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ABSTRAK 

 

MANAJEMEN PELAYANAN CALON JAMA’AH HAJI PADA 

KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) AL-IKHWAN 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

ANISA PRATIWI 

NPM. 1341030061 

 

Peranan KBIH sangat membantu pemerintah dalam hal bimbingan akan 

pengetahuan apa saja yang harus dilakukan seorang jama’ah ketika melaksanakan 

ibadah haji. Maka KBIH harus mempunyai dan mampu menerapkan manajemen yang 

berbasis mutu pelayanan, akhir-akhir ini banyak dijumpai KBIH-KBIH yang 

bermunculan dan bahkan menjamur di tengah masyarakat, akan tetapi tidak 

diimbangi dan didukung dengan SDM yang handal sehingga menimbulkan berbagai 

masalah. 

Untuk itu penulis mencoba mengungkapkan permasalahan apa saja yang 

sebetulnya terjadi di KBIH secara umum. Namun untuk lebih fokus penulis 

mengambil dua permasalahan agar dapat menghasilkan sebuah penelitian yang 

bernilai guna. manajemen pelayanan  calon jama’ah haji pada KBIH Al-Ikhwan. 

Faktor pendukung dan penghambat manajemen pelayanan  calon jama’ah haji pada 

KBIH Al-Ikhwan . 

Metode penelitian tersebut dibahas melalui studi lapangan yang akan meneliti 

dinamika manajemen pelayanan permasalahan yang di ambil di KBIH Al-Ikhwan. 

Adapun permasalahan penelitian meliputi metode yang digunakan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif yang menganalisis dengan pendekatan manajemen. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dengan jumbah Populasi yang dimaksut disini adalah para pengurus, 

pembimbing jamaah haji dan karyawan KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung yang 

berjumlah 32 orang. Dan Adapun yang menjadi sampel adalah: ketua Yayasan, Hi. Ir. 

A. Ikhwan Hakim, ketua KBIH Hj. Ir. Anisah,  Administrasi dan Keuangan Ibu 

Erlinawati, 2 orang pembimbing jamaah, dan 4 orang jamaah yang telah 

menggunakan jasa KBIH Al-Ikhwan. 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian: manajemen pelayanan calon jama’ah 

haji yaitu menerapkan fungsi manajemen meliputi; perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian. Adapun faktor pendukung di dalam KBIH Al-Ikhwan 

meliputi : sarana prasarana yang memadahi serta mempunyai seketariat sendiri, SDM 

pembimbing dan karyawan yang professional, didukung oleh instansi pemerintah 

dengaan izin beroparasi yang lengkap. Faktor penghambat yang menggangu jalanya 

aktifitas pelayanan kepada jama’ah yaitu banyaknya persaingan yang ada serta 

tingginya calon jamaah yang berusia lanjut dan berresiko tinggi.  
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Adapun kesimpulannya KBIH Al-Ikhwan menerapkan unsur-unsur 

manajemen yang baik sehingga dalam memberikan pelayanan ibadah haji bisa secara 

optimal, sehingga dapat memberikan nilai yang positif dan mempunyai rasa ikhlas, 

ada beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam KBIH Al-Ikhwan adapun 

faktor pendukung dimana faktor pendukung ini digunakan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kepada jama’ah agar lebih baik dan faktor penghambat ini harus 

diselesaikan sehingga tidak menggangu kinerja pelayanan KBIH. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam setiap pembuatan karya ilmiah khususnya pembuatan skripsi perlu 

penegasan terhadap judul, agar tidak terdapat kesalahan dalam memahami judul. 

Untuk itu, diuraikan pengertian yang terdapat di dalam judul skripsi ini adalah 

“MANAJEMEN PELAYANAN CALON JAMA’AH HAJI PADA KELOMPOK 

BIMBINGAN HAJI ( KBIH ) AL-IKHWAN BANDAR LAMPUNG’’, terlebih 

dahulu akan diuraikan istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi. Sebagai 

berikut: 

Manajemen adalah peroses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya- sumber 

daya organisasi lainya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
1
. 

