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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT. Mudaris Mandiri Wisata Kota Pekanbaru 

PT. Mudaris Mandiri Wisata merupakan subuah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa perjalanan yang meliputi perjalanan udara, darat dan 

laut. Mudaris Wisata merupakan perusahaan jasa pariwisata yang meliputi 

Tours & Travel, penjualan tiket pesawat (online), perjalanan wisata dalam 

kota. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat di Pekanbaru 

merupakan dasar di didirikannya PT. Mudaris Mandiri Wisata, karena di nilai 

tingginya minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sarana 

transpotrasi khususnya untuk perjalanan ibadah umrah. 

PT. Mudaris Mandiri Wisata didirikan Oleh H. Almudaris,LC., pada 

hari Senin, Tanggal  27-11-2012, Jam 09.00 WIB di Pekanbaru. Motivasinya 

adalah melayani dan membantu semua tamu Allah SWT yang ingin 

menjalankan ibadah Haji dan Umrah dengan mengutamakan keselamatan dan 

kepuasan Jemaah. Pada awalnya PT. Mudaris Mandiri Wisata bekerja sama 

dengan travel lain, selama lebih kurang dua tahun. Agar supaya bisa bekerja 

total untuk melayani jemaah dan pelanggan dengan sebaik-baiknya, maka 

akhirnya PT. Mudaris Mandiri Wisata memutuskan untuk  berdiri sendiri. 

 

B. Profil PT. Mudaris Mandiri Wisata Di Kota Pekanbaru 

PT. Mudaris Wisata adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa perjalanan pariwisata yang meliputi tours dan travel PT. Mudaris Mandiri 

Wisata Di Kota Pekanbaru ini telah memperoleh izin sebagai penyelenggaraa 

perjalanan ibadah umrah pada tahun 2013 dengan nomor izin SK Menkeh RI 

No. AHU-00614.AH.01.01. Tahun 2013. Berikut penulis paparkan tentang 

profil dari PT. Mudaris Mandiri Wisata Kota Pekanbaru.
48

 

Nama Perusahaan : PT. MUDARIS MANDIRI WISATA 

                                                             
48

Brosur PT. Mudaris Mandiri Wisata Kota Pekanbaru  



 32 

Berdiri : 27 November 2012 

Pemilik : H. Almudaris,Lc,Ma 

Izin Umrah : SK Menkeh RI No. AHU-00614.AH.01.01. Tahun 2013. 

Alamat : Jl.Rambutan No 19 B Pekanbaru,riau 

 

C. Visi Misi PT. Mudaris Mandiri Wisata Kota Pekanbaru. 

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan 

tindakan nyata untuk dapat mewujudkankannya, dimana visi dan misi 

perusahaan PT. Mudaris Mandiri Wisata adalah sebagai berikut:
49

 

1. Visi 

Mengutamakan keselamatan dan kepuasan Jemaah Haji dan 

Umroh, menggunakan  sistem kekeluargaan,beribadah sesuai dengan Al-

Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW. 

2. Misi 

a. Mengembalikan semua bentuk Ibadah sesuai Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah SAW. 

b. Menjadikan jama”ah sebagai mitra . 

c. Memberikan kenyamanan dalam hati  jama”ah  dengan pelayanan yang 

maksimal. 

d. Menyiapkan karyawan yang mendahulukan keinginan jama”ah 

e. Mengutamakan Ukhuwah Islamiyah, Silaturrahim, Ta’awanu ‘alal birri 

wa taqwa untuk mencapai kehidupan yang rahmatan lil ‘alamiin. 

f. Memberikan tiket termurah kepada pelanggan 
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STRUKTUR KEPENGURUSAN UMRAH DAN HAJI 

PT. MUDARIS MANDIRI WISATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun uraian tugas dari masing-masing tingkatan dalam struktur 

organisasi PT. Mudaris Mandiri Wisata adalah :
50

 

1. Direktur 

a. Menetapkan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan yang harus dicapai 

dalam periode tertentu. 

b. Mengesahkan rencana kerja perusahaan dalam periode tertentu 

c. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja secara keseluruhan 

d. Mewakili badan usaha diluar perusahaan 

e. Mengurus dan menangani kekayaan perusahaan 
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2. Komaris 

a. memberikan pengarahan dan nasehat kepada karyawan dalam 

menjalankan tugasnya 

b. melakukan pengawasan atas kebijakan karyawan dalam menjalankan 

perusahaan 

c. mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan 

3. Manajer operasional 

a. mengelola dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi operasi 

perusahaan 

b. mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa (perusahaan jasa) 

