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ABSTRAK  

STRATEGI PT. BUNDA ASRI LESTARI BANDAR LAMPUNG DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH UMROH 

Oleh : 

Sutrimo 

 

Meningkatkan kualitas pelayanan umroh, memiliki keterkaitan erat dengan 

kepuasan jamaah. Kualitas dapat memberikan dorongan kepada jamaah untuk 

menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, 

diperlukan strategi peningkatan kualitas pelayanan agar visi dan misi perusahaan 

berjalan dengan baik. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang 

strategi yang dilakukan PT. Bunda Asri Lestari dalam meningkatkan kualitas 

pelayanannya, dan bagai mana analis SWOT pada PT. Bunda Asri Lestari. 

Perumusan masalah yang dibahas dalam pelatihan ini adalah bagaimana 

strategi yang digunakan oleh PT. Bunda Asri Lestari dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan? dan bagai mana analis SWOT dalam mingkatkan pelayanan Ibadah 

umroh? 

 Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, mengumpulkan data 

dan informasi  dengan 6 (enam) orang sampling dengan populasi 13 (tigas belas) 

orang, Data dan informasi yang diperoleh bersifat primer dan sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung kepada direktur atau pimpinan perusahan dan 

beberapa staf di dalamnya, dan melalui observasi di lapangan. Sedangkan data 

informasi sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan kepustakaan.  

Berdasarkan hasil penelitian PT. Bunda Asri Lestari dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan umroh dengan cara Menambahkan fasilitas kantor yang 

menunjang kenyamanan pelayanan, Rekruitmen Sumber Daya Manusia yang 

professional, Membuat jaringan informasi melalui internet seperti media social, dan 

Membina hubungan baik dengan jama‟ah. 

Penelitian ini ditemukan hambatan dalam proses pelayanan, hambatan dengan 

mudah diatasi karna pihak direksi mampu menerapkan strategi meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada para jamaahnya. Dalam meningkatkan strategi pelayanan, para staf 

diberi pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing serta melakukan evaluasi untuk 

menyempurnakan strategi pelayanan yang berkesinambungan. 
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MOTTO 

 

 ………… …..…… 

“Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia dengan baik" 

( QS. al-Baqarah : 2 : 38 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Di dalam melakukan penelitian, penulis akan mengemukakan penegasan judul 

terlebih dahulu untuk memudahkan penelitian dengan memberikan pengertian-

pengertian sehingga dapat menghindari pemahaman yang keliru tentang judul skripsi 

ini yang berjudul „‟STRATEGI PT. BUNDA ASRI LESTARI BANDAR 

LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH 

UMROH„‟. terlebih dahulu penulis akan munguraikan istilah-istilah yang terkait 

dengan judul Skripsi. Sebagai berikut. 

Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang dan sasaran perusahaan, serta 

penerapan serangkaian tindakan dan alasan sumber daya yang penting untuk 

melaksanakan sasaran.
1
 Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai berbagi 

cara untuk mencapai tujuan ( way to achieve ends ).
2
 Strategi memiliki berbagai tipe 

untuk menghadapi lingkungan dan kombinasi struktur, budaya serta proses yang 

konsisten dengan strategi utama tersebut. Perbedaan antara tipe-tipe strategi 

menjelaskan alasan perusahan-perusahaan yang menghadapi situasi yang sama, 

ternyata bertindak dengan cara yang berbeda dan mempertahankan cara bertindak 

                                                           
1
 Ati cahaya, Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia,( Jakarta : Pertama 

putrid Media, 2009), hal 13 
2
 Ismail solihin, Manajemen Strategi, ( Bandung: Erlan gga, 2012 ), hal 24 
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dengan cara yang berbeda dan mempertahankan cara bertindak tersebut dalam waktu 

yang lama.
3
 

PT. Bunda Asri Lestari yang terletak di Kota Bandar Lampung adalah 

merupakan lembaga yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji 

Khusus. Yang memebantu umat muslim yang ingin menjalankan perintah Allah 

SWT. PT. Bunda Asri Lestari yang beralamatkan di jl. Teuku Umar No 90 C, 

Panengahan, 35112, Karang Pusat, Kota Bandar Lampung   

Konsep kualitas pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung dari 

persepektif yang digunakan untuk menentukan cirri-ciri dan spesifik.
4
 Pelayanan 

adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berpihak kepemilikan 

sesuatu.
5
 Pada hakikatnya suatu tindakan yang dilakukan untuk memenu hi 

kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, dan lain-lain) pada tingkat pemuasan 

hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan yang dilayani. Dalam hal 

pelayanan harus meliputi Kehandalan, Responsif, Keyakinan, Empati, dan Berwujud. 

Menurut istilah, umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan 

ihram dari miqat, sa’I, tawaf, dan bercukur ( tahalul ) demi mengharap rida Allah 

                                                           
3
 David Hunger, Thomas, Manajemen Strategis, (Yokyakarta: Andin, 2003), h.135 

4
 Rambat lupiyoadi, Manajemen Pemasaran jasa teori dan peraktek, ( Jakarta: PT. Gramedia 

pustaka utama, 2005 ), hal. 144  
5
 Kolter, Philip, Manajemen Pemasaran, ( Jakarta : Erlangga ), hal83 
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SWT. 
6
 Dengan kata lain umrah adalah menziarahi ka‟bah, melakukan tawaf di 

sekelilingnya, bersayu antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting 

rambut. 

Kesimpulan yang dimaksut dalam judul sekripsi ini adalah bagaimana strategi 

yang digunakan PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung dalam melayani jamaah 

Umroh, guna meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada jamaah untuk melayani 

para calon jama‟ah  Umrah untuk memenuhi harapan yang sesuai dengan harapan 

pelanggan.  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara subyektif penulis memilih judul ini dikarnakan ingin mengetahui 

peroses strategi pelayanan dalam meningkatkan kualitas ibadah umroh yang 

ada pada PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung. serta aspek-aspek yang 

diteoriti memiliki relevansi dengan jurusan yang penulis tekuni yakni 

Manajemen Dakwah, serta literature yang dibutuhkan mudah didapat sehingga 

menjadi mudah dan efektif untuk melakukan penelitian yang membuat 

penelitian memilih PT. Bunda Asri Lestari menjadi tempat penelitian. 

2. Secara obyektif, Strategi pelayanan merupan unsur yang sangat penting dalam 

mengembangkan suatu usaha. Melihat dari keadaan yang sering terjadi 

disebuah biro perjalana ibadah Umroh yang ada pada saat ini, Dimana saat ini 

                                                           
6
 Tata Sukayat, Manajemen Haji Umroh dan Wisata Agama, ( Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2016 ), hal. 24 
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banyak sekali yang memberikan pelayanan khusus kepada para jamaah, disini 

mereka bersaing ketat guna menarik agar menggunakan jasa-nya. Untuk itu 

perlu diteliti mengenai strategi yang diterapkan guna meningkatkan kualitas 

pelayanan oleh PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung. Dan yang  menarik 

PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung hanya fokus melaksakan Biro 

Perjalan Ibadah Umroh dan Haji Khusus tidak melayani pemesan tiket 

perjalanan wisata, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti 

ditempat ini, didukung lokasi penelitian yang cukup terjangkau yaitu masih 

diruang lingkup Bandar Lampung. Serta  

C. Latar Belakang Masalah 

Setiap umat muslim menginginkan tercapainya kesempurnaan dalam 

beribadah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya, al-Qur‟ an dan Al-Hadits adalah pegangan bagi umat muslim yang di 

dalamnya terdapat perintah dan larangan yang harus dijalankan oleh umat muslim 

salah satunya adalah melaksanakan ibadah umroh.   

Kegiatan ibadah umroh harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu 

standar pelayanan saat masih di tanah air dan di Makkah, setandar pelayanan di tanah 

air banyak aspek penting yang harus diperhatikan pembinaannya seperti dalam 

pelayanan jasa (pembayaran setoran ongkos umroh ke bank, pengurusan dokumen 

umroh, pemeriksaan kesehatan calon jamaah), penyediaan perlengkapan, dan 
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konsultasi keagamaan. Sedangkan setandar pelayanan ibadah umroh di tanah suci 

adalah pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, kesehatan, serta bimbingan 

ibadah umroh.  

Setiap pelaksanaan pelayanan ibadah umroh haruslah dilaksanakan secara 

maksimal dan profesional untuk menghindari setiap permasalahan yang dihadapi. 

Jika tanpa strategi  yang baik, maka pelayanan yang akan didapat para jamaah umroh 

tidak akan memuaskan. Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan umroh 

dari tahun ketahun, menuntut lahirnya suatu strategi yang memicu agar kegiatan 

pelayanan dapat menjadikan suatu kajian dalam memberi kepuasan kepada para 

konsumen atau jamaah yang meliputi Kehandalan, Responsiv, Keyakinan, Empati, 

dan Berwujut. 

Sehingga apa yang di berikan dapat dipersepsikan baik atau lebih dan akan 

dijadikan sebagai tempat pemberi pelayanan jasa di bidang umroh di tahun 

berikutnya. Strategi di dalam kualitas pelayanan khususnya dibidang jasa merupakan 

salah satu bentuk upaya dalam memberikan tingkat kepuasan kepada konsumen 

dengan tingkat keunggulan dari apa yang dimiliki oleh penyedia jasa yang diharapkan 

agar keunggulan tersebut menjadi prioritas utama dalam memuaskan harapan 

konsumen. 

Namun penyelenggaraan ibadah umroh selama ini di nilai kurang efektif dan 

efisien hal ini turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan 
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pada jamaah. Agar tujuan pelaksanaan ibadah umroh selalu sukses dan mencapai 

target yang ingin dicapai, maka perlu adanya strategi dibidang pelayanan. Sehingga 

apa yang menjadi cita-cita jamaah dalam menunaikan ibadah umroh ini bisa di 

peroleh secara sempurna dan memuaskan. 

Maka peluang inilah yang di lirik bukan saja oleh pemerintah namun juga 

oleh biro-biro penyelenggaraan yang swasta juga berkompetisi untuk menarik simpati 

jamaah. Kesemuanya itu berlomba-lomba untuk menawarkan pelayanan dengan 

kelebihan fasilitas yang berbeda untuk sebuah popularitas. Disinilah kemudian 

lembaga- lembaga itu mengambil peran.  

Salah satunya adalah PT. Bunda Asri Lestari yang berlokasi di Jl. Teuku 

Umar No. 90 C, Penengahan Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35112. 

Merupakan suatu lembaga usaha swasta yang bergerak pada bidang penyelenggaraan 

Ibadah haji kuhusus dan umroh, Yang mencoba membantu melancarkan pelaksanaan 

ibadah umrah di Indonesia yang selama ini masih kurang dalam segi pelayanan. 

Dimana pelayanan tersebut juga harus sesuai standar pelayanan yang telah diatur oleh 

undang-undang tentang ibadah haji dan umrah. 

Penyelenggaraan ibadah umroh dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan biro 

penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ( PPIU ) harus memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan dalam PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU 
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Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan umroh sebagai 

berikur: 

1. Telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementrian/instansi 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pariwisata. 

2. Telah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan 

wisata. 

3. Memeiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh 

yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan 

perasarana. 

4. Memiliki kemampuan financial untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah 

umroh yang dibuktikan dengan jaminan bank. 

5. Memiliki mitra biro penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Arab Saudi 

yang memeperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 

6. Memiliki komitmen intuk menyelenggerakan perjalanan ibadah umroh sesua 

dengan standar minimum pelayanan yang ditetapkan oleh mentri.
7
 

PT. Bunda Asri Lestari merupakan salah satu biro penyelenggara perjalanan 

ibadah umrah yang terletak di Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan Undang-

undang No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji dan umroh,  Dengan izin 

dari Kementrian Agama dengan nomor 642 tahun 2016 PT. Bunda Asri Lestari 

Bandar Lampung. Merupakan biro perjalanan resmi untuk menangani 

penyelenggaraan ibadah umroh.
8
 

Akan tetapi dengan maraknya haji non reguler atau sering disebut haji furroda 

yang berbasis abal-abal, sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari para 

calon jamaah untuk menggunakan biro-biro yang ada. Untuk menghindari itu semua 

diperlukannya strategi pelayanan yang baik dan benar pada biro-biro perjalanan yang 

                                                           
7
 Ibit, hal. 130 

8
 Dokumentasi, PT. Bunda Asri Lestari 
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menangani haji dan umrah. Agar para calon jamaah dapat merasakan kenyamanan 

untuk menggunakan jasa dari biro-biro tersebut.  

Dengan adanya hal seperti itu PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung perlu 

memperbaiki kegiatan pelayanannya secara terpadu agar para calon jamaah dapat 

menggunakan biro perjalanan yang sesuai dengan perjanjian. Mengingat semakin 

banyak pesaing dalam hal biro perjalanan dan semakin banyak pula biro-biro yang 

menawarkan berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan. Sehingga para calon 

jamaah haji dan umrah bisa memilah-milah biro mana yang terbaik dalam 

pelayanannya. 

Penulis menjadikan PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung sebagai objek 

penelitian karena perusahaan tersebut menerapkan strategi pelayanan yang 

berorientasi pada meningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah yang menawarkan 

berbagai program kepada calon jamaah umrah yang lengkap sesuai dengan 

fasilitasnya. PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung ini memiliki jumlah staf yang 

jumlahnya memungkinkan Menuntut adanya pelayanan yang lebih responsif dengan 

memaksimalkan dari berbagai informasi dan media yang ada.  