Manajemen dalam arti luas merujuk pada rangkaian kegiatan, dari 

perencanaan yang akan dilaksanakan kegiatan sampai penelitian. Manajemen dalam 

arti sempit, terbatas pada inti kegiatan nyata, mengatur atau mengelola kelancaran 

kegiatanya, mengatur kecekatan personil yang melaksanakan, pengatur sarana 

pendukung, pengatur dana, dan lain-lain, tetapi masih terkait dengan kegiatan nyata 

yang sedang berlangsung. Atau dengan kata lain, manajemen merupakan suatu 

                                                             
1
 Hani handoko, Manajemen edisi dua,( Yogyakrta,BBFE, 2000), h. 8 

 



15 
 

kegiatan yang berupa proses pengolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang 

tergabung organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.
2
 

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.
3
 

Menurut Bahruddin HS. Pengertian haji adalah sengaja berkunjung 

menziarahi ka‟bah yang terletak di masjidil haram di makkah, dengan niat 

menunaikan ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima memenuhi perintah Allah.
4
  

KBIH Al-ikhwan Bandar Lampung adalah salah satu kelompok bimbingan 

ibadah haji yang berada di Bandar lampung yang tepatnya berada di jl. Cut Nyak 

Dien, No.62 DEFG, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, kode pos 

35119 , KBIH ini beroprasi sejah tahun 2008, KBIH ini melayani dan membimbing 

kaum muslim dalam menjalankan ibadah haji sesuai dengan sunah Rasllulah SAW, 

serta meraih haji yang mabrur yang tiada balasanya kecuali surge. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka penulis akan memfokuskan 

penelitian pada peroses manajemen pelayanan dalam kegitan untuk melayanai calon 

jamaah haji dari awal pendaftaran sampai tiba di tanah air. Manjemn merupakan 

                                                             
2
Suharsimi arikunto dan  lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, Manajemen Pendidikan, ( 

Yogyakarta : FIP Universitas Negeri Yogyakarta, 2009) cet. V , h. 2 
3
 Kolter, Philip, Manajemen Pemasaran, ( Jakarta : Erlangga ), hal83 

4
 Bahruddin HS, Pembinaan Mental Bimbingan Al-Qur’an, (Jakarta: Bima Aksara, 1984), h. 

107 
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landasan utama untuk menyusun segalahal kegiatan yang akan di telapkan dalam 

lembaga, agar lembaga berjalan dengan sesuai rencana dan harapan bersama. 

Kesimpulan yang dimaksut dalam judul sekripsi ini adalah bagaimana 

manajemen pelayanan calon jamaaah haji guna meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada jamaah untuk melayani para calon jama’ah haji untuk memenuhi 

harapan yang sesuai dengan harapan pelanggan.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara subyektif penulis memilih judul ini dikarnakan ingin mengetahui 

penerapan Manajemen pelayanan guna meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada jamaah untuk melayani para calon jama’ah haji Al-Ikhwan  

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 . 

2. Secara obyektif, Manajemen pelayanan merupan unsur yang sangat penting 

dalam mengembangkan suatu usaha. Melihat dari keadaan yang sering terjadi 

disebuah kelompok bimbingan nibadah haji KBIH , Dimana saat ini banyak 

sekali yang memberikan pelayanan khusus kepada para jamaah, disini mereka 

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

diteliti mengenai Manajemen yang diterapkan guna meningkatkan pelayanan 
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guna meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada jamaah untuk melayani 

para calon jama’ah haji Al-Ikhwan  Bandar Lampung. didukung lokasi 

penelitian yang cukup terjangkau yaitu masih diruang lingkup Bandar 

Lampung.  

