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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olahan data tentang maka dapat diketahui kepuasan

jama’ah haji dalam proses pelayanan haji di Kabupaten Kuantan Singingi adalah

“Sangat Puas” mencapai 83.82%. baik dari segi pengolaan ibadah haji pada

hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan

pengelolaan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti di berikan, yakni

pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan

ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, ktering, dan

kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ibadah haji terhadap pelaksanaan ibadah

haji (Studi kasus di kabupaten Kuantan Singingi) Jasa yang diharapkan/dirasakan

(expected service) : perasaan senang dalam merasakan pelayanan yang baik atau

harapan-harapan nasabah terpenuhi. Terdapat sepuluh factor utama yang

mempengaruhi harapan pelanggan terhadap suatu jasa yaitu (1) enduring service

intensifiers, berupa harapan yang di sebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi

seseorang mengenai suatu jasa; (2) kebutuhan pribadi, meliputi kebutuhan fisik,

social, dan psikologis; (3) transitory service intensifiers, terdiri atas situasi

darurat yang membutuhkan jasa tertentu (seperti asuransi kesehatan dan asuransi

kecelakaan) dan jasa terakhir yang pernah dikonsumsi pelanggan; (4) persepsi

pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain; (5) self-perceiped service

role, yaitu persepsi pelanggan terhadap tingkat keterlibatannya dalam proses
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penyampaian jasa; (6) faktor situsional yang berada diluar kendali penyedia jasa;

(7) janji layanan eksplitit, baik berupa iklan, personal selling, perjanjian maupun

komunikasi dengan karyawan penyedia jasa; (8) janji layanan implisit, yang

tercermin dari harga dan sarana pendukung jasa; (9) word of mouth, baik dari

teman, keluarga, rekan kerja pakar maupun publikasi media massa; dan (10)

pengalaman masa lampau. Jasa yang dipersepsikan (perceived service) :

pandangan atau pemikiran nasabah tentang apa yang dilihat dan dirasakan.

Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai

tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan. Sayangnya, jasa memiliki karakteristik

variability sehingga kinerja acapkali tidak konsisten. Hal ini menyebabkan

pelanggan menggunkan isyarat intrinsic (output dan penyampaian jasa) dan

isyarat ekstrinsik (unsur-unsur pelengkap jasa) sebagai acuan atau pedoman

dalam mengevaluasi kualitas jasa.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kasi Haji diharapkan dapat lebih meningkatkan Pelayanan Haji di

Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga jama’ah merasa puas dan senang.

2. Diharapkan bagi Kemenag menjadi acuan untuk memberikan motivasi dan

penguatan kepada Kasi Haji dan petugas haji Kabupaten Kuantan Singingi

untuk meningkatkan kinerjanya dan pelayanannya.

3. Bagi petugas jama’ah haji Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan

kinerjanya, sehingga menjadi pelayanan memiliki kualitas yang baik.
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C. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Kemenag Kuantan Singingi,

memberikan pelatihan dan pengarahan tentang tugas dan fungsinya sebagai

petugas haji dan yang berwewenag, sehingga memiliki kualitas pelayanan haji

yang baik.

2. Pemberian penghargaan kepada petugas haji yang telah memberikan

pelayanan yang baik untuk Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas  Pelayanan Haji di

Kabupaten Kuantan Singingi.