Agar tujuan pelaksanaan ibadah umroh selalu sukses dan mencapai target 

yang ingin di capai oleh PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung, maka perlu adanya 

suatu strategi pelayanan yang baik dalam melaksanakan perjalanan ibadah umrah 

serta mampu melancarkan pelaksanakan ibadah dan umrah di Indonesia. Untuk 
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mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan ibadah umrah maka penulis akan 

menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiyah “skripsi” dengan berjudul 

“STRATEGI PT. BUNDA ASRI LESTARI BANDAR LAMPUNG DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH UMROH” 

 

 

 

D. Perumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok yang diangkat 

dalam skripsi ini adalah :  

a. Apa strategi PT. Bunda Asri Lestari dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap jamaah ? 

b. Bagaimana analisis SWOT terhadap strategi meningkatan kualitas pelayanan 

umroh di PT. Bunda Asri Lestari ? 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 
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Adapun tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan 

aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga perlu dirumuskan secara jelas 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui strategi PT. Bunda Asri Lestari dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan terhadap jamaah. 

b. Mengetahui hasil dari analisis SWOT terhadap strategi meningkatan 

kualitas pelayanan umroh dari PT. Bunda Asri Lestari. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh berbagai manfaat yang 

diharapkan berguna bagi berbagai pihak. 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan dakwah khususnya 

jurusan manajemen dakwah, dengan harapan dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan studi banding oleh peneliti lainnya. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai bahan acuan secara praktis di lapangan agar strategi dalam upaya 

meningkatan kualitas pelayanan kepada para  jamaah ibadah umroh pada  

PT. Bunda Asri Lestari Bandar lampung semakin baik dan terus 

berkembang. 
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F.  Metode penelitian. 

Metode berasal dari kata Metode yang artinya cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dan Logos ilmu atau pengetahuan. Jadi metodelogi adalah cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran atau pengetahuan secara seksama 

untuk mencapai tujuan.
9
 Sedangkan penelitian adalah suatu peruses, yaitu suatu 

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapat 

pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

tersebut.
10

 

Secara singkat bahwa penelitian atau riset tersebut yang berarti 

mempertanyakan, karna setiap melakukan riset atau penelitian itu selalu berisikan dua 

bagian utama, yaitu tahap pertama adalah pertanyaan yang di ajukan, dan kedua 

memerlukan tahapan suatu jawaban  atas pertanyaan yang diajukan. Penelitian yang 

dikatakana berhasil kalau berakhir dengan terjawabnya atas pertanyaan yang di 

ajukan pada saat melakukan kegiatan penelitian, baik untuk tujuan praktikal atau 

terapan applied research maupun riset teoretikal theoretical research.
11

 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan 

informasi yang valid. Maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan metode 

penelitian yang dipergunakan.  

1. Jenis dan Sifat  Penelitian. 

                                                           
9
 Cholit Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997 ), hal.35 

10
 Marzuki, Metodologi Riset, ( Yogyakarta: Ekonisia, 2005 ), hal.9 

11
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) , hal. 32. 
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a. Jenis Penelitiaan  

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan yaitu penelitian, yaitu 

suatu penelitian yang melakukan sistematis dengan mengangkat data yang 

ada dilapangan. Peneltian lapangan di maksut untuk menghimpun data 

lapangan, ada pun data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang penerapan srategi pelayanan denagn maksut untuk memuaskan 

jamaah ibadah Umroh. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian 

berupaya menghimpun, mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. 

Maksudnya melakukan suatu pendekatan investigasi, peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi 

dengan orang-orang ditempat penelitian. 
12

 

Etika dalam penelitian kualitatif menjadi isu sentral karna sebagian 

besar penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek penelitian. 

Tidak hanya rahasia yang akan terbongkar , mungkin pula ada informasi 

yang tersebut dan tidak sadar itu berbahasa bagi perusahaan atau suatu 

organisasi. Dalam hal ini peneliti kualitatif dituntut untuk menjaga 

kearifanya, dengan menjaga etika profesionalnya. Perinsip etika penelitian 

kualitatif adalah:
13

 

                                                           
12

 Ibid, hal. 11  
13

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2002), hal. 68  
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1. Melindungi identitas subjek 

2. Memperlakukan subjek dengan rasa hormat 

3. Memperjelas persetujuan dan kesepakatan dengan subjek 

4. Menulis apa adanya pada waktu menulis dan melaporkan 

penemuan-penemuan peneliti 

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha mencari dan 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek 

penelitian yang isinya tentang strategi dalam meningkatkan kualitas 

ibadah umroh. 

 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
14

 Sedangkan ada 

pendapat lain Sebuah penelitian sosial disebutkan bahwa unit analisis 

menunjukan siapa yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti. 

Karakteristik yang dimaksud adalah variabel yang menjadi perhatian 

dalam peneliti. Unit analisis penelitian umumnya adalah orang sebagai 

                                                           
14

Ibid, hal.130 
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individu seperti kelompok, keluarga, desa dan kota. Dalam hal ini 

populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 
15

 

Populasi yang dimaksut disini adalah keseluruhan yang ada dalam 

struktur  PT. Bunda Asri Lestari yang berjumlah 13 orang 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti.
16

dalam 

penelitian ini sampel yang di gunakan adalah non random sampeling 

artinya tidak semua populasi diberikan kesempatan untuk dijadikan 

sampel, taknik yang digunakan penulis adalah jenis purposive sampeling. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi informal dalam 

penelitian ini adalah: 

1. komisaris   : Ibu Hj. Ira Diah Palupi, SH. 

2. Derektur  : Hj. Inda Auliana Izzaty, SH 

3. Jamaah umroh       : Bpk. Ilham Mansur, Bpk. Sumarto, 

                                   Ibu. Nur Hayati, dan Bpk. Fikri Mubarok. 

Adapun yang menjadi alasan yang menjadi sampel peneliti adalah 

strategi pelayanan menjadi sarana acuan untuk mengembangkan suatu 

                                                           
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), hal. 102.  
16

Ibid, hal.131 
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perusahaan dibidang jasa.Pelayanan dipilih karna dinilai banyak menjadi 

permasalahan yang penting yang harus dipecahkan.. 

G. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memudahkan dalam pengambilan data di lapangan, maka terdapat 

beberapa metode pengumpulan data yang digunakan: 

a) Wawancara atau Intervew 

Metode wawancara  adalah teknik pengumpulan data dalam metode 

surve melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden 

(sabjek).
17

 

Sedangkan menurut Kartini Kartono, interview merupakan  proses  

kegiatan  Tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan 

berhadapan secara fisik atau langsung.
18

 dalam metode wawancara ini peneliti 

akan menggali data dari Komisaris PT. Bunda Asri Lestari Ibu Hj. Ira Diah 

Palupi, SH. dan Hj. Inda Auliana Izzaty, SH. Sebagia Derektur dan 4 empat 

orang jamaah yang telah menggunakan Biro. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin artinya wawancara yang bebas mengajukan kerangka pertanyaan 

                                                           
17

 Rosady ruslan, metode penelitian public relation dan komunikasi.(Jakarta: PT Rajawali pers),  

hal. 23 
18

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Cet. VII, (Bandung: Masdar Maju, 1996), 

hal. 32.  
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pokok yang tersusun dengan baik, tetapi dalam peroses wawancara seorang 

pewawancara boleh mengembangkan pertanyaan selagi tidak melenceng atau 

menyimpang dari permasalahanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kemungkinan kesalahan atas jawaban informal dan diharap mendapat 

informasi dan data yang berkualitas. 

Dengan metode ini, penulis ingin mendapatkan data dari sampel untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam lagi detail tentang bagaimana sistem 

pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang di PT. Bunda Asri 

Lestari. 

b) Metode Observasi 

Yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan 

data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek 

yang diselidiki atau yang diteliti sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid 

Narbuko dan Abu Achmadi bahwa metode observasi yaitu pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang terdapat pada obyek 

penelitian.
19

 Observasi juga merupakan alat pengumpulan data dengan  

menggunakan pengamatan atau mengindrakan langsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses atau prilaku.
20

 

                                                           
19

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 32 
20

Sunapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2003),  

hal. 52 
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Pengumpulan data dan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 

pertolongan alat lain untuk mengamati sesuatu. Metode observasi ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data secara langsung yang bersumber pada obyek 

penelitian baik dari segi yang melatar belakangi permasalahan yang muncul, 

maupun metode atau solusi yang dapat dipergunakan 

Pengambilan data observasi merupakan cara untuk mendapatkan data 

tentang keadaan sarana dan fasilitas yang dimiliki dalam peroses pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Dari berbagai teknik observasi yang ada, dalam hal ini penelitian 

penulis hanya menggunakan metode observasi non partisipan yang mana 

observasi ini seorang peneliti tidak terlibat dalam kehidupan dan kegiatan atau 

aktivitas yang ada pada objek penelitian.  

 

c) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang merupakan catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda, 
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dan lain sebagainya.
21

 Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.
22

  

Penulis  menggunakan  metode ini untuk mendapatkan data-data yang 

bersumber dari dokumentasi tertulis. Dokemuntasi bentuk teks terdiri dari 

catatan pribadi maupun publik. Dokumen publik dapat mencakup memo 

resmi, catatan dalam wilayah publik dan arsip dalam perpustakaan, majalah, 

koran, dokumen projek. dan lain-lain. Dokumen pribadi dapat mencakup 

diaries, surat, catatan pribadi, jurnal personal, foto keadaan objek yang diteliti, 

email dan lain-lain.  

Peneliti juga harus hati-hati dalam memilih dokumen yang hendak 

dijadikan sumber penelitian karena tulisan serinngkali tidak sistematis, tidak 

akurat, ditulis dalam masa dan untuk tujuan tertentu sehingga perlu 

rekonstruksi. dokumentasi juga berarti keterampilan dalam menemukan, 

menangani dan merinci bibliografi (sumber-sumber) dan merawat catatan-

catatan yang mengklarifikasinya.
23

 

Selain itu metode ini juga memperkuat metode wawancara untuk 

mendapathan data yang bersifat tertulis serta mengecek data yang bersifat 

tertulis serta mengecek yang diperoleh melalui metode wawancara. 

                                                           
21

 Nazis, Metode Penelitian, (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), hal. 212 
22

Husaini Ustman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), hal.73.  
23

 Basri Ms, Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan , Teori Dan Praktik , ( Jakarta, Restu 

Agung, 1997), hal.63.  
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Metode ini peneliti pakai untuk menelaah secara sistematis atas 

catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data guna 

mendapatkan data tentang visi dan misi, struktur organisasi, letak geografis, 

jumlah karyawan, dan profil PT. Bunda Asri Lestari Bandar lampung. 

H. Analisis Data 

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau 

informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uaraian dan sekligus 

memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan 

ilmiah atau teoritis.
24

  

Adapun teknis analisis yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yang 

sifatnya kualitatif, yaitu perolehan data yang digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
25

 adapun hal-hal yang 

terdapat dalam analisis kualitatif, akan muncul data  terwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, bahwa 

analisa terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:
26

  

a. Reduksi Data  

                                                           
24

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

hal.98.  
25

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Pt Rineka 

Cipta, 1993), hal. 104 
26

 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisi Data Kualitatif, (Jakarta: UI-

Press.1992), Cet. 1, hal. 16 
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Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. 

b. Penyajian data  

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data.Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

melihat penyajian–penyajian maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan, lebih baik menganalisis ataukah mengambil tindakan, 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu atau 

dalam bentuk naratif. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kegiatan analisis yang ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari satu kegiatan atau 

konfigurasi yang utuh.Kesimpulan-kesimpulan juga diverifiasikan selama 

penelitian berlangsung.  

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pemikiran menganalisi selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi  begitu seksama dan makan tenaga 

dengan peninjauan kembai serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk 

mengembangkan “kesepakatan intersubyektif”, atau upaya yang luas untuk 
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menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Pada tahap 

ini peneliti melakukan pengkajian dengan simpulan yang telah diambil dengan 

data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat 

kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya. 

I. Tinjauan Terdahulu 

 Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih 

lanjut kemudian menyusun menjadi karya ilmiah maka langkah awal yang penulis 

lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu dan melihat buku- buku yang akan dijadikan 

reverensi oleh penulis. Setelah penulis melakukan kajian kepustakaan penulis 

akhirnya menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang : 

1. Karya Rini Purwaningsih, NPM: 1141030021, Prodi: Manajemen Dakwah, 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, dengan 

judul skripsi ” Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah pada 

Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bandar Lampung ” Hasil dari penelitia ini 

adalah dengan populasi lebih dari 5000 nasabah, Bank Syariah Mandiri atau 

BSM berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan pelayanan 

perima (service excellent) yaitu melebihi dari harapan nasabah, sehingga 

nasabah merasa puas dan akan tetap bertahan menjadi nasabah, dalam 

operasionalnya Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bandar Lampung berusaha 

memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan pelayanan perima (service 
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excellent) yaitu melebihi dari harapan nasabah, sehingga nasabah yang 

menggunakan jasa BSM merasa puas dan akan tetap bertahan menjadi nasabah 

BSM. Dengan hipotesis data yang telah memenuhi uji validasi, uji reliabilitasi 

diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: Yi = 6,827 + 

0,649Xi + ei. Dimana variable kepuasan nasabah (Y), di pengaruhi oleh 

kualitas pelayanan (X) kehandalan, bentuk fisik, daya tangkap, empati, dan 

jaminan. 

2. Karya Dipo Khirul Islami, NPM: 1110053000027, Prodi: Manajemen Dakwah, 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatillah Jakarta, 

dengan judul skripsi ‟‟ Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji dan 

Umroh PT. Margi Suci Manarfa Jakarta Pusat “ Hasil dari penelituan ini adalah 

pelayanan di PT. Margi Suci Manarfa Jakarta Pusat sudah baik namun masih 

menemukan ancaman dan hambatan dalam peroses pelayanan di karnakan 

kurangnya berkerjasama dengan pihak terkait. 

