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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. 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.
1
 

1. Pengertian Sistem  

 Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang memenuhisatu 

kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Terkait dengan pengertian sistem 

para ahli pendidikan memberikan batasan diantaranya. Mc Leod mengemukan 

bahwa sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang berintegrasi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan.
2
 Dalam sebuah organisasi 

terdapat elemen-elemen yang bekerja sama guna bekerja sama untuk satu 

tujuan. Dalam sistem pelayanan subsitem-subsitem ( misalnya pengawai dan 

fasilitas organisasi kbih ) saling mempengaruhi sehingga akan menciptakan 

sebuah pelayanan yang dapat memuaskan. 

 Istilah sistem berasal dari bahasa yunani “Systema” yang mengandung 

arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian berarti pula 

                                                             
1
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2
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hubungan  yang berlangsung di antara satu-satuan atau komponen secara 

teratur.
3
 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang di terbitkan oleh Departemen 

pendidikan dan kebudayaan, sistem diartikan sebagai suatu membentuk suatu 

totalitas.
4
 

 Menurut Ludwig Von Bertalanffy sistem adalah seperangkat unsure-

unsur yang terikat dalam suatu antar relasi diantara unsure-unsur tersebut dan 

dengan lingkungan.
5
Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang 

terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. 

Teori Sistem secara umum pertama kali diuraikan oleh Kenneth boulding, 

terutama menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang 

membentuk sebuah sistem.
6
 

 Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya menyatakan, bahwa sistem 

bisa berupa Abstrak atau Fisik. Dan  Menurut Norman L, Enger dalam 

bukunya menyatakan bahwa suatu sistem dapat terdiri atas kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti 

pengendalian inventaris atau penjadwalan poduksi. 

                                                             
3
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4
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5
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6
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 Menurut Amsyah mengembangkan sistem adalah elemen-elemen yang 

saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi.
7
 Dengan kata 

lain suatu sistem bukanlah merupakan suatu perangkat unsur-unsur yang 

dirakit secara sembarangan tetapi terdiri dari unsur-unsur yang dapat 

diidentifikasikan sebagai organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang 

yang ada dalam suatu organisasi dan yang saling berkaitan dan berhubungan 

satu sama lain 

 Secara singkat, menurut Shrode dan Voich istilah sistem itu menunjuk 

pada dua hal, yaitu pada suatu wujud ( entitas ) atau benda yang di memiliki 

tata aturan atau susunan struktur dari bagian-bagianya dan kedua menunjukan 

pada suatu rencana, metode, alas atau tata cara untuk mencapai sesuatu.
8
 

2. Pengertian Pelayanan  

 Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang di tawarkan oleh 

organisasi atau perorangan kepada konsumen yang di layani yang bersifat 

tidak berwujud dan tidak dimiliki. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Morman, mengenai karakteristik tentang pelayanan yaitu : 

pelayanan bersifat tidak dapat di raba, pelayanan itu kenyataannya terdiri dari 

tindakan dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial, 

produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang 

sama. Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar bagaimana memberikan 

pelayanan yang terbaik.  

                                                             
7
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 Sedangkan  pelayanan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“perihal atau cara melayani”. Melayani berarti “membantu menyiapkan 

(mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang”.
9
Dengan demikian, pelayanan 

adalah “perihal atau cara untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa 

yang diperlukan seseorang.  

 Menurut Granroos yaitu “pelayanan adalah suatu aktifitas atau 

serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kesat mata (tidak dapat di raba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal yang di sediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan
10

.Menurut 

Heidjrachman dan suad Husnan menyatakan bahwa bentuk-bentuk program 

pelayanan karyawan di kelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:
11

 

 Yang pertama program kesejahteraan Ekonomi Karyawan maksudnya, 

program ini dirancang dan diselenggarakan untuk melindungi keamanan 

ekonomi dari para karyawan. Dan bentuk program-program ini antara lain 

seperti berikut: pensiun , asuransi, pemberian kredit kepada karyawan. 

 Yang kedua program Rekreasi /Hiburan maksudnya setiap orang 

memerlukan hiburan atau rekreasi di dalam kehidupan. Program-program 

rekreasi bisa dikelompokkan menjadi: kegiatan olahraga, kegiatan social, 

                                                             
9
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2002), hlm.  646 
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Raminto dan atik septi Winarsih, pengembangan model kenseptual, penerapan Citizen’s 

Charter dan standar pelayanan Minimal Manajemen pelayanan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), Cet. Ke-1, 2 
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kegiatan olahraga bisa dimaksudkan untuk sekedar memelihara keseahatan, 

atau bisa juga memang untuk mengejar prestasi. 