 

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 rukun islam dan rukun iman menjadi amalan yang harus 

dilaksanakan. Rukun islam ada lima, dan menunaikan ibadah haji adalah salah satu 

dari kelima rukun tersebut.  Telah dijelaskan pula dalam al-Qur‟an surah Ali „Imran 

ayat97Allahberfirman: 

 

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim 

Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) 

orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa  
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mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
5
 

Kegiatan ibadah haji mempunyai dua sisi yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaannya yaitu, standar pelaksanaannya saat masih di tanah air banyak aspek 

penting yang harus diperhatikan pembinaannya seperti dalam pelayanan jasa 

(pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, 

pemeriksaan kesehatan calon jamaah), bimbingan manasik, (materi bimbingan, 

metode dan waktu bimbingan), penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. 

Sedangkan standar pelayanan ibadah haji dan umrah di tanah suci adalah pelayanan 

akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan. 
6
 

 Dinamika penyelenggaraan haji selalu menjadi topik pembicaraan hangat 

dikalangan masyarakat. Hal ini karena tuntutan publik di era reformasi dan 

keterbukaan, dan juga kenyataan bahwa haji bukan hanya rutinitas tahunan yang 

menjadi kewajiban umat Islam dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima, 

tetapi lebih dari itu, perlu ditingkatkan sistem dan mekanisme penyelenggaraan haji 

itu sendiri. Dinamika tersebut sudah selayaknya ditanggapi secara proporsional oleh 

pemerintah atau lembaga terkait, untuk mencari solusi sehingga penyelenggaraan haji 

akan  lebih profesional sesuai dengan harapan masyarakat.  

                                                             
5
 Departemen Agama RI, Al-„Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 

2005), h. 49 
6
 Abdul Aziz dan Kustini, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan 

Keagamaan, 2007), h. 22 
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Berdasrkan Undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji no. 13 tahun 

2008, sebagai penyempurna undang-undang no 17 tqhun 1999., tercantum bahwa 

pembinaan ibadah haji adalah serangkayan kegiatan yang meliputi penyuluhan dan 

bimbingan bagi jamaah haji.
7
 Dalam pembinaan meliputi dua hal yakni penyuluhan 

dan bimbingan penyelenggaraan ibadah haji. Penyuluhan memberikan penjelasan 

mengenai prosedur pendaftaran haji. Sedangkan pembinaan membahas me ngenai 

bimbingan penyelenggaraan ibadah haji bimbingan ini meliputi pedoman pembinaan, 

tuntunan manasik dan panduan perjalanan ibadah haji. 

Penyelenggaraan haji selama ini dinilai kurang efektif dan efisien. Hal ini 

turut mempengaruhi kualitas pemberian pelayanan dan perlindungan kepada jamaah, 

untuk itu upaya  penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji  

harus ditingkatkan. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan 

pembinaan, pelayanan dan perlindungan  kepada jamaah haji. 

 Dengan manajemen pelayanan haji yang baik, di harapkan dalam melayanai 

jamaah haji bisa maksimal mungkin, efektif dan efisien sebelum jamaah haji 

diberangkatkan ketanah suci, sehingga jamaahmerasa puas dan dalam 

melaksanakan haji berjalan dengan lancer sesuai dengan tuntunan agama , sehingga 

mendapatkan haji yang mabrul. 

                                                             
7
 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Idonesia Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 

Jakarta Seketariat Negara, 2008 pasal 13 



20 
 

 Berdasarkan urayan pada latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik 

untuk meneliti tentang ’’ MANAJEMEN PELAYANAN CALON JAMA’AH HAJI 

PADA KELOMPOK BIMBINGAN HAJI ( KBIH ) AL-IKHWAN BANDAR 

LAMPUNG ’’ 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pelayanan calon jama’ah haji pada KBIH Al-Ikhwan  

Bandar Lampung? 

2. Apa faktor yang mendukung & menghambat  dalam peroses manajemen 

pelayanan calon jama’ah haji pada KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan 

aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga perlu dirumuskan secara jelas 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pelayanan KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung?  

b. Mengetahui Apa faktor yang mendukung dan menghambat KBIH Al-

Ikhwan  Bandar Lampung? 



21 
 

2. Manafaat 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 manajemen 

pelayanan kepada para  jamaah ibadah umroh pada  KBIH Al-Ikhwan  

Bandar Lampung?semakin baik dan terus berkembang. 