3. Karya Ika Nurhanifah, NPM: 1241030005, Prodi: Manajemen Dakwah, 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, dengan 

judul skripsi‟‟ Manajemen Pelayanan Wisata Religi Studi pada Mjelis Taklim 

Al-Hidayah, kecamatan Ketapang, Kabupaten Lamping Selatan‟‟ Hasil 

penelitian ini adalah  menunjukan bahwa Majelis Taklim Al-Hidayah 

mengadakan wiasata religi dengan pelayanan cukup baik. Hal itu terbukti pada 

pelaksanaan wisata religi di tempat-tempat bersejarah umat islam. Lanhkah 

awal yang dilakukan oleh majelis taklim Al-Hidayah adalah membuat 
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perencanaan wisata religi, dan seterusna sesuai dengan dasar manajemen yakni 

POAC, faktor pendukung nya adalah meliputi kecakapan dan keterampilan 

serta pengalaman yang dimilikinoleh para pengurus. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah ketidak setabilan harga bahan bakar minyak, naik 

turunya jumlah jamaah yang di sebabkan oleh beberapa faktor persaingan 

dengan perusahaan biro jasa. 

4. Budi Utomo, NPM: 1141030039, Prodi: Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul 

skripsi” Optimalissi Layanan Pernikahan KUA di Desa Kasui Pasar 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan “  Hasil penelitian adalah Bentuk 

Layana  pernikahan KUA di kecamatan kasui kabupaten Way Kanan secara 

umum mencakup pelayana administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa, 

dengan rincian sebagai berikut, Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk 

pemdaftaran nikah pemeriksaan data nikah dan saksi nikah serta pelaksaan 

akad nikah dan diahiri dengan dikirimkanya surat pengantar ke kelurahan 

untuk pelaksannan nikah dengan penyerahan buku nikah, upayan KUA di 

kecamatan  Kasui antara lain memberikan perosedur pelayana yang memedai. 

Karya-karya di atas merupakan karya-karya yang ada kaitannya dengan penelitian 

ini. Karya-karya tersebut mempunyai fokus permasalahan yang berbeda-beda sama 

halnya dengan penelitian ini. Dari beberapa skripsi diatas belum ada yang membahas 

tentang Strategi PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung Dalam Meningkatkan 
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Kualitas Pelayanan Ibadah Umroh. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan 

karya-karya diatas dan termasuk penelitian baru.  

Berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada karena peneliti ingin mengetahui 

bagaimana Strategi pelayanan yang lebih khusus pada  ibadah umrah, Maka dari itu 

Penelitian ini menyampaikan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh PT. Bunda 

Asri Lestari Bandar dalam melayani konsumen dengan baik terhadap para calon 

jamaah  umrah yang akan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh PT. Bunda Asri 

Lestari Bandar Lampung dan Apa kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang 

(analisis SWOT) dari PT. Bunda Asri Lestari Bandar dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan umroh.  Serta bagaimana pula  hasil dari analisis SWOT terhadap strategi 

peningkatan kualitas pelayanan umroh. 
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BAB II 

STRATEGI, KUALITAS PELAYANAN DAN UMROH 

 

A. Strategi. 

1. Pengertian Strategi 

Kata strategi mempunyai berbagai macam arti antara lain: Menurut G.R 

Terry, istilah strategi berati juga memilih bagaimana caranya sumber-sumber 

mungkin di gunakan dengan efektif untuk mencapai suatu tujuan yang di 

nyatakan.
27

 Sebab itu strategi harus realistis dengan memperhatikan peluang dan 

hambatan external organisasi. 

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “seni berperang”. 

Suatu strategi memiliki dasardasar atau skema untuk mencapai sasaran yang 

dituju, jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. 

Kata strategi berasal dari Yunani kuno yang berarti stratogos, yang berarti 

memimpin, dalam konteks awalnya strategi diartikan sebagai negeralshipatau 

sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk 

menakhlukan musuh dan memenangkan peperangan.
28

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan strategi adalah seni 

atau ilmu yang menggunakan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan 
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tertentu.
29

 Sedangkan menurut Prof. Drs. Onang uchayana  dalam bukunya 

mengatakan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen  

untuk mencapai tujuan , akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi 

tidak berfungsi sebagai peta yang hanya memberikan arah saja melainkan harus 

menunjukan  bagai mana taktik operasional.
30

 

Strategi merupakan bagian akhir dari bentuk permata pelayanan kepada 

pelanggan, misi, nilai, tujuan, dan strategi. Untuk mengubah visi dan nilai-nilai 

menjadi kenyataan, pada saat tujuan pelayanan dan pelanggan. Strategi adalah 

suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), 

dan evaluasi (evaluating). Keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi 

yang memungkinkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan di masa yang 

akan datang Dengan berkembangnya bisnis atau badan usaha, pemilik jasa 

menyerahkan pengelolaan bisnisnya pada manajemen yang profesional agar 

lebih efisien.  

Pemilik memberikan pada manajemen suatu misi, yaitu tugas untuk 

menjadikan bisnis itu mempunyai nilai seperti yang diharapkan konsumen, 

melayani konsumen sesuai dengan harapan mereka. Misi ini kemudian 

diterjemahkan ke dalam tujuan (oleh manajemen) badan usaha atau target yang 

ingin dicapai oleh badan usaha, misalnya keuntungan (maksimal atau optimal). 
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Tujuan bisa jangka panjang, yaitu yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih 

dari 1 tahun (1-5 tahun yang akan datang), dan tujuan jangka pendek, yaitu yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang. Ada pula tujuan strategi, 

yaitu target yang ingin dicapai agar posisi dan daya saing bisnis semakin kuat.  

2. Tahap-Tahap Strategi  

Tahap pertama  adalah melakukan analisis SWOT. SW merupakan analisis 

internal organisasi, sedangkan OT merupakan analisis eksternal strategi yang 

disusun pertama-tama berdasarkan analisis internal organisasi disebut strategi 

“inside-out”. Sedangkan yang disusun pertama-tama sebagai hasil analisis 

eksternal disebut “outside-in”. Strategi “inside-out” biasanya melihat keterbatasan 

sumber daya sebagai kendala, sedangkan strategi “outside-in”melihat peluang 

sebagai daya tarik utama. Dalam praktek sehari-hari, keduanya digabungkan 

sehingga disebut dengan analisis SWOT.  

Tahap kedua adalah berdasarkan analisis SWOT, kemudian diturunkan 

berbagai alternatif strategi yang bisa dipilih, dengan menggabungkan empat 

dimensi tersebut, yaitu Strenghth, Weakness, Opportunities, Threats. 

Tahap ketiga adalah memilih strategi yang dinilai paling tepat bagi 

organisasi. Pemilihan strategi tentu dengan memperhitungkan misi organisasi, 

nilai-nilai yang diyakini oleh pimpinan puncak organisasi, harapan- harapan yang 

berkembang di masyarakat, dan kemungkinan berhasil tidaknya strategi yang 

dipilih tersebut dalam implementasinya.  
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Tahap keempat adalah pelaksanaan strategi. Strategi yang telah dirumuskan 

harus diterjemahkan ke dalam program kerja yang jelas. Salah satu yang harus 

dibangun adalah arsitektur organisasi. Arsitektur organisasi itu sendiri berkaitan 

dengan jawaban terhadap tiga hal dasar, yaitu: siapa yang mempunyai 

kewenangan untuk memutuskan tentang hal apa (distribution of authority), siapa 

memberi kontribusi apa, dan bagaimana mengukurnya (performance appraisal), 

dan siapa memperoleh apa dan berapa banyak (reward system).
31

 

3. Implementasi Strategi 

Implementasi perusahaan menentukan perencanaan program, 

melengkapi kebijakan dan memotivasi karyawan dan mengelola sember daya 

sehingga strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan. Keberhasilan 

implementasi strategi pelayanan tergantung pada kemempuan para karyawan 

dan juga manajer yang memotivasinya, yang lebih menggunakan seni 

ketimbang pengetahuan. Strategi dirumuskan tetapi tidak diimplementasi tidak 

ada gunanya. 

4. Tipe-tipe Strategi 

Menurut Miles dan Snow, Perusahaan pesaing dalam suatu industri 

dapat di kelompokkan berdasarkan orientasi strategi umum mereka sebagai 
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salah satu tipe dari empat tipe dasar strategi. Berikut tipe-tipe umum strategi 

terdiri dari beberapa karakterisik: 

a. Defenders 

Defenders adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk terbatas 

dan berfokus pada efisiensi kegiatan-kegiatan operasi mereka yang telah 

ada. Orientasi pada harga tersebut, membuat perusahaan tidak suka 

melakukan inovasi pada daerah-daerah yang baru. 

b. Prospectors 

Prospectors adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk luas, 

dan berfokus pada inovasi peroduk dan peluang-peluang pasar. Orientasi 

dan berfokus pada penjualan membuat mereka tidak efisien. Mereka 

cenderung untuk lebih menekankan kreativitas dibanding efisiensi. 

c. Analyzers 

Analyzers adalah perusahaan yang beroperasi paling sedikit pada dua 

wilayah pasar produk yang berbeda, sutu stabil dan satu variable. 

Perusahaan-perusahaan tipe ini menekankan pada efisiensi pada area yang 

stabil dan inovasi pada area variable. 

d. Reactors 

Reactors adalah perusahaan-perusahaan yang kurang memiliki konsistensi 

hubungan antara strategi, struktur, dan budaya. Tanggapan-tanggapan 

mereka seringtidak efisien terhadap tekanan-tekanan lingkungan. Hal ini 
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menimbulkan kecendrungan untuk melakukan perubahan strategi secara 

sepotong-potong tidak menyeliruh. 

Setiap tipe memiliki strategi utama untuk menghadapi lingkungan dan 

memiliki kombinasi struktur, budaya serta proses yang konsisten dengan 

strategi utama tersebut. Perbedaan antara tipe-tipe strategi menjelaskan alasan 

perusahan-perusahaan yang menghadapi situasi yang sama, ternyata bertindak 

dengan cara yang berbeda dan mempertahankan cara bertindak dengan cara 

yang berbeda dan mempertahankan cara bertindak tersebut dalam waktu yang 

lama.
32

  

5. Faktor-faktor Strategi 

Kesadaran bagi setiap orang baik sebagai individu maupun kelompok 

organisasi, baik organisasi social ataupun organisasi bisnis tentang tujuan yang 

hendak dicapai akan berubah. Suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut dan 

sesuai usaha-usaha yang mengarahkan pada penyampaiaan tujuan disebut 

strategi. Suatu strategi harus efektif dan jelas dikarenakan menggerakan 

organisasi pada tujuannya untuk itu, konsep suatu strategi harus memperhatikan 

faktor-faktor penetapan strategi, diantaranya:
33
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a. Lingkungan 

Lingkungan tak pernah berada pada kondisi dan selalu berubah. Perubahan 

yang terjadi berpengaruh sangat luas kepada segala sendi kehidupan 

manusia, sebagai individu masyarakat tidak hanya kepada cara berfikir 

tetapi juga dengan tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan dan pandangan 

kehidupan.  

b. Lingkungan organisasi 

Lingkungan organisasi yang meliputi segala sumber daya dan kebijakan 

organisasi yang ada. 

c. Kepemimpinan 

SP. Siagan memberikan definisi tentang kepemimpinan yakni seorang 

pemimpin adalah orang tertinggi dalam mengambil keputusan. Oleh karna 

itu setiap pemimpin dalam menilai perkembangan yang ada dalam 

lingkungan baik internal maupun external perbedan. 

 

B. Kualitas Pelayanan 

1. Kualitas 

  Menurut juran kulitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau 

manfaatnya. Sedangkan menurut Goetch dan Davis kualitas adalah suatu 
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kondisi dinamis yang berkaitan dengan peroduk, pelayanan, orang, peroses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.
34

 

  Konsep kualitas pada dasarnya bersifat relative, yaitu tergantung dari 

persepektif yang digunakan untuk menentukan cirri-ciri dan sepesifikasi. Pada 

dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama 

lain: persepsi konsumen, produk atau jasa, dan proses. 

   Untuk  yang berbebtuk barang, ketiga orientasi ini hampr selalu dapat 

dibedakan dengan jelas, tetepi tidak untuk jasa. Produk atau jasa mungkin tidak 

dapat dibedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri. 

Konsisten kualitas suatu jasa untuk tiga orientasi tersebut dapat menyumbang 

keberhasilan suatu perusahaan ditinjau dari kepuasan pelanggan, kepuasan 

karyawan dan profitabilitas organisasi.
35

 

2. Pelayanan 

Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau 

organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah.
36

. 

Sedangkan pendapat lain pelayanan di berikan sebagai tindakan atau perbuatan 

seseorang atau organisasi untuk memberkan kepuasan kepada pelanggan atau 

nasabah. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung melayani 
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pelanggan. Artinya karyawan langsung berhadapan dengan pelanggan atau 

menempatkan sesuatu dimana pelanggan sudah tahu tempatnya atau pelayanan 

melalui telepon.
37

 

Jadi pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang 

menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan perubahan yang 

diinginkan dalam diri atau atas nama penerima. Sehingga pelayanan itu sendiri 

memiliki nilai tersendiri bagi pelanggan dalam hubungannya dengan 

menciptakan nilainilai pelanggan. 

Artinya karyawan langsung berhadapan dengan pelanggan untuk 

melayani ke inginan seorang pelanggan. Pelanggan atau nasabah yang 

membutuhkan pelayanan sesuai dengan keinginanya di bagi menjadi tiga tipe 

berikut ini:
38

 

a. Pelanggan atau nasabah sangat perlu memperoleh bantuan seseorang 

(costumer service, pramuniaga atau kasir) untuk menentukan atau 

memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

produk. 

b. Pelanggan atau nasabah memerlukan bantuan hanya seperlunya saja, 

artinya nasabah datang kemudian  mencari sendiri, memilih sendiri baru 

terahir berhubungan dengan petugas pada saat membayar. 
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c. Pelanggan atau nasabah tidak perlu meminta bantuan ke petugas jika tidak 

dalam keadaan darurat. 

