satu dari sekian 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perjalanan haji dan umroh di kota 

pekanbaru. Pada dasarnya travel perjalanan haji dan umroh sangat dibutuhkan 

masyarakat dewasa ini, oleh karena itu Riau Wisata Hati ingin bersaing secara 

sehat dengan cara meningkatkan manajemen yang baik dalam menarik calon 

jamaah haji dan umroh dengan memberikan fasilitas lengkap dan harga 

bersaing. Pelanggan merupakan komponen lingkungan yang mampu 
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mempengaruhi pencapaian tujuan pemasaran.Prinsip pemasaran mengatakan 

bahwa pencapian tujuan organisasi tergantung pada seberapa mampu 

perusahaan tersebut memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan 

memenuhi secara lebih efisien dan efektif dibidang persaingan.Sebuah 

perusahan harus memiliki informasi mengenai siapa pelanggannya dan 

bagaimana karakteristik dan perilaku mereka.
2
 

Dalam ekonomi Islam pemasaran yang dilakukan harus sesuai dengan 

aturan atau ketetapan hukum islam seperti: 

1. Larangan memperdagangkan barang-barang haram 

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan 

mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, 

memindahkan atau cara apa saja yang memudahkan peredarannya. 

2. Benar, amanat dan jujur 

a. Benar adalah ruh kebenaran, cirri utama orang mukmin bahkan cirri 

para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan 

stabil. Sebaliknya bohong dan dusta adalah sifat orang munafik. 

Sebagaimana hadits nabi yang artinya Pedangan yang benardan 

terpercaya bergabung dengan para nabi, orang-orang benar (shidiqin), 

dan para syuhada.
3
 

b. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak 

mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang 

lain, baik berupa harta atau upah. Allah berfirman QS. An-Nisa ayat 58 : 
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.QS An 

Nisa 58.
4
 

 

c. Selain benar dan memegang amanat, seseorang pengusaha harus 

berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan 

kebaikan dan kebahagian sebagaimana ia menginginkannya dengan 

cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang 

tidak terlihat oleh pembeli.
5
 

Haji dan umroh merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim dan 

muslimat, yang mana dilakukan untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah 

SWT, kewajiban setiap umat islam melaksanakan ibadah haji merupakan 

bentuk implementasi dari rukun islam yang kelima, seseorang yang telah 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan orang yang 

melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, maka ia tercatat melaksanakan 

haji sunnah, karena kewajiban haji bagi umat islam ini hanya sekali dalam 

seumur hidup. 
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Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia traveling dan 

wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya 

menuju negeri yang aman, yang mana Allah telah bersumpah dengannya 

didalam Al-Qur’an, untuk wukuf dipadang arafah dan thawaf di baitullah yang 

suci. 

Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah dan 

kesatuan kaum muslimin, maka selaku umat islam kita diwajibkan untuk 

menghadap kiblat ketika kita sedang beribadah shalat, dan kemudian kita 

diwajibkan untuk mendatangi baitullah untuk melakukan thawaf dan wukuf 

sekali dalam seumur hidup.
6
Rasulullah SAW merupakan panutan bagi setiap 

umat manusia, yang mana beliau telah mengajarkan dan memberikan petunjuk 

yang baik terhadap umat manusia, termasuk dimana beliau menyuruh kita 

untuk melaksanakan ibadah haji. 

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan meliputi 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah, sehingga mereka 

dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. 

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala seperti 

biaya penyelenggaraan haji, pengelolaan keuangan, pendaftaran, layanan 

pemondokan, kesehatan, transportasi, dan catering disamping itu masih belum 

optimalnya informasi dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 

kepada masyarakat. Seperti pemondokan di makkah misalnya, kerap 

mendapatkan kritik dan saran dari banyak pihak. Hal ini terjadi, antara lain 
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karena belum ada standar minimal gedung, jumlah gedung yang ada belum 

mencukupi, disamping itu kebijakan pemerintah arab Saudi sering berubah-

ubah dan terkesan mendadak/tidak ada solusinya. Akibatnya, setiap terjadi 

kasus yang terkait dengan pelayanan haji, masyarakat cenderung beranggapan 

bahwa kementrian agama tidak beres mengurusi haji.
7
 

Dalam pelaksanakaan ibadah haji terdapat dua sisi yang perlu 

diperhatikan dari segi standarisasi pelaksanaan ibadah haji saat masih ditanah 

air maupun ketika berada di mekkah. Pada standar pelayanan sewaktu ditanah 

air berbagai aspek harus diperhatikan demi kelancaran pelaksanaan ibadah 

haji,seperti dalam pelayanan jasa pembayaran setoran ONH ke bank, 

pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah, 

bimbingan manasik, penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. 

Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah ditanah suci merupakan 

pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan 

ibadah haji dan umrah. 

