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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 Penyelenggaraan ibadah haji pada hakikatnya merupakan pelayanan yang 

termasuk bagian dari pelayanan public, Setiap pelayanan publik harus 

memperhatikan kepuasan publik. Oleh sebab itu , Peningkatan sistem  pelayanan 

ataupun bimbingan haji perlu terus dilakukan sebab hal tersebut akan berpengaruh 

pada tingkat kepuasan para jamaah yang melaksanakan haji. 

 Penyelengaaran ibadah haji merupakan salah satu tanggung jawab 

pemerintah yang diatur dalam undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 16 yang 

menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan pelayanan, 

dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah 

haji, akomodasi, transfortasi, pelayanan keamanan dan hal-hal lain yang di 

perlukan calon jama’ah.
1
 Oleh karena itu penyelenggaran ibadah haji di perlukan 

manajemen dan sistem yang baik agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan 

dengan lancar, tertib dan aman. Penyelenggaraan ibadah haji masih di kelola 

dengan manajemen kepemerintah, karena itu penyelenggaran ibadah haji 

merupakan tugas nasional pemerintah.
2
 

 Secara Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) saat ini terdapat 1.875 

di Seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut sekitar 1.350 diantaranya telah 

terdaftar dan terakreditasi oleh Kementrian Agama untuk memberikan bimbingan 

                                                             
1
 Republik Indonesia, undang-undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggaran ibadah 

haji, pasal 16 
2
 Achmad subianto, menata kembali manajemen haji Indonesia (Jakarta :Gibon,2016) hal 

237 



 

 
2 

manasik kepada para calon jamaah haji. Jadi dalam setiap tahunya mengalami 

peningkatan yang mendaftar haji. Sementara jumlah petugas yang ada di tiap-tiap 

kelompok bimbingan haji (KBIH)terbatas.dan pada tiap kabupaten sebanyak 34 

kantor KBIH yang tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Indonesia. 

 Oleh  kelompok bimbingan haji (KBIH) dengan sistem pelayana yang di 

berikan oleh kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Hijir Ismail tersebut 

kepada calon jama’ah, karena di dalam sebuah lembaga yang khususnya bergerak 

di bidang keagamaan tentu saja harus memiliki pelayanan yang sesuai standarisasi 

yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut, yang menjadi fokus dalam hal ini 

adalah langkah-langkah tertentu yang dilakukan KBIH Hijir Ismail dalam 

mengatasin permasalahan mengenai kurangnya adanya sistem pelayanan yang di 

berikan KBIH Hijir Ismail kepada calon jama’ah haji  sehingga KBIH Hijir Ismail 

menjamin bahwa bagi organisasi lebih tersedia tenaga kerja yang tepat untuk 

menduduki beberapa kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat, kesemuanya 

dalam pencapaian tujuan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Dengan 

adanya sistem pelayanan ini dapat membantu setiap SDM dalam membangun 

pelayanan yang baik terhadap calon jama’ah haji, karena dengan adanya 

pelayanan yang baik maka calon jama’ah merasakan kepuasaan dari lembaga 

tersebut. 

 Pelayanan meruapaka sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan 

perusahaan atau lembaga, menentukan langkah apa yang dilakukan guna 

terciptanya pelayanan yang baik serta menjanjikan kepada calon jama’ah haji 

secara menyeluruh, serta merumuskan sistem pelayanan untuk mengintergrasikan 
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tujuan perusahaan atau lembaga tersebut. Pelayanan yang sistematis yang 

dilakukan akan memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pada masa yang akan 

datang, baik jumlah maupun jenis, sehingga departemen sumber daya manusia 

dapat merencanakan pelaksanaan seleksi, pelatihan dan aktivitas lain dengan 

baik.
3
 

 Sistem pelayanan dianggap sebagai sesuatu yang amat penting karena  

pelayanan merupakan pangkal dari keberhasilan sebuah lembaga dalam 

memberikan pelayana terhadap calon jama’ah hajinya. karena tanpa  dari sistem 

pelayanan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai, tanpa pelayanan tidak ada 

pedoman pelaksanaan. Pelayanan adalah sebuah kegiatan yang memliki makna 

dalam pelaksanaan sebuah satu tujuan , oleh karena itu  di dalam suatu sistem 

pelayanan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Hijir Ismail harus 

melaksanaakannya dengan baik dan efektif, agar tidak timbulnya kekecewaan 

terhadap calon jama’ah haji yang mengikutin pelayanan Kelompok bimbingan 

ibadah haji (KBIH) Hijir Ismail tersebut. 

