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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam merupakan Agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Dan Islam adalah agama yang berintikan keimanan.
1
 

Dalam islam kita sebagai umat manusia juga mempunai pedoman untuk 

menjalankan kehidupan. Sebagai umat yang beragama islam kita tentunya 

mempunyai suatu kewajiban yang harus kita laksanakan atau kita tunaikan 

terkhusus bagi umat yang mampu ataupun berkecukupan, salah satu 

diatanranya yaitu menunaikan ibadah haji ketanah suci makkah bagi umat 

yang sudah siap lahir batin, dan kemudian materinya juga mencukupi untuk 

melaksanakan kewajiban tersebut.  

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang ke lima yang wajib 

ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat istitha’ah sekali seumur 

hidupnya. Rukun Islam ke lima ini mempunyai kateristik yang khusus. Sebab 

berbeda dengan rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa, dan zakat), yang 

dalam pelaksanaannya cenderung individual dan tidak membutuhkan daya 

dukung secara khusus. Haji harus dilaksanakan pada waktu dan tempat 

tertentu, yaitu dibulan Dzulhijjah dan di Kota Makkah, Saudi Arabia.  

Ibadah haji yang dikosentrasikan diwaktu dan tempat tertentu tersebut, 

pada kenyataannya memang mengundang banyak persoalan yang harus 

diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab 

itu, menunaikan ibadah haji mempunyai beberapa persyaratan khusus, 

diantaranya adalah mempunyai kemampuan material yang cukup (terutama 

bagi umat Islam yang bertempat tinggal diluar Kota Makkah) untuk biaya 

transportasi, akomodasi, dan keperluan sehari-hari selama menunaikan haji.
2
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Apabila kita umat Islam sudah bisa memenuhi syarat diatas maka sudah bisa 

menunaikan salah satu kewajiban yang ada didalam Islam. 

Untuk kelancaran dan efektifnya ibadah haji maka para jama’ah 

membutuhkan pelayanan yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam 

menjalankan ibadah haji. 

Kegiatan ibadah haji dan umrah mempunyai dua sisi yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaanya saat masih di 

tanah air dan di tanah suci. Pada standar pelayanan di tanah air banyak aspek 

penting yang harus diperhatikan pembinaanya seperti di dalam pelayanan jasa 

yang berupa pembayaran setoran ONH (Ongkos Naik Haji) ke bank, 

pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jama’ah, 

bimbingan manasik seperti materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan, 

penyediaan perlengkapan dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar 

pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan akomodasi, 

trasportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan ibadah haji dan umrah. 

Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada 

jama’ah adalah memiliki karyawan yang profesional, tersedia sarana dan 

prasarana, tersedia semua produk yang diinginkan, bertanggung jawab kepada 

dari awal hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu 

berkomunikasi secara jelas, memiliki pengetahuan umum lainnya, mampu 

memberikan kepercayaan kepada jamaah.
3
 

Dalam Undang-undang No.13 tahun 2008 tentang penyelengaraan 

ibadah haji mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan 

memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan haji
4
 

yang sebaik-baiknya bagi jama’ah haji sehingga mereka dapat menunaikan 

ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Memberikan pelayanan 

yang maksimal merupakan salah satu tujuan dari perusahaan dalam 

meningkatkan pelayanan yang baik terhadap jamaah haji, melalui upaya 

dengan penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan haji, 
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penyempurnaan sistem dan manajemen tersebut dibuat agar calon jama’ah haji 

terbantu dalam menjalankan ibadah haji, sehingga dapat terciptanya haji yang 

mabrur. 

Agar tercapainya maksud tersebut diperlukan suasana yang kondusif 

bagi jama’ah yang akan melaksanakan ibadah haji. dengan suasana yang 

kondusif akan tercipta dan tercapainya penyelengaraan ibadah haji dan 

memberikan  pelayanan dan perlindungan yang baik kepada calon jama’ah 

haji.
5
 Sehingga jama’ah haji merasakan cara kerja yang efketif dalam 

pelayanan yang diberikan kepada jama’ah haji, dengan tercapainya cara kerja 

yang efisien sehingga mampu meningkatkan target yang dicapai.  