3. Kualitas pelayanan 

  Kotler dan Keller yang dikutip oleh Tjiptono menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan, dimana persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan 

merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan. Hal ini 

berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pihak penyedia jasa, yaitu perusahaan akan tetapi sudut pandang 

penilaian persepsi pelanggan. Dalam hal ini, konsumen adalah pihak yang 

mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

jasa merupakan nilai menyeluruh atas keunggulan atau jasa.
39

 

  Dalam hal tersebut ada lima dimensi kualitas pelayanan yang baik hal 

tersebut didefinisikan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Beryy. Yang dikutip 

oleh Tjiptono meliputi.
40

  

1) Kehandalan (reliability)  

 yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang disajikan dengan 

tepat dan terpercaya. 
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2) Responsive (responsiveness)  

 yaitu keinginan untuk membantu para konsumen dan memberikan 

pelayanan dengan sebaik mungkin. 

 

3) Keyakinan (assurance)  

 yaitu pengetahuan dan kesopanan santunan para pegawai perusahaan 

serta kemampuan menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap 

perusahaan.  

4) Empati (empathy) 

 meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual antar pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan memahami  kebutuhan 

pelanggan secara spesifik. 

5) Berwujud (tangible) 

 yaitu bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain 
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sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainya 

4. Dasar-dasar pelayanan 

 Pada dasarnya pelayanan terhadap pelanggagn tergantung  dari latar 

belakang karyawan tersebut, baik suku bangsa, pendidikan, pengalaman, 

budaya atau adat istiadat. Namun, agar pelayanan menjadi berkualitas  dan 

memiliki keseragaman, setiap karyawan perlu di bekali dengan pengetahuan 

yang mendalam tentang dasar-dasar pelayanan. 

 Berikut ini dasar-dasar pelayanan yang harus di pahami dan di 

mengerti seorang costomer service, pramunia, public relation, satpam atau 

kasir.
41

 

a. Berpakaian dan penampilan rapih dan bersih. 

b. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum. 

c. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama pelanggan atu 

nasabah jika kenal. 

d. Tenang, sopan, hormat serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. 

e. Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

f. Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukan kemampuan. 

g. Jangan menyela atau memotong pembicaran. 

h. Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan. 

i. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. 
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j. Bila belum dapat melayani, berithukan kapan akan dilayani. 

5. Unsur-unsur Pelayanan 

 

 Dalam memasarkan peroduknya perodusen selalu berusaha untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan para pelanggan. Pelayanan yang baik 

akan menciptakan loyalitas pelanggan yang semakin melekat erat dan 

pelanggan tidak berpaling pada  perusahaan lain walaupun dalam 

perkembangan terdapat berbagai pesaing dan muncul perusahaan yang baru. 

Oleh karna itu perodusen atau penjual perlu menguasai unsure-unsur 

berikut:
42

 

a. Kecepatan 

 Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen 

atau pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang 

di tentukan oleh perusahaan. 

b. Ketepatan 

   Tanmpa ketepatan dalam bekerja tidak menjamin kepuasan para 

pelanggan. Oleh karna itu ketepatan sangatlah penting dalam pelayanan. 

c. Keamanan 

   Dalam melayani para pelanggan di harapkan perusahaan dapat 

nmemberikan rasa aman untuk menggunakan jasanya. 
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d. Keramah tamahan 

   Dalam meleyani para pelanggan, karyawan perusahaan dituntut untuk 

memepunyai sikap sopan dan ramah. Oleh karna itu keramah tamahan 

sangatlah penting, apa lagi pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 

e. Kenyamana 

   Rasanyaman timbul apa bila seorang merasa diterima apa adanya. 

Dengan demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasanyaman 

kepada pelanggan. 

 Dengan demikian suatu perusahaan dalam hal ini adalah Hotel, agar 

kualitas pelanggan semakin melekat erat dan pelanggan enggan berpaling 

pada perusahaan lain, perusahaan perlu memperhatikan lima unsure yang 

telah penulis sebutkan yakni, kecepatan, ketepatan, keamanan, keramah 

tamahan, dan kenyamana. 

6. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik  

 Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan kepuasan kepada jamaah dengan standar yang sudah ditetapkan. 

Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta 

prasarana yang dimiliki. Banyak perusahaan yang ingin dianggap selalu yang 

terbaik dimata jamaah. Karena jamaah akan menjadi setia terhadap produk 

yang akan ditawarkan. 
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  Disamping itu, perusahaan berharap pelayanan yang diberikan pada 

jamaah dapat ditularkan kepada calon jamaah lainnya. Hal ini merupakan 

promosi tersendiri bagi perusahaan yangberjalan terus secara berantai dari 

mulut ke mulut. Dengan kata lain, pelayanan yang baik akan meningkatkan 

image perusahaan dimata jamaahnya. Image ini harus selalu dibangun agar 

citra perusahaan dapat selalu meningkat. Dengan tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Sebuah kualitas pelayanan atau sebagai 

keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi 

keinginan pelanggan.
43

 

 Dalam prakteknya pelayanan yang baik memiliki ciri- ciri tersendiri 

dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk 

membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa faktor 

pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang 

diberikan.  

 Yang mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor 

manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan) yang 

melalui jamaah secara tepat dan cepat. Disamping itu, karyawan harus 

memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 

tanggung jawab penuh terhadap jamaah.  
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 Pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya sarana dan 

prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. 

Sarana dan prasarana harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada 

akhirnya, sarana dan prasarana yang dimiliki juga harus dioperasikan oleh 

manusia berkualitas pula. Jadi dapat dikatakan kedua faktor tersebut saling 

menunjang satu sama lain. 

 Berikut ini beberapa ciri pelayanan baik bagi perusahaan dan 

karyawan yang bertugas melayani jamaah.
44

 

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 dengan cara kinerja 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 
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fasilitas sehingga membuat jamaah nyaman atau betah dalam ruangan 

tersebut. 

3) Dapat bertanggung jawab 

 Sejak awal hingga selesai dapat bertanggung jawab hingga selesai. 

Artinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus bisa 

melayani 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 

keinginan jamaah. 

5) Mampu berkomunikasi 

 Artinya karyawan harus mampu berbicara kepada jama‟ ah. Karyawan 

juga harus dengan cepat memahami keinginan jama‟ ah. Selain itu, 

karyawan harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah 

dimengerti. 

 

 



 

42 
 

6) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

 Untuk menjadi karyawan yang khusus melayani jama‟ ah 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 jama‟ ah atau kemampuan dalam bekerja. Kemampuan bekerja 

akan mampu mempercepat proses pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

diinginkan. 

7) Berusaha memahami kebutuhan konsumen 

 Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh 

konsumen. Karyawan yang lamban akan membuat konsumen lari. 

Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen 

secara cepat. 

8) Mampu memberikan kepercayaan  

Kepercayaan calon jama‟ah kepada perusahaan mutlak diperlukan 

sehingga calon jama‟ah mau menjadi konsumen perusahaan yang 

bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga jama‟ah yang lama perlu 

dijaga kepercayaannya agar tidak lari. Semua ini melalui karyawan dari 

perusahaan itu sendiri.  
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C. Standar pelayanan Umrah 

 Ruang lingkup manajemen pelayanan umrah sebagaimana diatur oleh undang-

undang Repubik Indonesia, meliputi pelayanan, pembinaan, dan perlindungan. 

1. Pelayanan 

  pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 

antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 

kepuasan jamaah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan 

sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah 

membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.
45

 

 Kegiatan pelaksanaan pelayanan umroh meliputi: 

a. Administrasi 

  Pada bagian Administrasi harus dilakukan sebaik mungkin agar tidak 

ada kesalahan dalam pendataan mulai dari proses pendaftaran, 

pembayaran, surat keimigrasian dan sebagainya yang berhubungan dengan 

pendataan para calon jamaah haji. 

b. Bimbingan Manasik 

 Umrah Dalam hal manasik haji dapat dilakukan tiga bagian yaitu: pra 

haji, ketika berlangsung, dan paska haji. 

c. Transportasi 
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 Untuk masalah transportasi pastinya harus yang aman, nyaman dan 

lancar. Hal ini memegang peran yang cukup menentukan dalam 

melaksanakan haji.  

d. Akomodasi 

 Salah satu unsur penting yang harus diberikan oleh para 

penyelenggara ibadah haji dan umrah adalah akomodasi. Karena 

akomodasi itu sendiri adalah wahana yang menggunakan pelayanan jasa 

penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman 

serta jasa lainnya. 

e. Konsumsi 

 Kelayakan dalam penyajian makanan yang memenuhi standar gizi dan 

higienis merupakan service yang menjadikan para jamaah menjadi merasa 

nyaman, dan mereka akan merasakan biaya yang mereka keluarkan untuk 

laksanakan ibadah haji maupun umrah menjadi seimbang bila fasilitas 

yang mereka terima dan rasakan itu membuat mereka nyaman. 

f. Kesehatan 

 Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan 

kesehatan calon jamaah haji untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam 

keadaan sehat, ketika sebelum berangkat dilakukan pengecekan, 

sesampainya di tanah suci, dan ketika sudah pulang di tanah air. 
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2. Pembinaan 

 Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan 

menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang 

atau peningkatan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses atau pernyataan dari 

suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan 

atas sesuatu.
46

 

 Berdasarkan pengertian diatas, bahwa pembinaan adalah membangun, 

mengusahakan, mengembangkan kemampuan secara bersama-sama dalam 

kegiatan ibadah haji demi terlaksananya cita- cita ibadah haji yang nyaman, 

aman, dan tentram untuk menjalankannya. Dengan demikian pembinaan haji 

adalah mengkoordinasi, mengarahkan, dengan membangun kemampuan 

secara bersama-sema dalam kegiatan ibadah haji demi terlaksananya cita-cita 

ibadah haji. 

3. Perlindungan 

 Saat menunaikan ibadah haji dan umroh, setiap jamaah memiliki hak 

perlindungan. Ketika jamaah berada didalam pesawat, semua itu terfasilitasi 

dengan menggunakan asuransi. Akan tetapi, pada saat jamaah sudah berada di 

tanah suci, keselamatan jiwanya sudah menjadi tanggungan jawab setiap 

individu dan perusahaaan atau lembaganya penyelenggara haji dan umroh. 
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D. Umroh  

1. Pengertian Umroh 

 Umroh ialah berkunjung ke Baitullah, dengan melakukan tawaf, sa‟I 

dan bercukur demi mengharapkan ridho Allah.
47

 Menurut istilah syar‟inya, 

umroh adalah menziarahi Ka‟bah, dengan tujuan untuk melakanakan ibadah 

dengan niat untuk memperoleh ridho Allah SWT melalui ketentuan rukun dan 

syarat-syarat umroh itu sendiri.
48

  

 Sedangkan Umroh menurut bahasa bermakna ziarah, menurut istilah 

syara‟ umrah adalah menziarahi ka‟bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, 

bersayu antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut. 

Seseorang boleh mengerjakan umrah di bulan-bulan haji, tanpa mengerjakan 

haji.
49

  

 Umroh adalah berkunjung ke Ka‟bah untuk melakukan serangkaian 

ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umroh disunahkan bagi 

muslim yang mampu. Umroh dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari 

Arafah yaitu tgl 10 Zulhijah dan hari-hari Tasyrik yaitu tgl 11,12,13 Zulhijah. 

 Syarat umrah pada dasarnya sama tidak ada perbedaan antara haji dan 

umrah. Syarat tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh 
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seseorang untuk melaksanakan ibadah umrah. Para ulama hukum Islam 

(Fuqaha) telah  bersepakat bahwa syarat- syarat wajib umrah adalah: 

1)  Islam  

2)  Baligh   

3)  Berakal  

4)  Orang merdeka  

5)  Mampu (istitha‟ ah)
50

 

 

 Hukum umroh adalah fardlu’ain atau setiap muslim sekali dalam 

seumur hidup bersamaan dengan ibadah Haji. Yang sesuai potongan ayat  

dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat 196. 

          

Artinya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. "   

  

 Maksudnya adalah, tunaikanlah keduanya secara sempurna. Sedang 

menurut as-Sunnah, dinyatakan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan 

oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan lainnya dengan isnad-isnad shahih, dari 

'Aisyah RA, dia berkata: "Pernah aku bertanya: "Ya Rasul Allah, apakah 

kaum wanita wajib melakukan perjuangan? "Ya, jawab Rasul, "perjuangan 

tanpa perang, yaitu melakukan haji dan umrah”. 

2.  Unsur-Unsur Penyelenggaraan Umroh  

  Penyelenggaraan haji dan umroh adalah kegiatan yang 

memiliki mobilitas tinggi dan penggerakan dinamis, tapi dibatasi oleh tempat 
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dan waktu dengan melibatkan lima unsur (komponen) pokok yang harus 

dipenuhi dalam operasionalnya, yaitu adanya calon jamaah, pembiayaan, 

sarana transportasi, hubungan antar negara, dan organisasi pelaksana. 

a. Calon jamaah  

 Secara individual, seorang calon jamaah adalah seseorang yang 

memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon jamaah secara individu adalah: 

1) Pengetahuan tentang manasik haji dan umroh. 

2) Mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan di dalam negeri, biaya 

perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab Saudi untuk 

akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta keperluan lainnya. 

3) Mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masuk 

ke negara tujuan; 

b. Pembiayaan Umroh 

 Pembiayaan umroh adalah biaya yang diperlukan dan harus 

dikeluarkan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan ibadah 

secarake seluruhan yang ditanggung oleh calon jamaah sendiri. Adapun 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh pemerintah maupun biro 

penyelenggara bervariasi, tergantung pada bentuk fasilitas dan pelayanan 

yang diinginkan oleh calon jamaah.  

