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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Administratif terhadap 

Kepuasan Jama’ah pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru maka terlebih 

dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, adapun 

beberapa kajian teori yang perlu dikemukakan yiatu: 

1. Efektivitas  

a. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil 

mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan 

tujuan operasional.
15

 

Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan 

melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Efektivitas 

adalah nilai tindakan kegiatan yang telah menghasilkan sesuatu seperti 

yang telah direncanakan, sekurang-kurangnya kegiatan itu telah berjalan 

diatas rel dari perencanaan atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan dimensi waktu efektivitas dapat diamati dalam jangka 

pendek,
16

 jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria efektivitas jangka 

pendek untuk mewujudkan hasil kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, 

dengan kriteria kepuasan, efisiensi dan produksi.  

Efektivitas jangka menengah dalam waktu lima tahun dengan 

kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan 

dan unit itu sendiri (perusahaan, organisasi atau instansi), sedangkan 

kriteria efektivitas jangka panjang adalah untuk menilai waktu yang akan 

datang diatas lima tahun digunakan kriteria mempertahankan 

kelangsungan hidup dengan kemampuan membuat perencanaan strategis 

bagi kegiatan dimasa depan. 
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Dr. E. Mulyasa, M.Pd, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 82-83. 
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The Goal Model berpendapat bahwa setiap organisasi, publik atau 

swasta, merupakan alat yang bagian-bagian yang dapat disusun supaya 

memenuhui tujuan-tujuan organisasi. Prinsip-prinsip organisasi, alokasi 

staff, berjalannya prosedur-prosedur dan tanggung jawab staff 

dikembangkan dengan tujuan-tujuan organisasi.Pendekatan system terbuka 

melihat efesiensi dan efektivitas sekedar sebagai dua unsur yang dipakai 

didalam penilaian-penilain didalam organisasi serta alokasi sumber 

dayanya.
17

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan sesuatu yang telah 

direncanakan untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah faktor internal maupun 

faktor eksternal suatu organisasi. Ronald 0’ Reffly (2003:199) 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan 

adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan Tugas 

b. Komposisi 

c. Konteks 

d. Proses  

Pendapat diatas menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pelayanan diantaranya adalah Rancangan 

Tugas, Komposisi, Konteks, dan Proses. Pertama mengenai Rancangan 

Tugas, bahwa tim-tim kerja akan dapat berjalan dengan baik dalam 

memberikan pelayanan apabila memiliki kebebasan, kesempatan untuk 

memanfaatkan keterampilan-keterampilan dan bakat-bakat yang berbeda-

beda, kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau produk secara 

menyeluruh dan sebuah tugas atau proyek yang memiliki dampak yang 

substansial terhadap pihak-pihak lain. Kedua mengenai Komposisi, bahwa 
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kategori ini meliputi variabel-variabel yang berkaitan dengan bagaimana 

karakter dan tim kerja. Bagaimana kemampuan dan kepribadian dan para 

anggota tim kerja, ukuran tim kerja, fleksibilitas tim kerja dan preferensi 

para anggota untuk bekerja secara tim.  

Ketiga mengenai konteks, yaitu bahwa tiga faktor konseptual yang 

signifikan berkaitan dengan kinerja tim adalah kehadiran sumber daya 

yang mencukupi, adanya kepemimpinan yang efektif dan sebuah evaluasi 

kinerja dan sistem imbalan yang menghargai sumbangan dan tim kerja. 

Kategori yang terakhir berkaitan dengan efektivitas adalah variabel proses. 

Variabel proses meliputi komitmen anggota terhadap sebuah tujuan 

bersama, penetapan tujuan ketetapan waktu dan yang teakhir adalah 

kelengkapan.
18

 

Dilihat dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

efektivitas merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau 

organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang mengacu pada visi misi atau tujuan program, sehingga 

dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Efektivitas dapat diukur dari berbagai pendekatan, antara lain: 

a. Pendekatan sasaran (goal attainment approach) mengemukakan bahwa 

efektivitas organisasi di nilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhir. 

b. Pendekatan sistem (system approach) menekankan pada sasaran 

jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan 

lingkungannya.  

c. Pendekatana Stakeholder(s) menekankan pada kepuasan konstituen 

dalam suatu lingkungan, yang di maksud konstituen antara lain 

pemasok, pelanggan, pemilik, karyawan, pemegang saham. 

d. Pendekatan proses internal (internal procces) mengkur kesehatan 

kondisi internal organisasi. 