 

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 pengetahuansecara seksama 

untuk mencapai tujuan.
8
 Sedangkan penelitian adalah suatu peruses, yaitu suatu 

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapat 

                                                             
8
 Cholit Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997 ), hal.35 
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pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

tersebut.
9
 

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.
10

 

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. 

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 manajemen pelayanan denagn maksut untuk 

memuaskan jamaah ibadah Umroh. 

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

10
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 32. 
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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. 
11

 

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:
12

 

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 

                                                             
11

Ibid, hal. 11  
12

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia,2002), hal. 68  
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penelitian yang isinya tentang strategi dalam meningkatkan kualitas 

ibadah umroh. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
13

 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 

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

populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
14

 

Populasi yang dimaksut disini adalah para pengurus, pembimbing 

jamaah haji dan karyawan KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung yang 

berjumlah 32 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi (individu) yang diteliti.
15

 Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

                                                             
13

Ibid, hal.130 
14

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

1993), hal. 102.  
15

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

Cipta, 1993), h. 104 
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penelitian sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

non random sampling artinya tidak semua populasi diberikan kesempatan 

untuk ditugaskan menjadi sampel, teknik yang di gunakan penulis adalah 

jenis purposive sampling yaitu memilih sekelompok subyek yang didasari 

atas pembagian tugas sesuai dengan bidangnya. Adapun yang menjadi 

sampel adalah: 

1. ketua Yayasan   : Hi. Ir. A. Ikhwan Hakim 

2. ketua KBIH   : Hj. Ir. Anisah 

2. Administrasi dan Keuangan : Erlinawati 

4. 4 orang jamaah yang telah menggunakan jasa KBIH Al-Ikhwan 

a) Yusuf syarwani  

b) Nurrahmah cong 

c) M. Sairan 

d) Rika sainah 

G. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memudahkan dalam pengambilan data di lapangan, maka terdapat 

beberapa metode pengumpulan data yang digunakan: 

a) Wawancara atau Intervew 

Teknik wawancara (interview) adalah teknik pencarian data/informasi 

mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk 

pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan
16

. 

                                                             
16

 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 79 
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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

  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas 

terpimpin artinya wawancara yang bebas mengajukan kerangka pertanyaan 

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 

manajemen pelayanan. 

b) Metode Observasi 

 Observasi atau pengamatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan 

pengukuran, dalam arti sempit, pengamatan yang dilakukan dengan 

                                                             
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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menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan
19

.   

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.
20

 Observasi juga merupakan alat pengumpulan data dengan  

menggunakan pengamatan atau mengindrakan langsung terhadap suatu benda, 

kondisi, situasi, proses atau prilaku.
21

 

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 

                                                             
19

 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 79 
20

 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 32 
21

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

hal. 52 
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Pengambilan data observasi merupakan cara untuk mendapatkan data 

tentang keadaan sarana dan fasilitas yang dimiliki dalam peroses manajemen 

pelayanan. 

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, 

dan lain sebagainya.
22

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.
23

 

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 

                                                             
22

 Nazis, Metode Penelitian, (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), hal. 212 
23

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

Aksara, 2001), hal.73.  
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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.
24

 

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. 

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  

 

 

 

                                                             
24

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

Agung, 1997), hal.63.  
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H. Analisis Data 

Metode analisis data yaitu usaha menyeleksi, menyusun dan menafsirkan data 

yang telah masuk dengan tujuan agar data tersebut dapat dimengerti isi dan 

maksudnya, sebab data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi, belum bisa dibaca secara optimal sebelum dianalisis. 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

 

Dengan metode ini peneliti dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, 

Pertama setelah pengumpulan data selesai, terjadilah reduksi data yakni suatu analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang telah direduksi 

akan disajikan dalam bentuk narasi maupun matrik. Dan yang ketiga adalah 

penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap yang kedua dengan 

mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan. 

 

 

                                                             
25

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

Cipta, 1993, h. 104 
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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 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 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. 