 



 

49 
 

c. Sarana transportasi  

 Transportasi yang aman dan lancar memegang peran yang cukup 

menentukan dalam pelaksanaan ibadah haj umroh. Dalam menentukan 

biaya transportasi yang akan digunakan perlu dipertimbangkan kriteria-

kriteria yang disesuaikan dengan jarak tempuh, lama perjalanan dan 

tingkat kelelahan, aktivitas dan masa tinggal di Arab Saudi, resiko 

ekonomi, keamanan dan kenyamanan. 

 Kriteria tersebut antara lain kemampuan finansial, kecepatan 

perjalanan, frekuensi perjalanan terjadwal, ketepatan waktu, kemampuan 

dan kapasitas angkut, rute dan frekuensi transit, jaminan pelayanan dan 

performance perusahaan transportasi. 

d. Hubungan antar negara   

 Hubungan antar negara yang baik merupakan salah satu faktor penentu 

dalam penyelenggaraan umroh.Buruknya hubungan antar negara akan 

menyebabkan kesulitan yang akan dialami baik oleh calon jamaah maupun 

penyelenggara. Di samping itu, perjalanan panjang melintasi batas negara 

yang dilakukan oleh jutaan manusia dalam kurun waktu yang terbatas 

dengan beragam sarana transportasi ke arah satu negara tujuan, 

menimbulkan permasalahan kompleks yang harus dihadapi oleh 

pemerintah Arab Saudi.  

 Antara lain meliputi penyediaan sarana transportasi dan daya tampung 

tempat-tempat perhajian yang semakin terbatas seiring dengan terus 
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bertambahnya jumlah jamaah. Karena kondisi ini maka pemerintah Arab 

Saudi menetapkan peraturan penyelenggaraan ibadah haji yang harus 

ditaati oleh seluruh jamamh. Pelanggaran terhadap peratuaran tersebut 

akan dikenakan sanksi- sanksi dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi.   

e. Organisasi pelaksanaan 

 Perjalanan umroh dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur pokok yang 

telah disebutkan di atas telah terpenuhi.Karenatidak setiap calon 

jamaahdapat melaksanakana pengelolaan unsur-unsur tersebut maka 

diperlukan organisasi pelaksana umroh yang berfungsi sebagai pengatur 

atau pelaku agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, nyaman, tertib dan 

syah sesuai dengan tuntunan agama.  

 Pengaturan pelaksanaan umroh melibatkan banyak lembaga 

pemerintah dan non pemerintah (swasta) yang bertugas dengan fungsi dan 

peran masing-masing. Di dalam negeri asal jamaah, khususnya Indonesia 

masalah haji ditangani oleh departemen agama dengan melibatkan 

departemen lain dan unsur masyarakat seperti departemen kehakiman dan 

hak asasi manusia, departemen kesehatan, departemen keuangan, 

departemen perhubungan, departemen perhubungan, departemen dalam 

negeri, bank Indonesia (bank milik pemerintah dan swasta),  perusahaan 

penerbangan, biro perjalanan umum, organisasi kemasyarakatan dan 

lembaga keagamaan islam (KBIH) serta unsur masyarakat lainnya. 
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E. Pandangan Islam Terhadap Pelayanan. 

 

 Islam mengajarkan kita bila ingin memberikan hasil usaha baik berrupa 

barang maupun pelayanan atau jasa, hendaknya memberikan yang berkualitas jangan 

meberikan yang buruk atau tidak berkualitas terhadap orang lain. Seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 267: 

                

                

Artinya„‟ wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi 

untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa allah 

mahakaya, maha terpuji.‟‟ 
51

 

  Pentingnya memberikan pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan 

tidak hanya sebatas mengutarakan atau melayani. Pelayanan bearti mengerti dan 

merasakan sehingga penyampaianyapun akan mengenai perasaan jamaah dan pada 

ahirnya akan nmemperkuat keyakinan jamaah, dengan adanya perasaan seperti itu 

maka loyalitas seorang pelanggan pada peroduk atau jasa yang kita berikan. 

  Fasilitas yang diberikan dalam melakukan pelayanan akan terlihat semua 

tampa adanya kehandalan dari perilaku bisnis. Kehandalan pelayanan dapat di lihat 

dari ketepatan dalam memenuhi janji. Allah sangat menganjurkan setiap umatnya 
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untuk selalu menepati janji yang telah di tetapkan seperti yang di jelaskan dalam Al-

Qur‟an Surat An-Nahl ayat 91, yang berbunyi: 

                

      

Artinya „‟ Dan tepatilah janji dengan allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu 

melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah manjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpahmu). Sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat‟‟ 
52

 

  Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia diwajibkan menepati janjinya 

yang telah diucapka, demikian juga dengan perilaku bisnis baik janjin yang 

ditetapkan secara langsung maupun janji-jandi dalam bentuk peromosi, semuanya 

harus ditepati dan sesuai dengan kenyataan. 

   Penawaran ketika promosi atau iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan 

berartin telah mengingkari janji yang ditetapkan dan hal ini sama saja sudah 

mengandung unsure penipuan yang akan merugikan konsumen atau pelanggan. 

Pelanggan akan lebih loyal pada perusahaan yang selalun menepati janji pada 

perusahaan yang banyak menawarkan peromosi mewah namun tidak sesuai 

kenyataan. 
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 Al-Qur‟an juga telah memerintahkan dengan perintah yang sangat ekspresif agar 

kaum muslimin bersifat simpatik, lembut, dan sapaan yang baik dan sopan manakala 

dia berbicara dengan orang lain. Firman Allah: 

             

  

Artinya: “Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat, 

tunaikan zakat” (QS. al-Baqarah : 83)
53

 

                   

     

Artinya: “Dan katakanlah kepada hamba-hamba Ku, hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan 

perselisihan diantara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang 

nyata bagi manusia. (QS. al-Isra: 53)
54

 

 Di dalam ayat-ayat di atas betapa Allah sangat menganjurkan kepada umat-Nya 

untuk memberikan pelayanan yang baik dalam makna ucapan maupun cara dalam 

melayani komplain dari nasabah. Juga tidak mengikuti cara-cara setan yang 

cenderung kepada perselisihan. Allah menegaskan bahwa berselisih, bertengkar dan 

menimbulkan permusuhan adalah terlarang oleh karena itu perusahaan akan diterima 

secara positif oleh konsumen atau nasabah jika didukung dengan servis (pelayanan) 

yang memadai dari perusahaan. 
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BAB III 

  GAMBARAN UMUM  

PT. BUNDA ASRI LESTARI BANDAR LAMPUNG 

 

 

A. Gambaran Umum PT. Bunda Asri Lestari 

1. Letak Geografis 

  PT. Bunda Asri Lestari yang beralamatkan di jl. Teuku Umar No 90 C, 

Panengahan, 35112, Karang Pusat, Kota Bandar Lampung , yang memiliki 

banguna berbentuk Ruko yang menjadi satu dengan kantor KBIH Yayasan 

Hikmah Taubatan adapun dengan batas wilayah: 

a. Sebelah Barat :Jalan Raya utama menuju kepusat Kota yang 

bersebrangan langsung dengan Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Abdoel Moeluk 

b. Sebelah Timur : Gedung Pertokoan 

c. Sebelah Utara  : Gedung Pertokoan 

d.  Sebelah Selatan : Perumahan Penduduk
55

 

2. Sejarah Lembaga 

PT. Bunda Asri Lestari merupakan perusahaan Biro Penyelenggara 

Umroh dan Haji Khusus yang menyediakan berbagai macam paket Umroh dan 

                                                           
55

Observasi, 01 Maret 2017 



 

55 
 

Haji Plus dengan Fasilitas terbaik dan exclusive. PT. Bunda Asri Lestari 

terdaftar dengan izin perjalanan Umroh dan Haji Khusus terbaru, dengan SK 

Kemenag RI NO. 642 TH 2016. Yang memiliki kantor cabang yang dikelola 

perseoranga yang ada di Kota Bumi, Metro, Way Kanan, Gisting, dan Kalianda. 

Kantor PT. Bunda Asri Lestari yang ada di bandara lampung adalah 

kantor pusat yang di resmikan pada tahun 2008 yang diresmikan oleh Komisaris 

Hj. Ira Dian Palupi, SH, dengan disaksikan oleh seruruh kariawan serta 

keluarganya, dan ustadz/ustadzah, rekan-reka.
56

 

3. Visi, Misi dan Motto 

a. Visi 

 Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengelola  agar dapat 

meningkatkan taraf kehidupannya. 

b. Misi 

1. Memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan 

2. Meningkatkan kualitas dibidang pelayanan jamaah ibadah haji dan umroh 

3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada jama‟ah haji dan umroh 

4. Meningkatkan kepuasan ibadah kepada jama‟ah haji dan umro 

 

 

                                                           
56

  Ira Diah Palupi, Komisaris, Wawantara, 01 Maret 2017 



 

56 
 

c. Motto 

 PT. Bunda Asri Lestari memeiliki motto yang menjadi acuan dalam 

menjalankan pekerjaan “mengutamakan Kekhusyukan dan Kenyamanan Jmaah 

Dalam Beribadah”. 
57

 

4. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi yang baik yaitu dengan menempatkan yang tepat 

dan memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan lebih terarah, 

teratur, dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalan dapat segera 

diselesaikan sedini mungkin. 

Struktur organisasi sangat penting dan sangat berperan demi suksesnya 

kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan. Hal ini agar satu kegiatan dengan 

kegiatan yang lainnya  lebih terarah dan  tidak saling berbenturan. Adapun 

struktur organisasi PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel. 1 

Struktur Organisasi PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung
58
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 Dokumentasi, oleh PT. Bunda Asri Lestari 

Direktur Utama 

Hi. Muhamamad Miftah Falah 

KOMISARIS 

Hj. Ira Diah Palupi 

Bendahara 

Hj. Diana Wismandiri, SE 

Pemasaran 

Hi. Heri Iswanto 

Reservasi & Tiketing 

Annisa Citra Mutiara 

Staff Administrasi 

Anggun cahyaningrum 

Seketaris 

Hi. Bambang 

Kusandi, SE 

Direktur 

Hj. Indra Auliana Izzaty, SE 
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Secara terperinci tugas-tugas atau fungsi-fungsi dari struktur organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut 

a. Komisaris  

Berfungsi sebagai pemilik proyek atau instansi yang memiliki proyek atau 

pekerjaan dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu 

melaksanakannya sesuai perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek 

b. Direktur utama  

Berfungsi sebagai pengelola, pengawas, pengontrol, dan penanggung jawab 

semua kegiatan yang ada diperusahaan. 

c. Direktur 

Berfungsi sebagai pengawas dan penasihat di perusahaan, serta membantu 

perusahaan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap kinerja karyawan. 

d. Seketaris 

Berfungsi membantu segala kegiatan administrasi dan mendukung 

operasional untuk sebuah divisi tertentu, diantaranya membuat surat (memo 

masuk atau memo keluar) 

e. Bendahara 

Berfungsi sebagai pengelola uang dalam perusahaan, dari pengurusan uang 

tersebut masuk sampai uang tersebut keluar untuk perusahaan. 
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f. Pemasaran 

Berfungsi dalam memasarkan perusahaan agar dikenal oleh khalayak baik 

melalui media massa, pameran- pameran, atau pun web internet. 

g. Reservasi & Ticketing 

Berfungsi dalam mengatur dan mengelola tiket pesawat, akomodasi hotel, dll 

h. Staf Administrasi 

Berfungsi membantu bidang keuangan atau bendahara untuk mendata keluar 

masuknya uang perusahaan.
59

 

5. Produk-produk yang Ditawarkan 

Dalam melaksanakan kegiatannya PT. Bunda Asri Lestari Bandar 

Lampung mempunyai produk-produk perjalanan umrah yang ditawarkan. Dalam 

setiap paket dibedakan atas waktu pemberangkatan dan harga, harga sewaktu-

waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Adapun paket perjalan 

Umroh Dari data yang diambil dari PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung  

harga paket umrah Maret 2017 menyebutkan bahwa ada beberapa paket umrah 

yang ditawarkan seperti. 

a. Paket Hemat Eksklusif 

Program Umrah Paket Hemat Eksklusif yaitu kegiatan umrah yang 

dilakukan dengan Akomodasi Hotel berbintang 5 (lima) .
60
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Tabel. 2 

Paket Hemat Eksklusif 

a) Hotel 

Madinah Makkah Jeddah 

Royal Inn Nozol, 

Mukhtara Inti 

Zam-Zam atau 

Sofwa Jeewar 

Citiy Tour 

 b) Isi Kamar dan Harga 

Berdua Bertiga Berempat 

Rp. 29.300.000 / 

Orang 

Rp. 28.250.000 / 

Orang 

Rp. 27.400.000 / 

Orang 

 

b. Paket Hemat 

Program Umroh paket Umrah Hemat yaitu kegiatan Umrah yang 

dilakukan denagan Akomodasi Hotel berbintang 3 (tiga) dan 4(empat).
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Tabel. 3 

Paket Hemat 

a) Hotel 

Madinah Makkah Jeddah 

Madinah Concorde 

/ Mukhtara Inti 

Mubark Plaza / 

Firdaus Umrah 

Citiy Tour 
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b) Isi Kamar dan Harga 

Berdua Bertiga Berempat 

Rp. 27.200.000 / 

Orang 

Rp. 26.700.000 / 

Orang 

Rp. 25.800.000 / 

Orang 

 

c. Ketentuan peroduk 

a) Harga tersebut sudah termasuk 

1) Tiket pesawat kelas ekonomi PP Lampung-Jakarta-Saudi-Jakarta-

Lampung 

2) Transportasi Jeddah, Mekkah, Madinah PP dengan kendaraan AC 

3) Visa Umrah, Manasik, Ziarah, dan Muthowif yang berpengalaman 

4) Akomodasi Hotel sesuai paket pilihan 

5) Makan 3x sehari 

6) Air Zam-zam 5 liter 

7) Buku do‟a dan Bimbingan Manasik 

b) Harga tersebut belum termasuk 

1) Biyaya pembuatan Paspor RI 

2) Suntik vaksin meningitis 

3) Pengeluaran pripadi ( londry, telpon, dll ) 

4) Tour tambahan di luar pogram 

5) Ongkos kuli angkut/poter bandara/ kelebihan bagasi 

6) Thowaf sa‟I dengan kursi roda 
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7) Biyaya mahrom bagi wanita yang berumur kurang dari 45 th yang 

berangkat sendiri ( Rp. 200.000 ) 

d. Prosedur Pendaftaran 

a)  Dokumen Persyaratan 

1) Mengisi Formulir pendaftaran 

2) KTP dan Kartu Keluarga asli (Bagi suami, Istri dan Keluarga). 