c. mengawasi persediaan, distribusi barang dan tata letak fasilitas 

operasional 

d. meningkatkan sistem operasional. Proses dalam  mendukung visi dan 

misi perusahaan 

e. melakukan pertemuan rutin dengan Direktur Eksekutif secara berkala   

f. mengatur anggaran dan mengelola biaya  

4. Manajer marketing 

a. menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan 

strategi penjualan kepada konsumen 

b. membuat analisa terhadap pangsa pasar dan menentukan strategi 

penjualan terhadap konsumen atau pelanggan 

c. menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya 

d. memberikan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen atau 

pelanggan 

e. bertanggung jawab atas perolehan hasil penjualan dan penggunaan 

dana promosi 

f. membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan 

dibagian pemasaran 

5. Manajer finance 

a. menjalankan fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan 

perusahaan dengan akurat dan tepat 
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b. mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaporan, dan 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar akurat, efesien, dan 

tepat waktu serta sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku 

c. merencanakan dan mengkoordinasikan perancangan anggaran 

perusahan, dan mengontrol penggunaan aggaran tersebut agar dapat 

menunjang kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan efesien 

d. merancang dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan 

mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan 

serta akuntansi perusahaan. 

e. melakukan perencanaan dan mengkoordinasikan analisa keuangan agar 

dapat memberi masukan kepada pimpinan perusahaan dari sisi 

keuangan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat, baik kaitannya 

untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi 

keuangan lainnya. 

f. melakukan perencanaan dan konsolidasi perpajakan dalam lingkup 

perusahaan untuk memastikan efesiensi anggaran dan kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan 

6. Pembimbing ibadah 

a. membimbing jama’ah selama berada di tanah suci 

b. harus bisa berbahasa arab agar memudahkan dalam membimbing 

jama’ah 

7. Staff ticketing 

a. merancang tiket yang akan dipasarkan 

b. mencetak tiket yang akan dipasarkan 

c. mendistribusikan tiket yang telah dicetak 

d. menjual tiket yang telah dicetak 

e. berkoordinasi dengan publikasi dan bendahara produksi 

8. Staff marketing 

a. membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

coordinator marketing 
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b. membuat dan menyiapkan proposal dan profile guna mendukung 

kegiatan pemasaran 

c. menerima dan memfasilitasi permintaan-permintaan konsumen 

terhadap informasi mengenai produk jasa perusahaan 

d. berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam perusahaan dalam hal 

pelayanan pelanggan 

e. menyusun dan memberikan laporan kegiatan pada koordinator 

marketing secara berkala 

f. bertanggung jawb kepada koordinator marketing 

9. Staff finance 

a. mengelola keuangan perusahaan 

b. melakukan penginputan semua transaksi 

c. melakukan pembayaran kepada supplier 

d. membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan 

e. melakukan verfikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterima 

f. menyiapkan dokumen kwitansi tagihan beserta kelengkapannya 

 

D. Persyaratan Umrah 

Paket ibadah umrah yang di tawarkan oleh PT. Mudaris Mandiri 

Wisata Kota Pekanbaru pada tahun 2017 terdiri dari beberapa paket serta 

harga yang bervariasi, antara lain:
51

 

a. Umrah regular  

b. Umrah talangan  

c. Umrah grub  

Uang muka harus dibayar oleh masing-masing jama’ah senilai Rp. 

5.000.000 dan harga paket diatas tidak termasuk biaya pembuatan passport, 

baiay ziarah diluar program, pengeluaran pribadi seperti (telepon, laundry, dan 

lain lain) biaya kelebihan bagasi dan porter (buru angkatan bagasi) dan biaya 

vaksin manginitis. Harga tersebut termasuk: 
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a. Tiket domestic dan internasional (PP) 

b. Akomodasi penginapan mekkah dan Madinah 

c. Makan 3 X sehari, masakan Indonesia 

d. Visa, pakaian ihram ( bagi laki-laki), mukena dan jilbab (bagi perempuan) 

e. Travel bag + tas sandang 

f. Manasik umrah 

g. Bahan baju seragam 

h. Pembimbing ibadah muthawif 

Adapun dokumen yang harus dipenuhi masing-masing jama’ah umrah 

adalah sebagai berikut :
52

 

1. Paspor asli minimal 3 suku kata 

2. KTP (foto copy) 

3. Kartu Keluarga (Asli) 

4. Akta kelahiran asli bagi anak yang ikut orang tua 

5. Kartu kuning meningitis 

6. Pas fhoto bewarna, Backgroud putih, wajah 80 % ukuran 4 X 6 (10 

lembar(, 3 X 4 (6 Lembar), bagi wanita harus berhijab 

7. Uang pendaftaran Rp 5.000.000/ jama’ah 

Metode Pembayaran yang ada di PT. Mudaris Mandiri Wisata adalah: 

Pembayaran dapat dilakukan langsung di kantor pusat PT. Mudaris 

Mandiri Wisata Jl. Rambutan No. 19B, Arifin Ahmad, dan setelah melakukan 

pemabayarn harus mengkomfirmasi pembayaran 

Pembayaran transfer  melalui rekening:
53

 

a. Bank Mandiri Pekanbaru 

No Rekening : 108.00.2211111.7 (Rupiah) 

a.n PT. Mudaris Mandiri Wisata 

b.  Bank Mandiri Pekanbaru 

No Rekening : 108.00.8311111.3 (Dolar) 

a.n PT. Mudaris Mandiri Wisata 
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