32 
 

2. Karya Sutrimo, NPM 1341030085, Prodi: Manajemen Dakwah, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul 

skripsi’’ Strategi PT. bunda asri lestari Bandar lampung dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan ibadah umroh’’  hasil dari penelitian nya adalah 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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BAB II 

MANAJEMEN PELAYANAN, HAJI DAN UMROH 

 

A. Manajemen Pelayanan 

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Ada juga beberapa definisi manajemen sebagai berikut dalam 

buku Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, menjelaskan 

bahwa manajemen adalah: manajemen, pengurusan, kepemimpinan, 

ketatalaksanaan, dan kepengurusan, pengelolaan dan sebagainya. Kata 

manajemen berasal dari kata “manage” atau “manus” yang berarti: 

memimpin, menangani, mengatur atau membimbing.
26

 

George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagaimana 

dikutip oleh Rosadi Ruslan sebagai berikut: manajemen merupakan 

proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
27

 

                                                             
26

 Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 296 
27

Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsep dan Aplikasi, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Rosada, 1998), Cet, 1, h. 3 
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Mary Parker Follett manajemen sebagai seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melelui orang lain.
28

 Definisi ini 

mengandung arti bahwa para manajer atau pengurus yang ada 

dilingkungan organisai atau suatu lembaga untuk mencapai tugas atau 

tujuan-tujuan suatu organisasi harus melibatkan orang lain dan tidak 

mungkin melakukan dengan seorang diri. 

Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
29

 

Sedangkan menurut Menurut Sukarno, manajemen ialah: 

Proses dari memimpin, membimbing, dan memberikan fasilitas dari 

usaha orang-orang yang terorganisir formal guna mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dipaparkan juga tentang 

manajemen adalah Proses perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan.
30

  

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses 

untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan menjalankan setiap fungsi 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bisa disebut juga 

                                                             
28

Hani Handoko, Manajemen, Yogyakarta, BPFE, 2000, h. 8 
29

 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 2 
30

Soekarno, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Miswar, 1986), h. 4 
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sistem kerjasama yang melibatkan orang lain agar tercapai tujuan 

bersama. 

 

b. Unsure-unsur Manajemen 

  Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya 

tujuan perusahaan (organisasi), karyawan dan masyarakat. Dengan 

manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan 

dapat ditingkatkan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari: 

man, money, methode, machines, materials, dan  market, disingkat 6 

(enam)M. 

a. Man (manusia, tenaga kerja)  

 Dalam hal haji, yang disebut Man disini berarti sumber daya 

manusia berupa pembimbing haji. 

b.  Money (uang atau pembiayaan) 

 Pembiayaan ini berarti dana haji yang akan dipergunakan untuk 

bimbingan manasik haji yang bersumber dari Kementerian Agama. 

c. Material (bahan-bahan atau perlengkapan)  

 Tanpa adanya material (bahan-bahan), manusia tidak dapat berbuat 

banyak dalam mencapai tujuannya tanpa adanya material yang 

akan diproses, tidak mungkin ada wujud dari hasil  yang diproses. 
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d. Machines (mesin-mesin)  

 Alat pelengkap guna memudahkan suatu proses. Selain itu, suatu 

kegiatan dapat dikatakan cepat dan mudah bila disertai adanya alat 

sebagai pelengkap. 

e. Method (metode, cara, sistem kerja)  

 Cara melaksanakan suatu pekerjaan guna  pencapaian tujuan yang 

tertentu, maka penggunaan metode tertentu pula yang akan 

mengiringinya. Metode guna pencapaian sesuatu juga sebagai 

sarana kelancaran dalam merampungkan tugas. 

f. Market (pasar)  

 Peran pasar sangat penting, yakni sebagai tempat untuk 

memasarkan hasil produksi (barang) dari suatu kegiatan usaha. 