 Yang ketiga pemberian Fasilitas maksudnya pelayanan yang bersifat 

memberikan fasilitas adalah kegiatan-kegiatan yang secara normal perlu 

diurus oleh para karyawan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan-

kegiatan itu bisa berbentuk antara lain sebagai berikut: Penyediaan Kafetaria, 

Perumahan, Fasilitas pembelian, Fasilitas kesehatan, Fasilitas Pendidikan. 

 Menurut Atep Adya Barata tentang pelayanan adalah segala usaha 

penyediaan fasilitas dalam rangka mewujudkan kepuasan para calon pembeli 

atau pelanggan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi”.
12

 

 Dalam pengertian lain, pelayanan diartikan sebagai pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
13

 Ada beberapa hal 

yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pelayanan kepada 

pelanggan/customer, diantaranya: 

a. Manajemen pelayanan  

Manajemen pelayanan dapat diartikan sebagai suatu proses 

penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan 

rencana, mengoordinasi dan menyelesaikan aktivitas-aktivias pelayanan 

demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.
14
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Atep Adya Barata, Bisnis dan Hukum Perdana Dagang SMK (Bandung: Armico, 1999),  

Hal 93 
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Hal 17 
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b. Prinsip-Prinsip pelayanan 

 Untuk dapat menyelenggarakan manajemen pelayanan dengan 

baik, ada prinsip-prinsip manajemen pelayanan yang dapat di pakai 

sebagai berikut. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Idenfikasikan kebutuhan konsumen yang sesungguhnya  

2) Sediakan pelayanan yang terpadu (one-stop-shop) 

3) Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen 

4) Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab 

terhadap kualitas pelayanan 

5) Layanilah keluhan konsumen konsumen secara baik  

6) Terus berinovasi  

7) Karyawan adalah sama pentingnya dengan konsumen  

8) Pelayanan Bersikap tegas tetapi ramah terhadap konsumen  

9) Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan  

10) Selalu mengontrol kualitas  

c. Etika komunikasi Pelayanan 

Etika komunikasi kepada pelanggan mengacu pada prinsip-prinsip 

yang dianut dan menjadi pedoman dalam oraganisasi bisnis, terutama 

berkaitan dengan komunikasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. 

Secara umum, etika komunikasi yang berlaku dalam organisasi bisnis 

berhubungan dengan unsur dapat di percaya, fair. Menghargai pelanggan, 

dan mempertimbangkan pengaruh suatu ucapan atau tindakan terhadap 

pelanggan. Sementara itu, tindakan yang tidak etis  menyangkut 

memetingkan kepetingan organisasi bisnis sendiri, penipuan kepada 
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pelanggan, iklan yang menyesatkan, dan cendrung menghalalkan segala 

cara. Dimana segala tindakan tidak etis tersebut harus dapat dihindari.  

Pada dasaranya etika  komunikasi mengacu prinsip  kepada 

pelanggan berpedoman pada: 

1) Prinsip Otonomi 

Pelanggan adalah manusia yang memiliki kemauan dan 

kemampuan yang unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk 

itu, pelanggan perlu diberikan kebebasan untuk memilih produk yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Selain itu, dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan, hendaknya organisasi bisnis 

memberikan perhatiaan bahwa kebebasan pelanggan perlu dihargai. 

2) Prinsip Kejujuran 

Prinsip ini memandang bahwa kejujuran merupakan suatu 

jaminan dan dasar bagi kegiatan organisasi bisnis. Dengan kejujuran, 

maka organisasi bisnis akan memberikan pelayanan yang terbaik, 

sesuai dengan apa yang dijanjikan, serta sesuai dengan pengorbanan 

yang telah diberikan oleh pelanggan. Dengan menjadi organisasi bisnis 

yang jujur, maka akan dipercaya dalam jangka panjang oleh 

pelanggan. 

3) Prinsip Keadilan  

Prinsip ini menuntut agar organisasi bisnis memperlakukan 

pelanggan sesuai dengan haknya yang melekat. Hak pelanggan perlu 

dihargai dan tidak boleh dilanggar oleh organisasi bisnis. 
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d. Pelayanan Terpadu  

Pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaan jasa perizinan 

dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap 

permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara 

terpadu dalam satu tempat. Pembentukan pelayanan terpadu pada dasarnya 

di tujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non 

perizinan dalam bentuk: 

1) Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan 

dalam pelayanan yang kurang penting koordinasi yang lebih baik juga 

akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan. 

2) Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan 

mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan 

persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat 

dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak 

lanngsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. 

e. Pelayanan Tegas  

Menurut alberti Emmons 1974 pelayanan Tegas adalah meminta 

orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan atau meminta 

orang lain untuk berhenti melakukan sesuatu hal yang menggangu tanpa 

menyinggung orang lain yang tidak sepaham. 

Secara umum, pengertian tegas adalah sikap yang berani dan 

percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang 

diinginkan dan yang tidak tidak diinginkan secara jelas, nyata, dan pasti. 

Jika salah dikatakan salah dan jika benar dikatakan benar tanpa 

memandang kondisi atau kepada siapa hal tersebut diutarakan. 
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Contoh tegas: ada aturan dalam rumah tangga bahwa anak harus 

mengerjakan pekerjaan rumah sebelum di perbolehkan bermain. 

f. Pelayanan Ramah  

Menurut Taryati dalam suharti 2004 bahwa pelayanan ramah suatu 

aturan atau tata cara yang berkembang secara turun temurun dalam suatu 

budaya di masyarakat yang bisa bermanfaat dalam pergaulan atar sesama 

manusia sehingga terjalin suatu hubungan yang akrab, saling pengertian 

serta saling hormat menghormati. 

Secara umum pelayanan ramah adalah suatu perilaku dan sifat 

masyarakat yang akrab dalam pergaulan seperti suka senyum, sopan serta 

hormat dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa, suka 

membantu tanpa pamrih dsb yang dilakukan dengan ketulusan dang 

berprasaka baik terhadap orang lain baik itu yang sudah dikenal ataupun 

yang belum dikenal. 

g. Ciri-Ciri  pelayanan baik 

Komunikasi kepada pelanggan merupakan proses penyampaian 

pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi organisasi bisnis dengan suatu 

cara tertentu agar pelanggan memahami pesan yang diterimanya secara 

efektif. Untuk itu, diperlukan teknik-tekni komunikasi yang bagi bagi 

pelanggan, yang dapat digunakan oleh organisasi bisnis sesuai dengan 

kebutuhan bisnisnya dalam jangka panjang (sustainable).
15
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1) Negosiasi 

Negosiasi secara sederhana dapat dipahami sebagai proses 

untuk mencapai kesepakatan dengan memperkecil perbedaan serta 

mengembangkan persamaan guna meraih tujuan bersama saling 

menguntungkan.  

Menurut Wikepedia (2013) negosiasi adalah sebuah interaksi 

social saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling 

menyelesaikan tujuan  yang berbeda dan bertentangan.  

Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk 

mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.Beberapa tahap 

negosiasi dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a) Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan proses menemukan malasah dengan 

cara mengindenfikasi dan menganalisis masalah secara terperinci, 

kemudian membuat simpulan dan solusi. 

b) Tawar Menawar  

Tawar-Menawar adalah proses terjadinya diskusi 

perundingan untuk mencapai kesepakatan antara organisasi bisnis 

dan pelanggan yang sama-sama sesuai dengan kepastian. Dalam 

tawar-menawar, masing-masing pihak yang berkepentingan 

memberikan idenya. 

  



 

 
18 

c) Legalisasi 

Legalisasi adalah pengesahan hasil kesepakatan negosiasi 

antara kedua organisasi bisnis dan pelanggan yang dicantumkan 

secara tertulis dalam sebuah dokumen kesepakatan atau sering 

disebut dengan nota kesepahaman atau memorandum of 

understanding (MoU). Misalnya surat perjanjian. 