                                                             
18
Ronald 0’ Reffly (2003:199), “Indikator Efektivitas Pelayanan”, Dalam 

http://Muhamaadazzikra15blogspot.com. (diakses 06 feb 2018). 

http://muhamaadazzikra15blogspot.com/
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e. Pendekatan nilai bersaing menekankan pada nilai penilaian subjektif 

seseorang pada organisasinya. Pendekatan ini lebih banyak digunakan 

untuk melakukan diagnosis budaya organisas, namun banyak 

perusahaan menggunakannya sebagai sarana ntuk mengukur 

efektivitas organisasi.
19

 

2. Pelayanan  

a. Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Pelayananpun diartikan sebagai setiap kegiatan/ 

manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung antara seseorang dan orang lain atau mesin 

secara fisik dan menyedaikan kepuasan jamaah. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pelayanan dijelaskan sebagai usaha melayani kebutuhan 

orang lain dan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa 

yang diperlukan seseorang. 

Kegiatan pelaksanaan pelayanan haji dan umrah meliputi: 

1. Administrasi 

Administrasi adalah seluruh proses kegiatan melibatkan semua 

orang secara bersama dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan, mulai dari proses pendaftaran, 

pembayaran dan surat keimigrasian. 

2. Bimbingan Manasik 

Bimbingan Manasik Haji dan Umrah dapat dilakukan menjadi 

tiga bagian, yaitu: 

a. Prahaji, bimbingan yang dilakukan sebelum berangkat ke Tanah 

Suci agar calon jamaah mengerti dan memahami bagaimana cara 

beribadah haji dan umrah ketika berada di Tanah Suci nanti. 
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b. Bimbingan yang dilakukan ketika berada di Tanah Suci. 

Pembimbing mendampingi dan memberi pengarahan kepada 

jamaah agar pelaksanaan ibadah haji dan umrah nya sesuai dengan 

tata cara ibadah haji. 

c. Pascahaji, bimbingan yang dilakukan setelah pelaksanaan ibadah 

haji dan umrah, untuk mempertahankan kemabruran haji dan 

umrah. 

3. Transportasi 

Trasportasi memegang peran yang cukup menentukan dalam 

pelaksanaan ibadah haji dan umrah.Pergerakan jamaah dari daerah asal 

menuju kearab Saudi sampai kembali kedaerah asal memerlukan 

sarana transportasi yang sesuai dengan jarak tempuh perjalan dan 

volume angkut (orang dan barang). 

4. Akomodasi  

Akomodasi adalah salah satu unsur penting yang harus 

diperhatikan oleh para penyelenggara ibadah haji dan umrah. 

Penyelenggaraan harus memberikan akomodasi dengan baik dan 

memuaskan sehingga para Jemaah lebih khusuk dalam menjalankan 

ibadah. Pelayanan akomodasi dimaksud antaran lain pelayanan jasa 

penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan, minum serta 

jasa lain. 

5. Konsumsi 

Kelayakan dalam penyajian makanan yang memenuhui standar 

gizi dan higienis merupakan pelayanan yang menjadikan jamaah 

merasa nyaman dan puas. Bila dibandingkan dengan fasilitas yang 

mereka terima dan rasakan, biaya yang mereka keluarkan untuk bisa 

melaksanakan ibadah haji dan umrah seimbang. 

6. Kesehatan  

Pelayanan kesehatan dilakukan sebelum berangkat ketanah 

suci, seperti medical chek-up, suntikan vaksin meningitis dan H1n1. 

Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan,perawatan, dan pemeliharaan 
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kesehatan agar jamaah tetap dalam keadaan sehat, tidak menularkan 

atau tertular penyakit selama menjalankan ibadah haji dan umrah serta 

telah kembali ketanah air.
20

 

Untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan, Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry mengutip pendapat Philip Kottler menyusun faktor 

utama yang menjadi penentu dalam meningkatkan mutu pelayanan, antara 

lain: 

1. Akses  

Pelayanan harus sudah dijangkau dalam lokasi yang mudah dicapai 

pada saat yang tidak merepotkan dan cepat. 

2. Komunikasi 

Pelayanan harus diuraikan dengan jelas dalam Bahasa yang mudah 

dimengerti oleh klien. 

3. Kompetensi 

Pegawai atau karyawan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan 

yang dibutuhkan. 