Oleh karena itu, baik buruknya suatu kualitas atau besar kecilnya 

suatu laba yang akan diperoleh suatu perusahaan dapat dikenal 

oleh masyarakat tergantung bagaimana metode penguasaan pangsa 

pasar itu sendiri.
31

 

 

c.  Fungsi Manajemen 

 Menurut Handoko untuk menentukan dan mencapai tujuan-

tujuan organisasi dapat dilakukan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 
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perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan 

personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan 

(leading), dan pengawasan (controlling).
32

 

 Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk 

kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakanya 

kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, 

yang terdiri dari:
33

 

a.   Planning (perencanaan) 

  Perencanaan adalah suatu peroses menentukan apa 

yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan 

tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Perencanan 

juga adalah suatu peroses menentukan apa yang ingin dicapai di 

masa yang akan datang serta  menetapkan tahapan-tahapan yang 

dibutuhkan untuk mencapainya.
34

 

  Fungsi perencanaan merupakan suatu pemilihan yang 

berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan 

menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu 

yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 
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kegiatan- kegiatan yang diusulkan dengan keyakinan untuk 

tercapainya hasil yang dikehendaki  

   perencanaan merupakan suatu pemilihan yang 

berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan 

menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu 

yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan- kegiatan yang diusulkan dengan keyakinan untuk 

tercapainya hasil yang dikehendaki 

1. Tahap dasar perencanaan 

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat 

tahap sebagai berikut:
35

 

a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan di 

mulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau 

kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan 

yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara 

tidak efektif. 

b) Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi 

perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau 

sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan. 

c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala 

kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu 
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diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

 Organisasi merupakan peroses penyusunan pembagian 

kerja kedalam unit-unit kerja dan fungsinya beserta 

penetapanya dengan cara-cara yang tepat mengenai orang-

orangnya, yang harus menduduki fungsi-fungsi itu berikut 

penentuanya dengan tepat tentang hubungan wewenang dan 

tanggung jawab, yakni penting demi adanya pembagian kerja 

secara tepat.
36

 

 Pengorganisasian ini menjadi penting bagi proses 

kegiatan suatu organisasi sebab dengan adanya 

pengorganisasian maka rencana menjadi lebih mudah dalam 

pelaksanaannya. Setiap bidang yang ada dalam organisasi 

merupakan komponen yang membentuk satu sistem yang 

saling berhubungan baik secara vertical maupun horizontal 

yang bermuara kesatu arah untuk mencapai suatu tujuan. 

 Pada akhirnya pengorganisasian, dimana pada masing-

masing pelaksana menjalankan tugasnya pada kesatuan kerja 

yang ditentukan dengan wewenang yang ditentukan pula, akan 
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memudahkan pimpinan dalam mengendalikan 

penyelenggaraan kegiatan.  

 Kekuatan suatu organisasi terletak pada kemampuan 

untuk menyusun berbagai sumber dayanya, dalam mencapai 

suatu tujuan. Semakin terkoordinir dan terintegrasi kerja 

organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Adapun tujuan organisasi ialah untuk membimbing 

manusia-manusia bekerjasama secara efektif.
37

 

 Ada beberapa aktifitas yang dilakukan pada fungsi 

organizing: 

1. Mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, 

pembinaan, dan memberikan motivasi kepada pekerja 

supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan 

2. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang 

pekerjaan 

3. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan 

c. Actuating (pelaksanaan) 

 Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagi keseluruhan 

usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota 

organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin 
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demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan 

ekonomis.
38

 

 Menerima pendapat yang mengatakan bahwa manusia 

merupakan unsur terpenting dari seluruh unsur administrasi 

dan manajemen berarti mengakui pula bahwa fungsi 

penggerakan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting 

karena secara langsung berkaitan dengan manusia, segala jenis 

kepentingan dan kebutuhanya.
39

 

 Hal dasar bagi tindakan menggerakkan adalah 

manajemen yang berpandangan progresif maksudnya para 

manajer harus menunjukkan melalui kelakuan dan keputusan-

keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang 

dalam untuk anggota- anggota organisasi mereka. 

d. Evaluation (Evaluasi) 

   Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang teren cana untuk mengetahui keadaan suatu 

objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Fungsi utama evaluasi adalah menelaah suatu 
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objek atau keadaan untuk mendapat informasi yang tepat 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
40

 

Tahapan-tahapan Evaluasi secara umum adalah. 