2) Berbicara 

Berbicara secara langsung merupakan salah satu cara 

berkomunikasi yang paling  sifatnya yang spontan. Melalui berbicara 

akan disampaikan berbagai informasi, perasaan, pikiran, dan ide.Fakto-

faktor yang pada umumnya mempengarugi kelancaran dalam berbicara 

antara lain: 

a) Pengetahuan 

Individu yang di memiliki pengetahuan yang luas akan 

memudahkannya dalam mengangkat dan mengembangkan tema 

pembicaraan. 

b) Kecerdasan 

Selain memiliki pengetahuan yang memandai, diperlukan 

pula kecerdasan yang akan memudahkannya untuk mengeksplorasi 

pengentahuan yang dimilikinya. 
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c) Sifat 

Individu yang memilki pengetahuan dan kecerdasan yang 

memadai membutuhkan factor lain, yaitu berkenaan dengan sifat 

atau pembawaan individu itu sendiri. 

d) Pengalaman 

Pengalaman berbicara diperoleh karena seseorang sering 

melakukan pembicaraan. Pengalaman itu menyebabkan seseorang 

terbiasa dalam menghadapi segala sesuatu pada saat berbicara, 

misalnya menghadapi pelanggan yang tidak memperhatikan, 

pelanggan yang tidak menerima atau tidak sepaham dengan pesan 

yang disampaikan, dab pelanggan yang banyak bertanya tanpa 

memahami dengan baik maksud pertanyaan yang disampaikannya. 

e) Biologis 

Masalah biologis berhubungan dengan alat-alat berbicara 

pelayanan pada orang tersebut, misalnya kelainan pada rahang, 

bibir, gigi dan lidah. 

f) Pelanggan itu sendiri 

Pelanggan itu sendiri dapat mempegaruhi pembicaraan. 

Misalnya pelanggannya adalah seorang pejabat tinggi tokoh 

masyarakat, paling tidak akan berpengaruh terhadap kelancaran 

dalam berbicara. 
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3) Menyimak. 

Menyimak dalam komunikasi melayani dengan pelanggan 

merupakan unsur yang penting. Menurut Taringan (1994) menyatakan 

bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan 

lambing-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 

apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan sang pembicaraa melalui ujuran atau bahasa lisan. 

Menurt Prajudi (1989) menyatakan bahwa laporan adalah 

setiap tulisan yang berisi hasil pengelohan data informasi yang 

dibutuhkan. 

Sementara menurut Moekijat (2008) menyatakan bahwa 

laporan adalah alat komunikasi administrative dimana penulis menarik 

beberapa simpulan atau meberikan saran dari fakta-fakta atau keadaan-

keadaan yang telah diselidiki. 

h. Etiket pelayanan 

Dalam memahami etiket lebih menitik beratkan pada sikap dan 

perbuatan yang bersifat jasmani/ lahirin saja. Sedangkan arti etiket  dari 

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Etiket dalam bahasa belanda  

berarti secarik kertas yang ditempelkan pada kemasan barang-barang 

(dagang) yang bertulisan nama isi, dan sebagainya mengenal barang itu. 

Selain itu, Etiket dalam bahasa perancis memiliki arti adat sopan santun 

atau tatakrama yang perlu selalu diperhatikan agar hubungan selalu baik.  
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Oleh karena itu karyawan harus perlu memahami etiket pelayanan, 

karena tanpa etiekt pelayanan yang benar jangan diharapkan akan 

mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan keinginan perusahaan, bahkan 

bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kehilangan pelanggan.
16

 

Ada beberapa etiket pelayanan yang harus dilakukan oleh 

karyawan untuk melayani pelanggan/customer. Dalam menjalankan etiket 

pelayanan ini ada beberapa komponen yang berhubungan sehingga dapat 

menunjang satu sama lain. Artinya apabila salah satu aspek diabaikan , 

pelayanan dari komponen lainnya menjadi tidak berguna. 

Adapun ketentuan yang diatur dalam etiket pelayanan secara 

umum sebagai berikut: 

1) Sikap dan perilaku 

Artinya sikap dan perilaku sehari-hari yang ditunjukkan kepada 

pelanggan pada saat berhubungan dengan pelanggan atau pada saat 

berada dalam satu ruangan dengan pelanggan. Pelanggan seringkali 

memperhatikan sikap dan perilaku ini, sengaja atau tidak, terutama 

sikap yang mau menolong dan peduli tehadap kebutuhan pelanggan. 

Contohnya : di siplin dan sungguh-sungguh, berlaku adil. 

2) Penampilan  

Arti penampilan secara keseluruhan adalah mulai dari cara 

berpakaian, berbicara, gerak gerik, sikap dan perilaku dapat membuat 

pelanggan terkesan. Penampilan karyawan juga harus selalu terlihat 
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senang dan gembira termasuk pada saat berhubungan dengan 

pelanggan. Penampilan ini harus selalu dijaga selama jam kerja secara 

prima 

Contohnya : menjaga sikap tubuh yang seimbang (cara berdiri, duduk, 

berjalan, dll) 

3) Cara berpakaian 

Artinya menggunakan baju, celana dan aksesoris yang melekat 

dalam pakaian. Pakaian yang dikenakan harus serasi termasuk warna 

yang digunakan. Warna yang digunakan tidak terkesan berlebihan. 