4. Kesopanan 

Pegawai atau karyawan harus bersikap ramah, penuh hormat dan 

penuh perhatian. 

5. Kredibilitas  

Instansi atau pegawai harus bsisa dipercaya dan memahami keinginan 

utama yang diharapkan klien. 

6. Reabilitas  

Pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dan cermat. 

7. Cepat tanggap 

Pegawai harus memberikan tanggapan dengan cepat dan kreatif atas 

permitaan dan masalah klien. 
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8. Kepastian  

Pelayanan harus bebas dari bahaya, resiko atau hal-hal yang 

meragukan. 

9. Hal-hal yang berwujud 

Hal-hal yang berwujud pada sebuah pelayanan harus dengan cermat 

memproyeksikan mutu pelayanan yang akan diberikan. 

10. Memahami atau mengenali masyarakat 

Pegawai harus memahami kebutuhan masyarakat atau klien dengan 

memberikan perhatian secara individu.
21

 

Ciri pelayanan yang baik bagi perusahaan dan karyawan yang 

bertugas melayani jamaah. 

1. Tersedianya karyawan yang baik 

Kenyamanan jamaah sangat tergantung pada karyawan yang 

melayaninya.Karyawan harus ramah, sopan dan menarik.Disamping 

itu karyawan harus tetap tanggap, pandai bicara, menyenangkan serta 

pintar, karyawan harus mampu memikat dan mengambil hati jamaah 

sehingga jamaah semakin tertarik. Demikian juga cara kerja karyawan 

harus rapi, cepat dan cekatan. 

2. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

Pada dasarnya jamaah ingin dilayani secara prima.Untuk 

melayani jamaah, salah satu hal yang paling penting diperhatikan 

disamping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana 

dan prasarana yang dimiliki perusahaan.Peralatan dan fasilitas yang 

dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang untuk menerima tamu harus 

dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat jamaah nyaman atau 

betah dalam ruang tersebut. 

3. Dapat bertanggung jawab 

Sejak awal hingga selesai dapat bertanggung jawab.Artinya 

dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus bisa melayani 
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dari awal sampai selesai. Jamaah akan merasa puas jika karyawan 

bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. Jika 

terjadi sesuatu karyawan yang dari awal menangani masalah tersebut, 

secara segera mengambil alih tanggung jawabnya. 

4. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

Artinya dalam melayani jamaah diharapkan karyawan harus 

melakukan melalui prosedur.Layanan yang diberikan sesuai dengan 

jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam 

arti pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar perusahaan 

dan keingin jamaah. 

5. Mampu berkomunikasi 

Artinya karyawan harus mampu berbicara kepada jamaah. 

Karyawan juga harus dengancepat memahami keinginan jamaah.Selain 

itu, karyawan harus dapat berkomunikasi dengan Bahasa yang jelas 

dan mudah dimengerti. 

6. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

Untuk menjadi kayawan yang khusus melayani jamaah harus 

memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu.Karena tugas 

karyawan selalu berhubungan dengan jamaah, karyawan perlu dididik 

khususnya mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk 

menghadapi masalah-masalah jamaah atau kemampuan dalam bekerja. 

Kemampuan bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang diinginkan. 

7. Berusaha memahami kebutuhan jamaah 

Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang yang 

diinginkan oleh jamaah. Karyawan yang lamban akan membuat 

jamaah lari. Usakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan 

jamaah secara cepat. 

8. Mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah 

Kepercayaan calon jamaah kepada perusahaan mutlak 

diperlukan sehingga calon jamaah mau menjadi konsumen perusahaan 
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yang bersangkutan.Demikian pula untuk menjaga jamaah yang lama 

perlu dijaga kepercayaannya agar tidak lari.Semua ini melalui 

karyawan dari perusahaan itu sendiri.
22

 

3. Administratif  

a. Pengertian Administratif 

Administratif adalah yang berkitan dengan administrasi yaitu 

usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.
23

 Jadi, pelayanan administratif 

adalah serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata (tidak bisa diraba) 

yang berkaitan dengan administrasi pelayanan administratif dalam 

peneltian ini adalah yang terkait dengan administrasi haji yang 

ditangani oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Berdasarkan 

keterangan tentang pengertian efektivitas, pelayanan administratif 

tersebut, efektivitas pelayanan administratif dapat diartikan sebagai 

suatu proses yang telah direncanakan untuk menyusun rencana 

administratif, mengkoordinasi dan menyelesaikan aktivitas pelayanan 

administratif demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah dibuat.   