a. Menentukan topik evaluasi: dalam mengevaluasi tentukan 

topik atau apa yang akan kita evaluasi baik itu suatu 

program kerja atau hasil kerja. 

b. Merancang kegiatan evaluasi: sebelum melakukan evaluasi, 

sebaiknya merancang kegiatan-kegiatan evaluasi agar tidak 

ada yang kita lewatkan dalam evaluasi nantinya. 

c. Pengumpulan data: setelah merancang kegiatan, lakukanlah 

pengumpulan data sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan dalam kegiatan evaluasi berdasarkan kaidah-

kaidah ilmiah 

d. Pengolahan dan analisis data: setelah data terkumpul, 

selanjutnya data tersebut diolah dengan mengelompokan 

agar mudah dianalisis, dan disediakan tolak ukur waktunya 

sebagai hasil dari evaluasi 

e. Pelaporan hasil evaluasi: hasil evaluasi harus di ketahui 

oleh setiap orang-orang yang berkepentingan agar 

mengetahui hasil-hasil yang telah dikerjakan. 
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 Oleh sebab itu, lembaga harus selalu memonitor dan 

mengawasi setiap kegiatan atau pelaksanaan program, 

sehingga masalah-masalah yang dapat mengganggu jalannya 

roda organisasi dapat sedini mungkin diketahui, agar dapat 

segera diambil langkah-langkah perbaikan untuk mencapai 

tujuan yang ada. Disamping itu, dengan tindakan-tindakan 

monitoring tersebut lembaga juga dapat segera mengadakan 

evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilanjutkan 

sesuai dengan program kerja guna kepentingan pengembangan 

selanjutnya. 

 

2. Pelayanan 

 Pelayanan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang 

atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau 

nasabah.
41

. 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 pelanggan. Artinya karyawan 
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langsung berhadapan dengan pelanggan atau menempatkan sesuatu 

dimana pelanggan sudah tahu tempatnya atau pelayanan melalui telepon.
42

 

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. 

Berikut ini beberapa ciri pelayanan baik bagi perusahaan dan 

karyawan yang bertugas melayani jamaah.
43

 

a. 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. 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

 Pada dasarnya jamaah ingin dilayani secara prima.Untuk 

melayani jamaah, salah satu hal yang paling penting diperhatikan 
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disamping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana 

dan prasarana fasilitas sehingga membuat jamaah nyaman atau betah 

dalam ruangan tersebut. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Mampu berkomunikasi 

 Artinya karyawan harus mampu berbicara kepada 

jama‟ah.Karyawan juga harus dengan cepat memahami keinginan 



46 
 

jama‟ah.Selain itu, karyawan harus dapat berkomunikasi dengan 

bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. 

f. 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. 

g. 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. 

h. 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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3. Standar Pelayanan Haji 

 Mnurut Tata Sukayat  pelayanan ialah pemenuhan kebutuhan melalui 

aktifitas oranglain secara langsung. Pelayanan pun diartikan sebagai setiap 

kegiatan/manfaat yang di tawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. 
44

 

 Masih menurut Tata Sukayat pelayanan adalah suatu kegiatan atau 

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara sesorang dan 

orang lain atau mesin secara fisik. Dan menyediakan kepuasan jamaah. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pelayanan dijelaskan sebagai usaha 

melayani kebutuhan orang lain, dan melayani adalah membantu 

menitipkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 

 Kegiatan pelaksanaan pelayanan haji dan umrah meliputi:   

1. Administrasi  

 Administrasi adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan 

dan melibatkan semua orang secara bersama- sama dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, mulai dari 

proses pendaftaran, pembayaran, surat keimigrasian. 
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2. Bimbingan manasik 

 Bimbingan manasik haji dan umrah dapat dilakukan menjadi 

tiga bagian, yaitu: 

a. Prahaji. Bimbingan yang dilakukan sebelum berangkat ke Tanah 

Suci agar calon jamaah mengerti dan memahami bagaimana cara 

beribadah haji dan umrah ketika berada di tanah suci nanti. 

b. Bimbingan yang dilakukan ketika berada di tanah suci. 