3) Surat Nikah Asli ( Bagi yang berangkat suami istri dibawah 45 

tahun ).  

4) Foto Berwarna dengan latar belakang putih, posisi muka 80% 

ukuran 4x6 = 5 lembar, dan 3x4 = 5 lembar ( wanita wajib 

berjilbaba ) 

5) Buku Kuning ( vaksin mangihitis) 

6) Passport dengan nama 3 suku kata, Contoh : Muhammad Sutrimo 

Firdaus. 

7) Bagi wanita dibawah umur 45 tahun harus disertai Mahrom / 

muhrim.
62

 

b) Tahap-tahap Pendaftaran dan Pembayaran   

1) Menyerahkan dokumen persyaratan lengkap, dan membayar uang 

muka sebesar 10%, dijadikan sebagai acuan bulan keberangkatan. 
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2) 3 ( tiga ) minggu sebelum tanggal pemberangkatan jamaah harus 

sudah melunasi kekurangan pembayaran, sesuai paket umroh 

yang dipilih. 

3) Semua persayaratan diserahkan minimal 1 bulan sebelum tanggal 

keberangkatan. 

4) Pembatalan umroh akan dikenakan biaya sesuai yng telah di 

sepakati 

- 3 minggu seblum keberangkatan sebesar 25%  harga paket 

- 2 minggu seblum keberangkatan sebesar 75%  harga paket 

- 1 minggu seblum keberangkatan sebesar 90%  harga paket.
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6. SOP Pelayanan PT. Bunda Asri Lestari 

   Adapun Standart Operasional Prosedur yang dimiliki oleh PT. Bunda 

Asri Lestari dimulai dari Manasik hingga kepulangan jamaah dari tanah suci 

adalah sebagai berikut: 

a. SOP Manasik 

a) Membuat jadwal tetap manasik selama satu musim umroh 

b) Melakukan booking tempat manasik yang representative 

c) Mendapatkan persetujuan dari manajemen 

d) Memberikan konfirmasi jadwal manasik kepada jamaah 

e) Melakukan persiapan dan manasik umroh 

f) Melakukan pembagian logistik perlengkapan  

                                                           
63

 Dokumentasi, oleh PT. Bunda Asri Lestari 



 

64 
 

g) Melakukan pembayaran tempat   

b. SOP Keberangkatan 

a) Melakukan konfirmasi dan pemberitahuan kepada jamaah jadwal 

keberangkatan dan menginfokan untuk pengumpulan koper 

b) Melakukan pengumpulan koper jamaah H-1 keberangkatan 

c) Menyiapkan semua dokumen keberangkatan sesuai cek list dokumen 

keberangkatan 

d) Melakukan pembayaran fee TL (Tour Leader) dan uang operasional TL 

(Tour Leade ) 

e) Melakukan koreksi ulang cek list dokumen koper dan perlengkapan 

yang dibawa TL (Tour Leader ) 

f) Melakukan koordinasi dengan petugas TG ( Tour Guide ) atau Muthoif 

di saudi perihal jadwal, penjemputan dan konfirmasi hotel, bus dan 

mutawwif, jumlah koper dsb 

g) Mengumpulkan jamaah di drop point, dan membagikan id card, buku, 

paspor, dan boarding pas dan memimpin doa bersama 

h) Mengarahkan jamaah untuk memasuki bandara dan boarding 

c. SOP Kepulangan 

a) Melakukan koordinasi dengan  tugas TG ( Tour Guide ) atau Muthoif 

dan TL (Tour Leader)  untuk jadwal kepulangan 
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b) Mendapatkan kepastian dan konfirmasi dari petugas TG ( Tour Guide ) 

atau Muthoif dan TL (Tour Leade) mengenai jam dan tanggal 

penerbangan 

c) Melakukan pembayaran biaya handling bandara untuk kepulangan 

d) Melakukan penjemputan jamaah 

e) Melakukan pengambilan dan pengumpulan dan membagikan ke jamaah 

sampai rata semua group maupun perorangan untuk mendapatkan air 

zam-zam 

f) Meminta dan memimpin doa bersama sebelum pulang ke rumah masing-

masing
64

 

7. Manajemen Perjalanan Umroh Sejak Dari Pendaftaran Sampai 

Kepulangan ketanah Air 

Manajemen perjalanan Umroh pada PT. Bunda Asri Lestari yang 

diterapkan dari peroses pendaftaran sampai kepulangan ketanah Air  adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebelum Pemberangkatan 

a. Peroses Pendaftaran 

Para calon jamaah yang ingin mendaftar umroh bisa datang 

langsung kekantor, karyawan mempersentasikan produk dan paket yang 

ditawakan sdengan tujuan calan jamaah memahaminya dan dapat 

memilihnya. 
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b. Peroses Administrasi 

Semua kelengkapan administrasi calon jamaah  bisa langsung 

datang ke kantor yang ada di jl. Teuku Umar No 90 C, Panengahan, 

35112, Karang Pusat, Kota Bandar Lampung telpon: 0721-773905, 

denngan melakukan mengisi fomulir dengan melengkapi persyaratan-

persyaratan dan membayar uang muka ataupun lunas. 

c. Bimbingan Manasik 

Bimbingsn manasik dilakukan selama 5 hari serta pengenalan para 

TL Tour Leader , bimbingan manasik menerangkan berbagia kegiatan 

yang akan dilakukan ketika melaksanakan ibadah umroh. Adapun 

materinya yaitu: 

1) Menerakan ilmu seputar umroh 

2) Cara mengenakan pakaian ihram dan laranganya 

3) Tata cara Thawaf 

4) Tata cara Sa‟i 

5) Tata cara Tahallul 

d. Menjelang Keberangkatan 

Sehari sebelum keberangkatan koper dan berbagi keperluan harus 

sudah berada di kantor untuk persispan handling dan costum bagasi. 

Keberangkatan menuju ke bandara Raden Intan Untuk menuju ke Jakarta. 
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2. Keberangkatan dan Kegiatan di Arab Saudi 

a. Hari Pertama lampung- Jeddah- Madinah 

Calon jamaah Umroh akan diberangkatkan dari Indonesia 

(Bandara Internasional Soeta Cengkareng) menuju bandara King 

Abdul Aziz – Jeddah. Adapula langsung menuju Madinah, jika 

memang demikian tinggal naik bus menuju hotel di Madinah sekitar 5-

15 menitan. Dilanjut perjalanan memakai bus menuju Madinah, Check 

in ke hotel yg sudah ditentukan. 

b. Hari kedua Madinah 

Di hari kedua ini Anda akan mengunjungi beberapa tempat, 

antara lain: sekitaran Masjid Nabawi , Ziarah makam Rasulullah 

SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian dilanjut berziarah ke 

makam Baqi‟, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali & Al Ghomama. 

c. Hari ketiga Madinah  

Di hari ketiga Ziarah dengan memakai Bus menuju Masjid 

Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, berkunjung ke kebun Kurma dan 

ziarah ke Khandaq. 

d. Hari keempat  Madinah- Mekkah 

Di hari kempat keluar dari hotel lalu berangkat naik bus dari 

Madinah sekitar ba‟da Dzuhur menuju Makkah untuk prosesi Umroh, 

singgah terlebih dahulu di Masjid Bir Ali untuk Miqat (niat umroh) 

setibanya di Makkah dilanjut ke Masjidil Haram untuk langsung 
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melaksanakan Umroh Pertama ( PT. Bunda Asri Lestari menyediakan 

2x jadwal Umroh, adapaun Umroh kedua opsional tergantung Fiqih yg 

Anda fahami) 

e. Hari kelima Mekkah 

Khusus di hari kelima program bebas, PT. Bunda Asri Lestari 

memberikan keleluasaan para jamaah Umroh agar bisa lebih banyak 

beribadah kepada Allah SWT di Masjidil Haram. 

f. Hari keenam Makkah 

` Di hari keenam dari Gambaran perjalanan Umroh 9 Hari, Anda 

akan dibawa ziarah di sekitaran kota Makkah, seperti mengunjungi 

Ma‟la, Jabal Rahmah-Padang Arafah, Jabal tsur, Muzdhalifah, Mina 

dan Masjid Ji‟ronnah untuk pengambilan Miqot bagi jamaah yg 

menginginkan Umroh ke-2 kalinya (Opsional) 

g. Hari ketujuh Makkah 

jamaah masih dipersilahkan untuk memperbanyak beribadah di 

Masjidil Haram, jika jamaah ingin melaksanakan Umroh yg ke-3 kali 

kami dari tim PT. Bunda Asri Lestari akan membantu untuk 

mengambil Miqot di Masjid Tanim. Tan‟im itu merupakan perbatasan 

antara Makkah dari arah Madinah, yg terletak sebelah utara Makkah, 

jarak tan‟im dan bab umroh Mekkah kurang lebih 7 km. 
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h. Hari kedelapan Makkah- Jeddah 

Setelah melaksanakan thawaf wada & Check Out dari Hotel 

Makkah, Anda akan melakuka perjalanan ke Jeddah yg dilanjutkan 

City Tour dengan tujuan ke Masjid Terapung & Laut Merah. Setelah 

itu dilanjut menuju Balad Qornish (pusat perbelanjaan di Jeddah) yg 

kemudian dilanjutkan menuju Bandara King Abdul Aziz untuk 

persiapan pulan ke tanah air. 

i. Hari Kesembilan Tiba di Jakarta 

Setibanya di Bandara Internasional di Jakarta maka akan 

disambut oleh petugas dari PT. Bunda Asri Lestari 

3. Kegiatan setelah ibadah umroh 

Kegitan setehah umroh PT. Bunda Asri Lestari selalu mengadakan 

perkumpulan untuk kegiatan perpisahan serta untuk menyamapikan 

pemohonan maaf apabila ada kesalahan dalam melayani.
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B. Strategi PT. Bunda Asri Lestari Dalam Meningkatan Kualitas Pelayanan 

Strategi Dalam Meningkatan kualitas pelayanan Ibadah Umrah PT Bunda 

Asri Lestari dalam rangka memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada para 

jamaahnya, antara lain: 
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1. Menambahan fasilitas-fasilitas kantor. 

Saat akan mempersiapkan segala sesuatunya dalam bentuk pelayanan, 

PT. Bunda Asri Lestari selalu melengkapi fasilitas-fasilitas yang dianggap 

kurang memadahi dengan tujuan agar proses kinerja yang dilakukan oleh 

karyawan mampu memuaskan sehingga tamu atau pelanggan yang sedang 

berada didalam ruang lingkup PT. Bunda Asri Lestari tidak merasa bosan dan 

nyaman.
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Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar maka harus 

didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang baik pula.  Adapun  

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT Bunda Asri Lestari  yaitu: 
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Tabel. 4 

Sarana Prasarana yang ada di PT Bunda Asri Lestari 

NO JENIS JUM LAH 

01 Komputer 2 Buah 

02 Perinter 2 Buah 

03 AC 2 Buah 

04 Almari Dokumen 2 Buah 

05 Meja 5 Buah 

06 Kursi dan Sofa 11 Buah 
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07 Telfon 1 Buah 

08 Manekin ihrom 1 Pasang 

09 Jam dinding 1 Buah 

10 Akcsesoris dan 

perlengkapan umroh 

- 

 

2. Membina hubungan dengan jama‟ah. 

salah satu upaya yang dilakukan dan yang menjadi substansi utama 

kinerja yaitu selalu membina hubungan antar pegawai dan hubungan antar 

jamaah secara erat. Artinya ketika ada informasi yang baru, sekecil apa pun 

informasi itu harus tetap disampaikan kepada para jamaah dengan tujuan agar 

jamaah selalu mengetahui aktivitas dan jadwal prosedur yang telah dibuat 

oleh perusahaan untuk diketahui oleh para jamaah sehingga tercipta rasa 

saling memperhatikan, diperhatikan dan bertanggungjawab agar kepuasan 

jamaah dapat terpenuhi. 

3. Pengendalian dan pengawasan. 

Artinya saat didalam proses pelayanan berlangsung, oleh pihak 

pimpinan, manajer, atau yang sudah ditunjuk sebagai pengawas, tindak yang 

dilakukan yaitu selalu memantau kinerja dari pegawai dengan tujuan agar 

tidak terjadi suatu miss komunikasi satu sama lain dan untuk menghindari 

apabila terjadi kekeliruan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sehingga 

dirasa bisa merugikan perusahaan atau pelanggan. 
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4. Rekruitmen Sumber Daya Manusia yang professional. 