4. Haji 

a. Pengertian Haji 

Secara Bahasa kata haji berasal dari Bahasa Arab yang berarti 

al-qasdu artinya: menyengaja sesuatu. Secara istilah sebagaimana 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq haji adalah “mengunjungi kota 

Mekkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa’i, wukuf di Arafah dan 

manasik lainnya demi menjalankan perintah Allah dan mencari rida-

nya. Awal diwajibkannya pada tahun ke 6 Hijriyah. Menurut Qadi 

Husein dari mazhab Syafii, haji adalah ibdah yang paling utama karena 

melibatkan harta dan badan. 
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b. Hukum Haji 

Hukum haji wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki 

maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang 

mampu (isthitho’ah), sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam 

surat Ali Imran:97
24

 

                     

                      

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 

maqam Ibrahim[215]; barangsiapa memasukinya 

(Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji 

adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah[216]. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), 

Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam. 

 

c. Waktu Pelaksanaan Haji  

Salah satu syarat sah ibadah haji adalah waktu karena ibadah 

haji harus dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan. Ibadah haji 

dilaksanakan pada bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari syawal sampai 

10 hari pertama dzulhijjah, yang inti ibadah hajinya dilakukan pada 8 

sampai 13 dzulhijjah. 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-baqarah ayat [2]:197
25

 

                    

                       

               

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu 

akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats[123], 

berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa 

mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa 
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kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan 

Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan 

bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. 

 

d. Sunnah-Sunnah Haji 

1) Membaca talbiyah selama ihram sampai melotar jamrah al-

aqabah. 

2) Melaksankan tawaf qudum 

3) Memakai kain berwarna putih 

4) Shalat dua rakaat sesudah tawaf 

5) Memperbanyak doa dan zikir 

6) Ziarah kemakam Rasulullah SAW 

e. Larangan Haji 

Yang termasuk larangan berhaji, yakni: 

1) Memakai pakaian yang dijahid dan tutup kepala bagi laki-laki 

2) Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan 

3) Memakai wangi-wangian baik pada badan maupun pakaian 

4) Mencukur rambut atau bulu-bulu lainnya 

5) Memotong kuku 

6) Menikah, menikahkan atau menjadi wali nikah 

7) Bersetubuh  

8) Berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan 

9) Menebang pohon atau memotong rerumputan 

Bagi yang melanggar larangan tersebut, dikenakan denda (dam) 

menurut jenis pelanggaran yang dilakukan.
26

 

f. Macam-macam Haji 

Dilihat dari cara pelaksanaanya haji terbagi menjadi tiga, yaitu 

1. Haji ifrad artinya sendiri, maksudnya melakukan haji dan umrah 

secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak sekaligus. Yang 

didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai ihram 

dari miqat ia niat melakukan ibadah haji dengan lafadz labbaika bi 

                                                             
26

Dr. H. Tata Sukayat, M.Ag, Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama,17. 



 21 

al-hajji (aku datang memenuhi panggilan-Mu menunaikan haji), 

jika selesai haji baru ia berniat untuk umrah kalua ingin 

melaksanakan pada tahun ini juga. Cara pertama ini dipandang 

lebih utama dibanding dua bentuk berikutnya.  

2. Haji tamattu’ artinya bersenang-senang, maksudnya mendahulukan 

umrah dari haji. Caranya ihram untuk umrah dengan niat labbaika 

bi umrah lalu melakukan rukun umrah lainnya (tawaf, sa’i dan 

memotong rambut) kemudian menanggalkan pakaian ihram sampai 

waktu haji datang baru lah ia memulai melaksanakan ibadah haji 

sebagai mana mestinya. Dimulai dari ihram sampai seterusnya. 

Untuk bentuk kedua ini dikenakan denda. 

3. Haji qiran artinya menyertai atau menggabungkan, maksudnya haji 

dan umrah niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafadz 

labbaika bi al-hajji wa umrah (aku datang menunaikan panggilan-

Mu untuk haji dan umrah). Sejak ihram seluruh kewajiban haji dan 

umrah selesai ditunaikan atau sampai tahallul setelah jumrah 

aqabah ia tetap dalam berpakaian ihram. Untuk bentuk ketiga ini 

dikenakan denda. 

g. Manfaat Haji 

Haji memiliki manfaat untuk kehidupan pribadi dan 

masyarakat. Secara pribadi haji dapat bermanfaat: 

1. Menghapus dosa-dosa kecil dan membersihkan jiwa dari aib 

maksiat 

2. Menguatkan keimanan dan mengingatkan seseorang akan masa 

lalu Islam, perjuangan Rasulullah dan para salaf saleh. 