Keberhasilan sebuah perusahaan perjalanan haji bukan dilihat dari 

sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas 

dari sumber daya manusia (SDM) yang berperan merencanakan, 

melaksanakan, memberikan pelayanan dan mengendalikan organisasi yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan sesuatu unsur 

yang paling penting bagi perusahaan yang merupakan bagian yang terpenting 

dalam terlaksananya kegiatan pelayanan diperusahaan, khusunya di biro 

perjalanan haji. 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menyediakan pelayanan untuk 

menjalankan ibadah haji. Dengan banyaknya jama’ah yang mendaftar haji di 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru apakah Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru bisa memberikan pelayanan yang efektif dan jama’ah bisa merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan. Melalui pelayanan prima serta tetap 

menjaga kualitas pelayanan terhadapat jama’ah haji sehingga jama’ah tetap 

mempercai perjalanan haji di Kementrian Agama Kota Pekanbaru. Karena 

kepercayaan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas terhadap jama’ah 

haji, tanpa adanya kepercayaan dan efektivitas suatu perusahaan tidak dapat 

hidup dan berkembang. 
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Efektivitas menetukan pada hasil yang dicapai, jadi sebuah kegiatan 

dikatakan efektif apabila tujuan kegiatan dapat dicapai dan memuaskan 

menjadi sebuah pendorong mencapai tujuan. 

Pelayanan merupakan faktor yang sangat penting khususnya bagi 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Dimana hal ini fisik produk 

biasanya ditunjang dengan berbagai macam inisial produk. Adapun inti 

produk yang dimaksud biasanya merupakan jasa tertentu. Oleh karena itu 

pentingnya mengetahui secara teoritis tentang batasan, pengertian dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dari pada pelayanan itu sendiri.  

Keberhasilan sebuah biro perjalanan haji dapat dilihat dari aspek 

kepuasaan jama’ah haji, hal ini dapat terlihat seberapa besar penilaian jama’ah 

atas kinerja yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

tersebut. Dengan kondisi persaingan pasar yang ketat seperti saat ini, hal 

utama yang harus diprioritaskan adalah kepuasan jamaah haji yang membuat 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru mampu bersaing dan menguasai pangsa 

pasar. 

Kepuasan jama’ah akan ditentukan oleh kualitas pelayanan yang 

diberikan Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan kehendak atau 

harapan jamaah. Kepuasan jamaah juga dapat membentuk presepsi dan 

selanjutnya dapat memposisikan produk-produk perusahaan dimata 

pelanggan.
6
 

Dengan adanya perbedaan pendapat dari para jama’ah terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru apakah 

pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru bisa memeberikan pelayanan yang 

efektif untuk mencapai suatu kepuasan bagi jama’ah. 

Dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu: merumuskan visi dan misi serta kebijakan 
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teknis dibidang pelayanan, melakukan pembinaan kebijakan teknis dibidang 

pengelolaan administrasi dan informasi keagaman, pelayanan dan pembinaan 

dibidang kerukunan umat beragama, pengorganisasian perencanaan, 

pengendalian dan pengawasan program pelaksanaan hubungan dengan 

pemerintah daerah.
7
 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul tentang 

“Efektivitas Pelayanan Administratif  Terhadap Kepuasan Jama’ah pada 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru.” Karena ingin mengetahui apakah 

pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Pekanbaru sudah sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami penelitian ini, 

maka penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 

peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat diputuskan, dengan 

kata lain program yang efektif memberikan kebijakan yang harus 

dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Adapun efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

efektivitas dari Kementrian Agama Kota Pekanbaru dalam memberikan 

dan meningkatkan pelayanan terhadap jama’ah haji.
8
 

Jadi Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dalam melaksanakan 

sesuatu program yang efektif untuk mendapatkan hasil yang dicapai dan 

sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu kegiatan atau 

program yang telah ditetapkan melalui tujuan dan hasil yang di capainya. 