Dalam mencapai suatu tujuan yang sudah direncanakan, PT. Bunda 

Asri Lestari saat mengadakan rekruitmen SDM selalu memprioritas utamakan 

skill, ketrampilan dan keahlian untuk ditempatkan di posisi yang nantinya 

akan ditempatinya. Konsep kompetensi dalam perekrutan SDM yang 

dijadikan segagai prioritas utama meliputi: Dimensi individu (didalamnya 

terdiri dari bakat, motivasi, karakter, sikap, nilai, dan pengetahuan) yang dapat 

menghasilkan spirit. Perilaku (didalamnya terdiri dari ketrampilan) yang 

menghasilkan tindakan. Prestasi kerja (didalamnya meliputi karya dan 

kegiatan) yang dicerminkan oleh hasil kerja 

5. Membuat jaringan informasi melalui internet seperti media social 

Dalam mempermudah agar masyarakat mudah untuk mengakses 

informasi yang dimiliki, PT. Bunda Asri Lestari memberikan sebuah 

informasi dalam bentuk  jejaring sosial agar mudah dimengerti oleh segala 

usia, yang didalamnya terdapat banyak informasi-informasi terkait kualitas 

pelayanan yang ditawarkannya,  macam-macam aspek, dan prosedur-prosedur 

yang detail sesuai dengan standart operasional perusahaan.
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C  Respon Pengguna Jasa PT. Bunda Asri Lestari 

  Ada pun wawancara kepada bebrapa responden dari pengguna jasa di PT. 

Bunda Asri Lestari adalah sebagai berikut:  

 Responden pertama ia menjelaskan, ia memilih biro PT. Bunda Asri 

Lestari dengan alasan karna ia mendapatkan informasi dari kerabat. Dan 

responden mengatkan ia merasa puas dengan apaya yang telah dia terima dari 

awal pendaftaran, keberaangkatan sampai pelaksanaann ibadah haji dan 

samsampainya di tanah Air.
69

 

 Responden kedua, berbeda dengan responden pertama, responden kedua 

mengatakan ia menggunakan jasa biro PT. Bunda Asri Lestari karna sudah diatur 

oleh pimpinan tempat ia bekerja dikarnakan saya menunaikan ibadah umroh ini 

bonus hasil dari kerja yang maksimal. Dan responden kedua mengungkapkan 

bahwasanya pelayanan yang ia terima Cukup memuaskan, karyawan yang santun 

dan pembimbing yang selalu setia menuntun beribadah dengan senang hati.
70

 

 Responden ketiga,memilih PT, Bunda Asri Lestari sebagai biro perjalan 

ibadah umroh dengan alasan Karena lokasi kantornya dekat dengan tempat 

tinggal. Dan banyak temean kerja yang menyarankan di Biro ini. Dan ia juga 

mengungkapkan  merasa puas dan tidak puas juga, yang saya merasa puas ketika 

pelayanan yang diberiakan oleh para karyawan di kantor, namaun sya tidak 
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merasa puas dengan pelayanan ketika di tanah suci yang di berikan oleh 

pendamping yaitu Muthoif yang tidak cekatan dan seperti tidak profisional.
71

 

 Responden keempat ia menggunakan biro PT. Bunda Asri Lestari karna 

sudah diatur oleh atasan dikarnakan saya berangkat ibadah umroh bersama teman 

kantor dan ia juga mengatakan merasa puas dan nyaman dengan semua bentuk 

pelayanan yang ia terima namun ia hanya menyayangkan tidak adanya jaminan 

asuransi selama menjalankan ibadah umroh serta banyak biyaya tambahan yang 

sebelumnya saya tidak tahu.
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BAB IV 

STRATEGI PT. BUNDA ASRI LESTARI BANDAR LAMPUNG DALAM 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH UMROH 

 

A. Strategi PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Ibadah Umroh 

 

 Menerapkan strategi pelayanan ibadah umroh usaha meningkatkan pelayanan 

konsumen atau calon jamaah  untuk menambah jumlah jamaah serta mengukur 

keberhasilan suatu organisasi, yaitu dengan berusaha memenuhi harapan jamaah, 

adanya penerapan strategi yang paling efektif akan menjadi impian yang jauh dari 

kenyataan. Pada tahap ini dibutuhkan suatu aktifitas yang luas dan membutuhkan 

komitmen serta kerjasama dari seluruh unit dan petugas jika suatu organisasi ingin 

berhasil. 

 Dikarnakan semua jamaah menginginkan apa yang dilakukan dapat dinilai 

sebagai ibadah kepada sangpencipta, seperti yang diutarakan oleh Ari Ginanjar 

Agustiana dalam bukunya yang berjudul Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan 

Emosional Dan Spiritual Emosisonal Sepiritual Quotient ia mengatakan. 

 „‟ Hasil akhir dari ibadah Haji (Umroh) adalah sebuah potret kongkret impian 

manusia sesungguhnya. Idealisme nilai dan idealism tujuan terdapat jelas pada hati 

dan pemikiran orang-orang yang melaksanakanya. Sangat menudahkan bagi 

seseorang untuk menjalani hidup ketika ia telah memiliki peta petunjuk arah 

kehidupanya kelak. Potret tersebut merupakan naskah yang jelas tentang rencana 

hidup, pemikiran dan pelaksanaan kehidupan seseorang dimasa yang akan datang.‟‟  

 

            Oleh karna itu sebisa mungkin pelayanan yang diberikan harus dapat 

memenuhi harapan pelanggan, agar mereka merasa puas. Karna kepuasan itu penting, 
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konsumen yang puas biasanya bersedia untuk memeberitahukan kepuasan yang 

mereka nikmati kepada orang lain, masyarakat dalam hal ini akan mencoba.  

 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, PT. Bunda Asri Lestari selalu 

berusaha memberikan pelayanan secara maximal kepada konsumen serta melakukan 

promosi secara continyu, strategi tersebut adalah: 

1. Menambahan fasilitas-fasilitas kantor. 

 Dengan menambahkann fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang 

kepuasan calon jamaah umroh sangatlah baik dikarnakan akan sangat mebantu 

para karyawan bekerja dengan baik guna melayani para calon jamaah. 

2. Membina hubungan dengan jama‟ah. 

 Memberikan perhatian secara pribadi kepada jamaah baik, akan, saat dan 

setelah menggunakan jasa, ketika jamaah ingin menggunakan jasa di PT. 

Bunda Asri Lestari untuk melaksanakan ibadah umroh, sebagai contoh adalah 

menyapa para jamaah yang datang dan ingin mendaftar atau telepon dengan 

sopan dan ramah, menawarkan bantuan, melayani dengan sungguh- sungguh, 

mengingatkan tentang jadwal mulai dari prosesi pendaftaran, pembuatan 

paspor dan visa, melakukan manasik haji maupun umroh, sampai hari 

beberapa hari sebelum hari pemberangkatan menuju bandara dengan cara via 

sms center dan telephone. 

3. Pengendalian dan pengawasan 

 Hal yang cukup penting dalam penentuan tujuan dan kebijakan adalah 

pemberian informasi. Pertama, dengan member para pegawai data yang akan 
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membantu mereka untuk bekerja lebih baik.pegawai butuh mengenal siapa 

jamaah mereka, seberapa besar nilai jamaah, dan seberapa banyak kerugian 

perusahaan jika kehilangan para jamaah. 

 Melibatkan para pegawai dalam penentuan tujuan dan kebijakan, 

merupakan cara yang efektif untuk dukungan mereka selama pelaksanaannya. 

Namun, walaupun para pegawai terbuka mengemukakan ide-ide, pegawai 

tetap memandang pimpinan sebagai seorang manajer yang dijadikan sebagai 

patokan 

4. Rekruitmen Sumber Daya Manusia yang professional. 

 Keuntungan dari merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan baik 

dalam pelayanan dan ramah untuk suatu usaha jasa adalah akan meningkatkan 

citra perusahaan. Jika seorang petugas pelayanan kinerjanya bagus, selalu 

menyapa dan melayani konsumen dengan sepenuh hati, ramah dan tanggap 

biasanya pelanggan akan lebih leluasa dalam mengungkapkan keinginannya 

karena mereka merasa aman, nyaman, bahagia, dan tenang. Hal ini bisa 

menciptakan hubungan yang harmonis antar petugas pelayanan dengan 

pelanggan, dan akan memungkinkan seorang konsumen menjadi pelanggan 

setia perusahaan. 

5. Membuat jaringan informasi melalui internet seperti media social. 

 Informasi yang diberikan oleh PT. Bunda Asri Lestari hanyalah melalui 

via sms center dan telephone tidak jarang ketiak meberikan informasi seputar 
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PT. Bunda Asri Lestari menggunakan media informasi seperti brosur, melalu 

surat kababar harian dan Baliho atau bener. 

    Maka dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan  di PT. Bunda Asri 

Lestari, perusahaan mengatur strategi dengan berusaha memeberikan pelayanan 

sebaik mungkin kepada calon jamaah. Adapun tipe strategi yang di gunakan oleh PT. 

Bunda Asri Lestari adalah tipe Defenders, yaitu perusahaan-perusahaan yang 

memiliki lini produk terbatas dan berfokus pada efisiensi kegiatan-kegiatan operasi 

mereka yang telah ada. Orientasi pada harga tersebut, membuat perusahaan tidak suka 

melakukan inovasi pada daerah-daerah yang baru 

 Bagi perusahaan yang ingin tetap bertahan ditengah-tengah persainagan 

yang semakin ketat maka harus dapat memeberikan pelayanan yang baik serta 

memuaskan kepada konsumen. Didefinisikan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan 

Beryy. Yang dikutip oleh Tjiptono, pelanggan menginginkan hal-hal sederhana 

sebagai manaberikut ini: 1) Kehandalan (reliability), 2) Responsive (responsiveness), 

3) Keyakinan (assurance), 4) Empati (empathy), 5)Berwujud (tangible) 

 Adapun dalam kontek kualitas pelayanan yang terjadi pada PT. Bunda 

Asri Lestari Bandar Lampung, Penulis melihat lalu menjabarkannya sebagai berikut: 

a.  Kehandalan (reliability) 

 Ketika sedang melaksanakan apa yang sudah menjadi acuan dalam strategi 

pelayananya, PT. Bunda Asri Lestari berusaha untuk selalu menjaga 

komitmen perusahaan dan konsisten dengan segala bentuk peraturan yang 

sudah disepakati bersama. Maksudnya ketika para divisi, staff/ karyawan 
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sudah memberikan perjanjian kepada konsumen, harus sesuai dengan apa 

yang sudah dijanjikannya. 

  Contohnya yaitu saat sedang membicarakan masalah pengurusan dokumen 

yang menggunakan waktu terhadap konsumen, meraka harus menepati apa 

yang sudah ditetapkannya, atau kalau memang dimungkinkan harus ada 

perubahan jadwal dari perjanjian awal, harus diinformasikan jauh hari 

sebelum hari pelaksanaan yang sudah dijanjikan. Dengan tujuan agar tidak 

terjadi kekecewaan oleh konsumen yang mengakibatkan reputasi perusahaan 

jelek di mata konsumen.  

b.   Responsive (responsiveness)  

 Saat sedang melakukan proses pelayanan, para staff/ karyawan di PT. . 

Bunda Asri Lestari diupayakan untuk selalu cepat dan tanggap ketika melihat 

sesuatu yang miss terjadi. Maksudnya ketika terdapat hal yang keliru atau 

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen, lalu konsumen itu 

meminta untuk merevisi ulang sesuai permintaan awal, para staff harus bisa 

mengkondisikan dalam tindakan yang dapat menghasilkan perubahan menuju 

kebenaran yang dapat menghasilkan kepusan pelayanan terhadap jamaah. 

c.  Keyakinan (assurance) 

 Dalam memberikan pelayanan, personal perusahaan harus yakin dan bisa 

meyakinkan kepada para jamaah bahwa bentuk pelayanan yang bersifat fisik, 

finansial, maupun material dapat terjaga keamanan dari segala bentuk resiko 
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agar para jamaah yakin dan tidak ragu-ragu dalam menggunakan jasa dari 

perusahaan tersebut. 

 Namun yang penulis dapatkan dari para jamaah yang telah menggunakan 

jasa PT. Bunda Asri Lestari tidak memberikan jaminan atau ganti rugi 

keselamatan selama perjalanan ibadah umroh. 

d.   Empati (empathy) 

 Dalam menunjang kepusan pelayanan kepada jamaah, para staff/ karyawan 

di dalam PT. Bunda Asri Lestari diwajibkan memiliki rasa perduli terhadap 

sesama rekan kerjanya maupun konsumennya. Yang artinya ketika salah 

seorang mendapatkan suatu keluhan dalam bentuk apa saja, ia siap dan mau 

untuk menjadi pendengar yang baik dan bisa memahami apa yang sedang 

dikeluhkannya atau kesulitannya dan siap untuk membantu sebisa apa yang ia 

bisa berikan dalam rangka agar karakteristik dari perusahaan dapat dianggap 

baik oleh masyarakat banyak. Hal ini tercermin dari keramahannya dalam 

berinteraksi langsung kepada konsumen khususnya. 

 Ketika sedang melaksanakan proses pelayanan, oleh pihak personal 

perusahaan harus membawakan karakteristik sikap yang sopan dan santun 

dalam melayani para jamaah. Tidak menggunakan pembicaraan yang kasar 

atau keras, memberikan pemahaman dengan penuh kesabaran agar jamaah 

merasa sangat di layani dengan sepenuh hati, tidak menunjukan sikap amarah 

atau emosional ketika menjumpai miss atau kekeliruan dalam berinteraksi 

antara personal perusahaan dengan jamaah. 



 

81 
 

 Namun berbeda dengan pelayanan yang di dapatkan ketika menjalankan 

ibadah umroh, pembimbing tidak begitu empati dalam melayani para jamaah.  

e.   Berwujud (tangible) 

 Dalam konteks pelayanan yang berbentuk fisik atau material, PT. Bunda 

Asri Lestari selalu memperhatikan penampilan interior perusahannnya dengan 

memberikan penampilan yang nyaman dan sejuk agar ketika konsumen 

sedang berada di dalam kantor dapat merasakan kenyamanan saat sedang 

menunggu atau berinteraksi dengan para staff.  