3. Melatih manusia untuk berlaku sabar dan mensyukuri nikmat harta 

dan kesehatan. 

Secara sosial haji dapat bermanfaat: 

1. Sebagai forum untuk saling mengenal sesama hamba allah sedunia 

yang berbeda latar belakang, warna kulit, Bahasa dan negara. 
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2. Mengkonsolidasikan dakwah Islam dan sebagai arena mu’tamar 

terbuka diantara umat Islam sedunia 

3. Mendorong untuk giat dalam mencari bekal yang dapat 

mengantarkannya kekota Mekkah untuk haji. 

4. Melatih kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.
27

 

h. Syarat Haji 

1. Islam 

2. Baliqh (dewasa) 

3. Aqil (berakal sehat) 

4. Merdeka (bukan hamba sahaya) 

5. Istitha’ah (mampu) 

i. Rukun Haji 

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan 

dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun 

dengan dam, jika ditinggalkan maka tidak sah haji nya. 

Rukun Haji adalah: 

1. Ihram (niat) 

2. Wukuf di arafah 

3. Tawaf ifadah 

4. Sa’i 

5. Cukur 

6. tertib 

j. Wajib Haji 

Wajib Haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan 

dalam ibadah haji, bila tidak dikerjakan sah hajinya akan tetapi 

membayar dam; berdosa jika sengaja meninggalkan dengan tidak ada 

uzur syar’i. Wajib Haji adalah: 
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a. Ihram, yakni niat berhaji dari Miqat 

b. Mabit di Muzdalifah 

c. Mabit di Mina 

d. Melontar Jamrah Ula, Wustha dan Aqabah 

e. Tawaf Wada’(bagi yang akan meninggalkan Makkah)
28

 

5.  Kepuasan Jama’ah  

a. Pengertian Kepuasan  

Kepuasan jamaah merupakan salah satu kunci dari kesuksesan 

suatu perusahaan khususnya penyelenggaraan haji dan umroh. 

Pengertian kepuasan jamaah adalah tanggapan perilaku berupa 

evaluasi purnabeli pelanggan (jamaah) terhadap suatu barang atau jasa 

yang dirasakan (kinerja produk) yang dibandingkan dengan harapan 

atau ekspektasi terhadap produk atau jasa tersebut.
29

 Kepuasan jamaah 

juga sebagai perbandingan anatara kualitas dari barang atau jasa yang 

dirasakan dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Apabila telah tercapai kepuasan, maka akan timbul pembelian ulang 

dan kesetiaan pelanggan.
30

 

b. Metode Pengukuran Kepuasan Jama’ah 

Ada 4 metode yang dapat dipergunakan sebuah perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan, yaitu sebagai 

berikut:
31

 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Sikap perusahaan yang beroriantasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. Media yang 

dapat digunakan meliputi kota saran yang dapat diletakkan 
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ditempat strategis, menyediakan kantu komentar yang dapat diisi 

langsunga ataupun bisa dikirm melalui pos, dan menyediakan 

saluran telepon khusus (customer care).  

a. Ghost Shopping 

Metode ini biasanya dilakukan dengan cara 

memperkerjakan beberapa orang untuk berperan sebagai 

pelanggan (ghost shopper) yang akan membeli produk 

perusahaan maupun pesaing perusahaan. Tujuan dari metode 

ini adalah agar dapat mengamati serta menilai perusahaan atau 

pesaing dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan 

maupun menangani setiap keluhan pelanggan. 

b. Lost Customer Analysis 

Dalam metode ini perusahaan mengubungi para 

pelanggannya  yang telah berhenti membeli atau yang telah 

beralih. Yang diharapkan dari metode ini adalah perusahaan 

akan memperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 

Sehingga informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

c. Survei Kepuasan Pelanggan 

Penelitian mengenai pelanggan dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon maupun 

wawancara pribadi. Melalaui survei perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Dalam metode ini pengukuran kepuasan pelanggan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :  

1) Directly reported satisfaction 

Pengukuran ini dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan, seperti ungkapan ; “apakah pelayanan yang diberikan 

oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru kepada saudara sudah 
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efektif dan puas, skala berikut : sangat puas, puas, cukup puas, 

tidak puas?” 