Kemudian,pakaian yang dikenakan juga harus bersih, rapi dan kilat, 

sehingga pelanggan senang selalu berada dekat dengannya. 

Contohnya: memakai kerudung/hijab yang menutupi dada 

4) Cara berbicara 

Artinya cara kita berkomunikasi dengan pelanggan. Hal ini 

penting karena karyawan langsung berbicara tentang apa-apa yang 

pelanggan inginkan. Berbicara kepada pelanggan harus singkat, jelas 

dan tidak bertele-tele. 

Contohnya: menyampaikan berita, memberi petunjuk 

5) Gerak- gerik 

Artinya pengeraka anggota badan yang diperlihatkan di depan 

pelanggan. Gerak-gerik meliputi mimic wajah, pandangan mata, 

pergerakan tangan, anggota badan atau kaki. Jangan sampai pelanggan 

tersinggung dengan gerak-gerik yang kita lakukan. 

Contohnya: menjagga ekspresi wajah kepada pelanggan.  
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6) Cara Bertanya 

Dalam prakteknya, pelanggan memiliki sifat yang berbeda-

beda di antara sekian banyak pelanggan, ada yang banyak diam, ada 

pila yang cerewet atau banyak tanya.  

Bagi pelanggan yang pendiam, karyawanlah yang berinisiatif 

untuk bertanya atau memulai setiap pembicaraan. Karyawan harus 

kreatif untuk berbicara sehingga membuat pelanggan mau berbicara. 

Kemudian bagi pelanggan yang banyak tanya, karyawan sebaiknya 

banyak mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik pula.
17

 

Contohnya:  

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada penelitian-penelitian lain 

yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. Adapun 

penelitian yang hampir mirip dan sama namu berbeda dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang berjudul “pengaruh sistem pelayanan terhadap peningkatan 

peserta umrah pada kelompok bimbingan ibadah haji silver silk pekanbaru, 2015, 

karya saudari Diah Bunga Afriani, seorang sarjana fakultas Dakwah dan 

Komunikas jurusan Manajemen Dakwah. Skripsi ini lebih mengkaji secara 

mendalam bagaimana sistem pelayanan yang digunakan oleh perusahaan silver 

silk dalam memasarkan produk jasa layanannya dapat terima oleh calon jamaah, 

sehingga dapat bersaing dengan biro perjalanan (travel) yang lainnya secara sehat. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan kerangka penalaran logis. 

Kerangka berfikir merupakan uraian dari teori yang digunakan dan cara 

menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Karena 

berpikir itu bersifat operasional yang diuraikan dari satu atau beberapa teori 

ataudari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka berpikir inilah 

akan didudukkan masalah penelitian yang telah diindefikasi penelitian yang telah 

diindefikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, 

menerangkan serta menunjukkan perpektif terhadap atau dengan masalah 

penelitian. 

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam 

berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu 

pertama, dedukasi, proses berfikir yang menggunakan premis khusus. Dari umum 

ke khusus. Kedua, induksi, proses yang menggunakan premis-premis khusus 

bergerak menuju premis dari khusus ke umum. 

Dalam proses menganai bagaimana sistem pelayana KBIH Hijir Ismail 

terhadap calon jamaah haji di kota medan provinsi sumatera utara, akan dianalisis 

oleh setiap objek dan sasaran penerima dan pemberi layanan. Ada beberapa 

tahapan yang dapat dilakukan dalam sistem pelayanan yaitu ada empat yang 

menjadi indikator dalam penelitian ini adalah: 

1. Mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan terpadu kepada 

jama’ah KBIH Hijir Ismail di kota medan. 
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2. Memiliki Etiket pelayanan kepada jamaah haji berupa: sikap  perilaku, 

penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, gerak gerik, cara bertanya. 

3. Mampu memberikan Fasailitas pelayanan yang baik terhadap Calon jamaah 

KBIH Hijir Ismail kota medan 

4. Mempunyai kemampuan tegas dan ramah dalam memberikan pelayanan 

kepada Calon Jamaah  KBIH Hijir Ismail. 
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