Agar tujuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana 

dengan baik dan tercapainya tujuan dan target yang diinginkan, maka perlu 

adanya suatu manajemen, baik manajemen dibidang pelayanan, penyuluhan 

dan bimbingan, manasik dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita 

para jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ini bisa diperoleh 

secara sempurna dan memuaskan. 
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PT. Riau wisata hati dalam menjalankan pelayanannya terhadap 

berbagai masalah internal yang mencakup pada pelayanan, diantaranya 

pelayanan RWH tidak sepenuhnya dirasakan oleh jamaah, seperti suntik 

faksin dan kesehatan yang masih mengandalkan jamaah tanpa merangkum 

pelaksanaan semuanya oleh RWH itu sendiri. dan juga pelayanan dimekkah 

selalu tidak terkordinir koper dan peralatan jamaah dan akhirnya tertinggal 

sebelum kepulangan. 

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang 

Manajemen Riau Wisata Hati dalam menyelenggarakan Ibadah Haji Dan 

Umroh Di Pekanbaru dengan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “MANAJEMEN PELAYANAN PT. RIAU WISATA HATI 

(RWH) DALAM MEMPERSIAPKAN CALON JAMAAH HAJIDAN 

UMROH DI PEKANBARU”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pelayanan PT. Riau 

Wisata Hati (RWH) Dalam Mempersiapkan Calon Jamaah Haji dan Umroh di 

Pekanbaru, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama 

pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya untuk 

menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah 

berikut : 
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1. Manajemen Pelayanan 

Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain 

(Management is getting done thourgh other people) defenisi tersebut 

kelihatannya masih belum lengkap, karena manajemen sebagai penggerak 

dalam organisas itu untuk mencapai tujuan. Sedangakn pelayanan 

merupakan sejenis jasa yang dilakukan oleh pembuat layanan kepada 

penerima layanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima 

layanan publik.
8
 

2. Sistem Penyelenggaraan 

Sistem adalah suatu komponen yang ada didalam sebuah objek 

yang mampu mengatur dan mengolola sesuatu dengan baik
9
.Menurut 

frederick H. WU Suatu sistem beroperasi dan berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk mencapai sasaran tertentu.Suatu sistem menunjukan 

tingkah lakunya melalui interaksi diantara komponen- komponen didalam 

sistem dan diantara lingkungannya.
10

 

3. Haji 

Pengertian haji secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti 

al-qasdu artinya: menyengaja sesuatu. Secara istilah sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh syyid sabiq haji adalah mengunjungi kota mekkah 

untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa’I, wukuf, di arafah dan manasik 

lainnya demi menjalankan perintah allah dan mencari ridhanya.
11
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hlm. 1 
11

Syafrida, Nurhayati Zein, Fiqih Ibadah, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2015), 

hlm. 149. 



8 

 
 

4. Umroh 

Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu  االعتمار yang 

bermakna  الزيارة (berpergian).12 Sedangkan pengertian umroh dalam 

terminologi ilmu fiqih adalah berpergian menuju ke baitullah untuk 

melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa’i.13Atau 

dengan kata lain datang ke baitullah untuk melaksanakan umroh dengan 

syarat-syarat yang telah ditentukan.14 

5. Riau Wisata Hati 

Riau Wisata Hati  merupakan sebuah perusahaan jasa yang 

bergerak dibidang perjalanan haji dan umroh , Riau Wisata Hati sangat 

mengedepankan sistem  Manajemen yang baik kepada jamaah haji dan 

umroh, sehingga bisa tercapai kepuasan pelanggan terhadap Riau Wisata 

Hati tersebut.
15

 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada 

Manajemenpelayanan yang dilakukan oleh PT. Riau Wisata Hati dalam 

mempersiapkan calon jamaah haji dan Umroh di Pekanbaru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen 

Pelayanan PT. Riau Wisata Hati dalam mempersiapkan calon jamaah haji dan 

Umroh di Pekanbaru. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Manajemen pelayanan 

yang dilakukan oleh PT. Riau Wisata Hati dalam mempersiapkan calon 

jamaah haji dan Umroh di Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait 

manajemen penyelenggaraan haji dan umrohsehingga menjadi 

rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian serupa. 

2) Penelitian ini juga berguna untuk tambahan rujukan bagi para 

perusahaan yang menyediakan jasa tour haji dan umroh agar 

meningkatkan kualitas manajemen pelayanan bagi ibadah haji 

danumroh. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini  diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan.Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan 

kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. 

BABIII : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 

data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas 

data serta teknik analisis data. 

BAB IV :  Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya 

RWH, termasuk visi dan misinya, struktur organisasinya, serta 

program kerja yang dilakukan oleh RWH dalam 

manajemennya. 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan 

sekaligus menganalisis data yang menyangkut Manajemen 

pelayanan calon jamaah haji dan umrah di Pekanbaru. 

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 

 

 