 PT. Bunda Asri Lestari juga melengkapi alat-alat canggih seperti proyektor 

guna sebagai media untuk mempresentasikan hasil kinerja agar dapat lebih 

memahami tujuan yang akan dilaksanakan. Computer dan internet sebagai 

sumber informasi yang dapat dijangkau para divisi dapat mengikuti 

perkembangan informasi diseluruh dunia. Mesin penghitung uang yang 

berfungsi sebagai penghitung uang dalam jumlah yang sangat banyak agar 

dapat mempersingkat waktu. 

 

B. Analisis SWOT dan Hasil Analisis SWOT PT. Bunda Asri Lestari Bandar 

Lampung. 

 

Dalam menganalisa data, penulis berusaha menggambarkan faktor apa saja 

yang mempengaruhi kegiatan pelayanan tersebut. Analisis yang penulis uraikan 

adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai factor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika 
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yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman 

(treats). dapun yang menjadi analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan (strengths) 

a. Kantor PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung yang terletak di pinggir 

jalan utama dan terletak di pusat keramayan kota Bandar Lampung 

sehingga masarakat mudah mengetahu keberadaan kantor. 

b. Staf dan karyawan yang memiliki kompetensi dan professional, seperti 

memiliki wawasan tentang bidang yang di tempatinya. 

c. PT. Bunda Asri Lestari Bandar Lampung selalu mengutamakan 

kekhusuaan dan kenyamanan jamaah dalam beribadah 

2. kelemahan (weaknesses) 

a. fasilitas gedung PT. Bunda Asri Lestari yang memiliki ukuran yang 

kurang besar dan tempat parkir kurang memadai. 

b. PT. Bunda Asri Lestari tidak melayani atau membantu dalam pembuatan 

Paspor RI. 

c. Tidak tersedianya jaminan keselamatan 

d. Pembimbing atau Muthawif yang berubah-ubah dan kurang 

berpengalaman 

3. Peluang (opportunities) 
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a. Biro-biro perjalanan umroh akan tetap tumbuh dan berkembang 

dikarenakan penduduk Indonesia kurang lebih 87,18% adalah beragama 

Muslim dan sebagian yang mampu memiliki kesadaran untuk menunaikan 

Ibadah haji. 

b. Berkembangnya media informasi sebagai alat untuk menarik minak 

konsumen arau jamaah. 

4. Ancaman (treats) 

a. Berpindahnya jama‟ah dikarenakan dengan adanya ragam fasilitas-

fasilitas dan pelayanan yang lebih memuaskan di biro lainnya, yang 

bersumber dari mulut ke mulut. 

b. Makin banyaknya bermunculan pesaing yang ketat kerena banyak biro-

biro penyelenggara umroh, sehingga akan mengurangi kuota yang 

diberikan kepada setiap biro penyelenggara Ibadah umroh. 

Metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar 

dan berguna untuk melihat suatu permasalahan dari empat sisi yang berbeda, yaitu 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil keuntungan dari peluang yang ada 

sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman, namun dalam membuat 

analisis SWOT perusahaan harus realistis dalam menggambarkan kekuatan dan 

kelemahan internal. Karena kelemahan yang disembunyikan atau kekuatan yang tidak 

tergambarkan dengan baik akan membuat arahan menjadi tidak bias digunakan.  
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Penulis menemukan kekuatan dan peluang sangat dominan dalam strategi 

peningkatan kualitas pelayanan yang diberiakn oleh PT. Bunda Asri Lestari kepada 

pelanggan. Hal ini menandakan bahwa sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, 

dengan pelayanan yang diterapkan oleh PT. Bunda Asri Lestari memiliki kompetensi 

dan professional, seperti: memiliki wawasan mengenai produk, memberikan 

pelayanan sesuai permintaan, melayani secara cepat, tepat, dan melakukan pencatatan 

secara benar, serta membuka layanan informasi di berbagai daerah. 

 Hal ini dapat disimpulkan rekomendasi strategi yang diberikan adalah 

progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat 

dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan 

meraih kemajuan secara maksimal. 

Penulis mendapatkan data yang dapat dijadikan bahan analisis tentang 

kualitas pelayanan umroh di PT. Bunda Asri Lestari. Dari hasil wawancara dan 

observasi penulis, sebagai perusahaan yang sudah  bergerak dibidang penelenggara  

perjalan ibadah haji khusus dan umroh, bahwa PT. Bunda Asri Lestari memiliki 

banyak peluang yang sangat besar untuk terus tumbuh dan berkembang.  

Namun demikian, masih ada beberapa penghambat dan ancaman.seperti 

masih kurangnya pengawasan pada pelaksanaan pelayanan yang terjadi di Arab 

Saudi. Hambatan dan ancaman ini dapat dengan mudah diatasi jika pihak direksi 

mampu menerapkan strategi peningkatan pelayanan kepada para jamaahnya yang 
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strategi itu terkait dengan penguatan manajemen pelayanan internal perusahaan 

maupun terkait dengan penguatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.  

Strategi PT. Bunda Asri Lestari yang sudah ditetapkan, diterapkan dan 

diupayakan untuk dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, agar para jamaah 

merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan walaupun masih memiliki 

kekurangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan penulis sajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang 

penulis buat berkaitan dengan masalah seputar strategi PT. Bunda Asri Lestari dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jamaah Umroh. Adapun kesimpulan 

dan saran-saran tersebut di bawah ini sebagai berikut:   

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisa data yang penulis 

lakukan  dan telah terurai dalam bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. a.  PT. Bunda Asri Lestari merupakan salah  satu Biro Perjalanan Ibadah Haji 

dan Umroh yang berpartisipasi membantu pemerintah dalam hal 

penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dengan memberikan pembinaan, 

pelayanan, dan Perlindungan bimbingan Ibadah Haji dan Umroh.  

b. Adapun tipe strategi yang di gunakan oleh PT. Bunda Asri Lestari adalah 

tipe Defenders, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki lini produk 

terbatas dan berfokus pada efisiensi kegiatan-kegiatan operasi mereka 

yang telah ada. Orientasi pada harga tersebut, membuat perusahaan tidak 

suka melakukan inovasi pada daerah-daerah yang baru. Terlihat dari tidak 

berkembangnya paket-paket pilihan yang baru. 
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2.   a. Dari hasil analisis SWOT didalam penelitian ini, bahwa PT. Bunda Asri 

Lestari adalah Biro yang yang kuat dan berpeluang, artinya rekomendasi 

strategi yang diberikan oleh penulis disambut positif, sangat dimungkinkan 

strategi yang dilakukan oleh PT. Bunda Asri Lestari untuk terus melakukan 

ekspansi, sehingga dapat memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan 

secara maksimal. 

b. Sebagai perusahaan yang sudah memiliki pengalaman, PT. Bunda Asri 

Lestari memiliki peluang yang besar untuk dapat tumbuh dan berkembang 

dengan maksimal. Namun demikian, masih ada beberapa penghambat dan 

ancaman. Hambatan dan ancaman ini dapat dengan mudah diatasi jika 

pihak direksi mampu menerapkan strategi peningkatan kualitas pelayanan 

kepada para jamaahnya, yang strategi itu terkait dengan penguatan 

manajemen pelayanan internal perusahaan maupun terkait dengan 

penguatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

B. Saran 

Adapun saran-saran  yang akan penulis berikan untuk meningkatkan usaha 

PT. Bunda Asri Lestari adalah sebagai berikut :  

1. Diharapkan kepada Komisaris, Derektur dan para staf pengurus PT. Bunda 

Asri Lestari untuk senantiasa melaksanakan susunan strategi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanannya pada program kegiatan PT. Bunda Asri 

Lestari dimasa yang akan datang seiring perubahan yang terjadi. 
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2. Mengadakan controlling serta mengevaluasi program yang sedang dijalankan 

atau yang sudah berjalan. Dengan tujuan agar pelayanan perjalanan Umrah ke 

depannya lebih baik lagi. 

3. Mengingat seiring bertambahnya calon jamaah yang bergabung dengan PT. 

Bunda Asri Lestari, maka sebaiknya diadakan penambahan kepengurusan agar 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang ditangani. 

4. Mempertahankan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kualitas pada 

karyawan sehingga terciptanya kerjasama yang baik. 

5. Menambah sarana dan prasarana salah satunya dalam bentuk gedung 

perkantorannya  karena performen gedung perkantoran merupakan salah satu 

aspek pemasaran yang penting untuk menarik konsumen (Jamaah).  

6. Perusahaan harus lebih maksimal dalam merespon keinginan jamaah dalam 

setiap pelayanan umroh yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad Jaelani, Panduan Lengakap Ibadah Haji Dan Umroh, (Yogyakarta: PT Suka 

Buku, 2015). 

 

Al-Qur‟an Terjemah Transliterasi Perkata Dan Terjemah Perkata,(Bekasi: Cipta 

Bagus Segara, 2012). 

 

Ati cahaya, Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia,( Jakarta : 

Pertama putrid Media, 2009). 

 

Basri Ms, Metodologi Penelitian Sejarah Pendekatan , Teori Dan Praktik ,( Jakarta, 

Restu Agung, 1997).  

 

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997) 

 

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). 

 

Cholit Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997 ). 

 

David Hunger, Thomas, Manajemen Strategis, (Yokyakarta: Andin, 2003). 

 

Departemen Agama RI, Derektorat jendral penyelenggaraan Haji dan Umroh.(Jakarta 

2007) 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1997 ). 

 

Dorothea Wahyu, manajemen kualitas pendekatan sisi kualitatif, ( Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2003). 

 

Fandy Tjiptono, Prinsip-prinsip Total Cuality Cervice, (Yogyakarta: Andi, 2001), 

Cet. 2. 

 

George R. Terry . leslie W. Reu, Dasar-Dasar Manajemen, ( Jakarta : Bumi Aksara, 

2014). 

 

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 

 



 

90 
 

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, Pedoman Haji, ( Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2006 ). 

 

Hendrawan Supratikno dkk, Adveced Strategic management, ( Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2005). 

 

Husaini Ustman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2001). 

 

Ismail solihin, Manajemen Strategi, ( Bandung: Erlan gga, 2012 ). 

 

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Cet. VII, (Bandung: Masdar Maju, 

1996). 

 

Kasmir, Etika Costumer Service,(Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005). 

 

Kasmir, Etika customer Service,( Jakarta: Rajawali, 2006). 

 

Kolter, Philip, Manajemen Pemasaran, ( Jakarta : Erlangga ). 

 

Marzuki, Metodologi Riset, ( Yogyakarta: Ekonisia, 2005 ). 

 

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisi Data Kualitatif, (Jakarta: UI-

Press.1992), Cet. 1. 

 

Nazis, Metode Penelitian, (Jakarta: Galia Indonesia, 1993). 

 

Onang uchayana , Ilmu Komunikasi Teori dan Peraktek, ( Bandung : PT. Rosda 

Karya, 1992 ). 

 

Rambat lupiyoadi, Manajemen Pemasaran jasa teori dan peraktek, ( Jakarta: PT. 

Gramedia pustaka utama, 2005 ). 

 

Rosady ruslan, metode penelitian public relation dan komunikasi.(Jakarta: PT 

Rajawali pers). 

 

Setiyawan Hari Purwodan Zulkieflimansyah, Manajemen Strategi, (Jakarta: Lembaga 

Penerbitan FEUI, 2001).  

 

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2002). 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Pt 

Rineka Cipta, 1993). 



 

91 
 

Sunapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta; PT Raja Grafindo 

Persada,2003). 

 

Tata Sukayat, Manajemen Haji Umroh dan Wisata Agama, ( Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2016 ). 

 

 

 

Doni Hendro, Strategi Yayasan Yatim PiatuMiftahul Ulum Way Halim Permai Dalam 

Penbinnaan Kemandirian Anak Asuh, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

IAIN Raden Intan Lampung, 2008. 

 

http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan, tanggal,  23 januari 

2016 

 

Karya Rini Purwaningsih, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bandar Lampung, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2016. 

 

Mukhotib Muhammad, setrategi pelayananunit VIP rawat inap rumah sakit pku 

muhamadiah kabupaten temanggung dalam meningkatkan kepuasan pasien. 

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan


 

92 
 

Lampiran  I 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Wawancar guide dengan komisaris PT. Bunda Asri Lestari  

1. Bagaimana keadaan umum, sejarah berdirinya PT. Bunda Asri Lestari ? 

2. Bagaimana struktur organisasi PT. Bunda Asri Lestari ? 

3. Apa sajakah visi dan misi PT. Bunda Asri Lestari ? 

4. Apa saja Produk-produk yang DitawarkanPT. Bunda Asri Lestari ? 

5.   Adakah SOP Pelayanan PT. Bunda Asri Lestari? 

6. Manajemen Perjalanan Umroh Sejak Dari Pendaftaran Sampai Kepulangan 

ketanah Air? 

7. Apa saja usaha untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan  

umroh di PT. Bunda Asri Lestari ? 

8. Apakah menurut anda strategi peningkatan kualitas pelayanan jamaah  umroh 

sudah dianggap baik atau berjalan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan? 

9. Bagaimana Strategi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan ? 

B. Wawancara dengan Jamaah PT. Bunda Asri Lestari 

1. Kenapa anda memilih biro Umroh dan haji di PT. Bunda Asri Lestari?? 

2. Apakah ada alasan khusus yang membuat anda tertarik dengan PT. Bunda 

Asri Lestari? 

3. Menurut pendapat anda bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh PT. Bunda 

Asri Lestari? 

4. Program Paket apa yang anda pilih di PT. Bunda Asri Lestari? 

5. Puas atau tidak pusakah anda dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. 

Bunda Asri Lestari. 