2. Pelayanan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung.
9
 Jadi pelayanan merupakan kebutuhan melalui 
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aktivitas orang lain secara langsung dan terjadinya interaksi antara 

konsumen dan karyawan untuk memcahkan permasalahan dan meberikan 

pelayanan terhadap konsumen atau pelanggan. 

Dalam arti lain Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai 

usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah 

membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.
10

 

3. Administratif adalah yang berkitan dengan administrasi yaitu usaha dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk 

mencapai tujuan.
11

 

4. Haji adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat   muslim, 

terutama bagi mereka yang mampu, dengan cara mengunjungi tanah suci 

dan melakukan segala amalan-amalan yang telah di atur dan telah di 

tetapkan tata caranya berdasarkan ajaran Rasulullah SAW.  haji hanya bisa 

di lakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah itu 

artinya ibadah haji hanya bisa di lakukan sekali dalam setahun bentuk 

ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu 

secara material, fisik dan keilmuan dengan berkunjung ke Baitullah 

(Ka’bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain: Wukuf, mabit, 

tawaf, sa’i dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi 

panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-nya.
12

 

Melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi 

pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal 

ini berbeda dengan ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu 

dan kapan saja. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah 

haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka’bah yang wajib dilaksanakan 
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oleh setiap muslim yang mampu secara material, fisik maupun keilmuan, 

dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ditahun Hijriah dan merupakan Rukun 

Islam yang ke lima.
13

 

5. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan (hasil) terhadap 

ekspektasi mereka.
14

 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah dengan adanya perbedaan pendapat dari para jama’ah 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru apakah pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru bisa 

memeberikan pelayanan yang efektif agar perbedaan pendapat tersebut 

bisa diatasi dan jama’ah bisa merasakan kepuasan atas pelayanan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

2. Batasan Masalah 

Melihat permasalahan dalam penelitian ini maka agar penelitian ini 

bisa lebih terarah, penulis memfokuskan kajian penelitian pada Efektivitas 

Pelayanan Administratif tehadap Kepuasan Jama’ah yang diberikan oleh 

Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas 

Pelayanan Administratif terhadap Kepuasan Jama’ah pada Kementerian 

Agama Kota Pekanbaru. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan suatu hal yang sangat 

penting, karena dengan adanya tujuan suatu penelitian bisa menemukan 

hasilnya dan bisa berguna. Maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu peneliti ingin mengetahui apakah Efektivitas Pelayanan 

Administratif terhadap Kepuasan Jama’ah pada Kementerian Agama Kota 

Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini bagi peneliti 

khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya yaitu: 

a. Secara Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai pemahaman, menambah pengetahuan dan wawasan  dalam 

keilmuan Manajemen Dakwah khususnya dibidang Manajemen 

Travelling Haji Umrah dan Wisata Keagamaan dalam hal perjalanan 

Haji. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan  sebagai pedoman bagi 

lembaga ataupun pihak yang membutuhkan informasi tentang 

Pelayanan Haji dan bagi Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat 

menjadi bahan masukan dan informasi untuk meningkatkan kualitas 

yang ada supaya bisa semakin maju untuk kedepannya. 

c. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu 

(SI) Sarjana Sosial Islam (S. Sos) Pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Menjelaskan  secara singkat mengenai latar belakang, penegasan 

istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, definisi 

konsepsional, operasionalisasi variabel, dan hipotesis 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data uji validitas dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini berisikan tentang 

gambaran umum pada Kemeterian Agama Kota Pekanbaru, tugas 

pokok dan fungsi, visi dan misi, wilayah, heterogenitas penduduk, 

capaian program dan struktur organisasi yang dilakukan oleh 

Kemeterian Agama Kota Pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Penyajian data angket dengan analisis tabel 

BAB VI : PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