2) Derrived dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, 

yakni besarnya harapan pelanggan dan kepuasan pelanggan 

terhadap kinerja perusahaan yang mereka rasakan.  

3) Analisis Problem 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang 

pelanggan hadapi berkaitan dengan penawaran perusahaan. Kedua, 

saran-saran untuk melakukan perbaikan.  

4) Importance-performance analysis 

Dalam teknik ini responden diminta untuk memberikan 

penilaian berupa angka seberapa baik kinerja perusahaan dalam 

masing-masing bidang.  

2. Faktor-faktor Kepuasan Pelanggan 

Faktor utama penentu kepuasan pelanggan biasanya adalah 

kesan pertama terhadap produk, harga dan prosedur yang 

ditawarkanserta14kenyamanan dan kualitas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. Dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi, maka akan memberikan manfaat yang banyak kepada 

perusahaan, diantaranya seperti meningkatkan loyalitas pelanggan dan 

mencegah pelanggan berpindah ke perusahaan lain dan dapat 

meningkatkan reputasi bisnis perusahaan.  

Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

yaitu:
32

 

1) Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas apabila setelah membeli 

dan menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya baik.  
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2) Harga, untuk pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah 

sumber kepuasan baginya. Harga juga merupakan bagian kontribusi 

penting terhadap kepuasan pelanggan.  

3) Kualitas pelayanan,dengan pelayanan yang baik dan ramah dapat 

memberikan kepuasan terhadap pelanggan.  

4) Emotional factor, rasa bangga dan rasa percaya diri yang dirasakan 

pelanggan saat menggunakan produk sebuah perusahaan menjadi 

kepuasan mendasar bagi pelanggan.  

5) Kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa, pelanggan akan 

semakin puas apabila lebih mudah, nyaman dan efesien dalam 

mendapatkan produk ataupun jasa sebuah perusahaan. 

Kementerian agama mentargetkan indeks kepuasan penyelenggaraan 

haji 1439H/2018M kembali naik, menurut Nizar Ali selaku Dirjen 

penyelenggaraan Haji dan Umrah, sejak 2014 sampai 2017, indeks kepuasan 

haji terus naik, terakhir tahun 2017 silam, indeks haji pada point 84,85, 

dengan mencapai indeks kepuasan haji 85,00, indeks kepuasan haji akan 

menjadi sangat memuaskan.
33

 Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan 

jama’ah haji dari tahun ketahuan selalu meningkat, dengan di buktikan apa 

yang telah  di sampaikan oleh Nizar Ali selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji 

dan Umrah. kepuasan jama’ah adalah presepsi dari jama’ah itu sendiri bahwa 

harapan yang mereka butuhkan terpenuhi. Kepuasan jama’ah sangat 

mempengaruhi jumlah jama’ah, karena bagaimanapun jika jama’ah semakin 

merasa puas maka tingkat keberhasilah perusahaan semakin jelas.  

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai landasan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian 

awal terhadap pustaka yang ada berupa hasil penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.Penulis melihat 

dari berbagai literature yang ada seperti buku, skripsi dan karya ilmiah yang 

ada, sehingga akan memperjelas bahwa permasalah tersebut layak unuk di 

teliti lebih lanjut, sedangkan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan 

pembahasan Efektivitas Pelayanan diantaranya adalah:  
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Skripsi yang ditulis oleh Risatul Azizah dari Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

(studi pada jamaah umrah kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Hasuna 

Tour Yogyakarta)” dalam skripsi tersebut menjelaskan lebih kearah pengaruh 

yang akan timbul dari pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

Skripsi yang ditulis oleh Fadilah dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Jamaah 

Umrah PT. Adzikra Jakarta Selatan, dalam skripsi ini lebih focus pada operasi 

melayani perjalanan ibadah haji dan umrah. 

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Zahara  dari Fakultas Ilmu Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016 

dengan judul “Efektivitas Sistem Pelayanan Himpunan Penyelenggaraan 

Umrah dan Haji (HIMPUH) Dalam Meningkatkan Kepuasan Anggota” dalam 

skripsi ini membahas lebih kepada pelayanan yang berada di HIMPUH.  