 Di dalam undang-undang no 13 tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa 

penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama’ahnya haji sehingga jama’ah haji 

dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan kententuan ajaran agama islam.
4

 Namun yang menjadi masalah disini adalah apa saja bentuk sistem 

pelayanan kbih hijir ismail terhadap calon jamaah haji sehingga  pelayanan  

                                                             
3
 Afifuddin, dasar-dasar manajemen (Bandung :alfabet,2015) hal 53-55 

4
 Rupublik Indonesia, Undang-undang No 13 tahun 2008  Tentang Penyelenggaran 

Ibadah Haji, Pasal 3 
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terdampak efektif. Oleh karena itu penulis tertarik  meneliti dalam judul penelitian 

yang di beri judul. 

 “SISTEM PELAYANAN KBIH HIJIR ISMAIL TERHADAP CALON 

JAMAAH HAJI DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa hal yang menjadi alasan dilakukan penelitian ini yaitu: 

1. Bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dengan kurangnya 

sistem pelayanan karena itu penilitian perlu dilakukan KBIH Hijir Ismail 

terhadap calon Jama’ah haji di Kota Medan. 

2. Tema penelitian yang ditulis sesuai dengan konsentrasi penulis yakni jurusan 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 

 

C. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “ SISTEM PELAYANAN KBIH HIJIR 

ISMAIL TERHADAP CALON JAMA’AH HAJI DI KOTA MEDAN 

PROVINSI SUMATERA UTARA Untuk menghindar kesalah pahaman, maka 

penulis menjelaskan beberapa istilah berikut: 

1. Sistem Pelayanan 

Sistem pelayanan adalah prosedur atau tata cara untuk memberikan 

pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik yang 

dimiliki dan SDM yang ada. Sistem pelayanan ini harus konsisten dengan 

paket pelayanan, di rancang sederhana agar tidak membingungkan pelanggan . 

salah satu indicator sistem pelayanan yang efektif adalah kemudahan untuk 

memberikan pelayanan dengan sistem yang nyaris tidak tampak.
5
 

                                                             
5
 Megahayati, Sistem Pelayanan Haji dan Umrah PT.Altur Wisata Mulia, (Jakarta : 

Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah, 2008) 
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2. KBIH Hijir Ismail  

KBIH Hijir Ismail merupakan  lembaga sosial keagamaan Islam yang 

menyelenggarakan bimbingan ibadah haji (KMA Nomor Ha396 tahun 2003).
6
 

3. Jama’ah Haji  

Jama’ah Haji adalah berkenjung 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. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah Penelitian apa saja bentuk sistem pelayanan KBIH Hijir 

Ismail terhadap calon jamaah haji di kota medan. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitan 

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan suatu masalah yang sangat 

penting, karena dengan tujuan suatu penelitian bisa menemukan hasilnya. Atas 

dasar ini tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai sistem pelayanan 

KBIH Hijir Ismail terhadap calon jamaah haji di kota medan 

2. Manfaat Penelitian  

Adapun Kegunaan penelitian  

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi para penelitian yang ingin 

mengetahuai sistem pelayanan KBIH Hijir Ismail Terhadap calon jamaah haji 

di kota medan 

                                                             
6
H.Taufik kamil, Departemen Agama R.I. DiRektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta 2004), hlm 4 
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a. Sebagai bahan landasan bagi organisasi atau lembaga bimbingan haji 

dalam mengembangkan pelayanan KBIH. 

b. Sebagai syarat gelar sarjana S1 Manajemen Dakwah Universitas syarif 

kasim Riau. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari (enam) bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   : pendahuluan Bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan 

istilah, permasalahan, idenfikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini berisi tentang kajian teori, 

kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan.   

Lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi tentang gabaran 

umum terbentuknya kelompok bimbingan Ibadah haji (KBIH) Hijir 

Ismail Kota Medan, sejarah berdirinya KBIH Hijir Ismail, tujuan 

berdirinya KBIH Hijir Ismail, visi dan misi KBIH Hijir Ismail, ruang 

lingkup KBIH Hijir Ismail, dan struktur kepengurusan KBIH Hijir 

Ismail. 

BAB V  : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil 

penelitian dan pembahasan yakni uraian tentang sistem pelayana 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hijir Ismail terhadap calon 
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jamaah haji  Kota Medan. Bab ini menjabarkan analisis terhadap 

sistem pelayanan yang telah dilakukan oleh Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH) Hijir Ismail Kota Medan kepada calon jamaah 

haji. 

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai sistem 

pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Hijir Ismail 

terhadap calon jamaah haji kota medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