Skripsi yang ditulis oleh Wili Andri Merdian dari Fakultas 

ProgramStudi Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta 2007 dengan judul : “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan” dalam Skripsi ini membahas 

tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.  

Jadi dari banyaknya penelitian yang telah peneliti baca maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Pelayanan Ibadah Haji terhadap 

Kepuasan Jamaah pada Kementrian Agama Kota Pekanbaru karena 

pembahasan yang terdapat dalam penelitian tidak banyak kesamaan, tempat 

dan waktu penelitian yang berbeda. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Operasional suatu variabel merupakan petunjuk atau pedoman 

tentang:
34

 

                                                             
34

I Gusti Ngurah Agung, Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 21.  



 28 

1. Apa atau siapa yang akan atau harus diamati atau diukur. 

2. Alat atau instrumen yang akan dipakai untuk melakukan pengukuran atau 

pengumpulan data. 

3. Metode pengamatan atau pengukuran yang akan diterapkan. 

4. Siapa yang akan melakukan pengukuran atau pengamatan. 

Operasional variabel untuk variabel x di dalam penelitian ini adalah 

efektivitas pelayanan administratif. yaitu Mampu menyelesaikan tugas,, 

menepatkan karyawan sesuai dengan kemampuan masing-masing, cek 

kesehatan, pelayanan dalam pengurusan administrasi dan dokumen, pelayanan 

dalam pendaftaran, prosedur dalam pendaftaran, bimbingan manasik dan 

diberi buku panduan haji, cepat tanggap, Dan cepat merespon kendala yang 

terjadi. 

Operasional variabel untuk variabel y di dalam penelitian ini adalah 

Kepuasan jama’ah. Yaitu, pelayanan yang efektif dan puas, puas 

dengan pelayanan yang di berikan, kinerja dan pelayanan, merekemendasikan 

dan mendorong, pelayanan yang baik, kepuasan yang didapat oleh jama’ah, 

puas dengan pelayanan, jama’ah merasa puas kebutuhan akan ibadah haji, 

puas dengan tanggung jawab, puas dalam pengambilan perengkapan.  

 

D. Hipotesis  

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hupo” 

yang artinya sementara dan “thesis” yang berarti penyataan atau teori, karena 

hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, 

maka perlu diuji kebenaranya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis 

adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar 

definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji kebenarannya.
35
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Hipotesis merupakan proposisi yang diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
36

 Menurut 

Burhan Bungin, hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau 

kesimpulan yang belum sempurna.
37

 Hipotesis biasa diartikan dengan dugaan 

sementara penulis atau peneliti sebelum melakukan penelitian lansung 

kelapangan. Tujuan dari pembuatan hipotesis ialah menuntun peneliti agar 

tidak kemana-kamana, maksudnya agar peneliti mempunyai pedoman dalam 

melakukan penelitian. 

Berikut ini rumusan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

yang telah ditetapkan penulis yaitu: 

Ha : Adanya pengaruh antara Efektivitas Pelayanan Administratif Terhadap 

Kepuasan Jama’ah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. 

Ho : Tidak adanya pengaruh antara Efektivitas Pelayanan Administratif 

Terhadap Kepuasan Jama’ah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru 

Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol 

(Ho) yang mana pengujian hipotesis ini dilakukan dengan pengujian statistik 

sehingga relatif mendekati suatu kebenaran yang diharapkan.
38

 Adapun teknik 

yang akan penulis gunakan dalam menguji hipotesis teknik korelasi adalah 

korelasi momen produk pearson dengan rumus : 

 

  
  

√  ( )   ( )
 

Dimana : 

SP       = sum of product 

SS(x)  = sumsquare dari variabel x  

SS(y)  = sumsquare dari variabel y 

r         = koefisien korelasi Spearman 
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Rumus untuk SP, SS(x), SS(y), adalah: 

 

 

    ∑   
(∑  )(∑ )

 
 ∑    

  ( )  ∑   
(∑ ) 

 
 ∑   

  ( )  ∑   
(∑ ) 

 
 ∑   

 

Dimana:  

N = jumlah pengamatan dari masing-masing variabel 

x   (x-  x) 

y = (y-ȳ) 

 x = mean dari variabel x 

 y = mean dari variabel y 

Dengan kriteria keputusan adalah: 

1. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya 

tidak berpengaruh. 

2. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

berpengaruh.
39
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