Pembimbing mendampingi dan memberi pengarahan kepada 

jamaah agar pelaksanaan ibadah haji dan umrahnya sesuai dengan 

tatacara ibadah haji. 

c. Pasca Haji. bimbingan yang dilakukan setelah pelaksanan ibadah 

haji dan umrah, untuk mempertahankan kemabruran haji dan 

umrah. 

3. Transportasi 

 memegang peran yang cukup menentukan dalam pelaksanaan 

ibadah haji. Pergerakan jamaah dari daerah asal menuju ke Arab Saudi 

sampai kembali ke daerah asal memerlukan sarana transportasi yang 

sesuai dengan jarak tempuh perjalanan dan volume angkut (orang dan 

barang) 
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4. Akomodasi. 

 Akomodasi adalah salah satu unsur penting yang harus di 

perhatikan oleh para penyelenggara ibadah haji. Penyelenggara harus 

memberikan akomodasi dengan baik dan memuaskan sehingga para 

jamaah lebih khusuk dalam menjalankan ibadah. Pelayanan akomodasi 

yang dimaksud anatara lain: pelayanan jasa penginapan yang 

dilengkapi dengan pelayanan makan, minum serta jasa lainya. 

5. Konsumsi 

 Kelayakan dalam penyajian makanan yang memenuhi standar 

gizi dan higienis merupakan pelayanan yang menjadikan jamaah 

merasa nyaman dan puas. Bila dibandingkan dengan fasilitas yang 

mereka terima dan rasakan, biaya mereka keluarkan untuk bisa 

melaksanakan haji dan umrah menjadi seimbang. 

6. Kesehatan. 

 Pelayanan kesehatan dilakukan sebelum berangkat ke tanah 

suci, seperti medical chek-up, suntikan vaksin meningitis dan H1n1. 

Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan,perawatan dan pemeliharaan 

kesehatan agar jamaah tetap dalam keadaan sehat, tidak menularkan 

atau tertular penyakit selama menjalankan ibadah haji dan umrah, serta 

setelah kembali ke tanah air.
45
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B. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji ( KBIH ) 

1. Pengertian KBIH  

 Pembinaan calon jamaah/jamaah haji adalah salah satu tugas pokok 

Departemen Agama yang dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, dimana dalam pelaksanaan 

tugas ini pemerintah telah melibatkan pihak masyarakat ikut berpartisipasi 

sebagai mitra kerja. 

 Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah 

melembaga dalam bentuk organisasi; Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 

(KBIH), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan 

pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, KBIH adalah mitra 

kerja pemerintah membimbing jamaah calon haji (Pra Haji), sementara IPHI 

mitra kerja pemerintah untuk melestarikan kemabruran haji (Pasca Haji). 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial Islam yang 

bergerak dalam bidang Bimbingan Manasik Haji terhadap calon 

jamaah/jamaah  haji baik selama pembekalan ditanah air maupun pada saat 

ibadah haji di Arab Saudi.  

 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai lembaga sosial 

keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki 

legalitas pembimbingan melalui Undang-Undang dan lebih diperjelas melalui 
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sebuah wadah khusus dalam struktur baru DepartemenAgama dengan Subdit 

Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji.
46

 

 KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas 

bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 

2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji  dan Umrah, yang mereposisi 

sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan. Dalam 

Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Haji Bab XI tentang 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Pasal 32 dinyatakan, bahwa KBIH 

berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di 

tanah air maupun Arab Saudi.
47

 

2. Perizinan KBIH  

 Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di terbitkan oleh Ka-

Kanwil Depag setempat atas nama Menteri Agama RI kepada Lembaga Sosial 

Kegamaan Islam. Kegiatan KBIH adalah memberikan bimbingan kepada 

calon jamaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a. Permohonan izin di tujukan kepada Ka. Kanwil Depag Profinsi dengan 

rekomendasi Ka. Kandepag setempat. 

b.  Memiliki akta notaris.  

c. Memiliki sekretariat yang tetap, alamat dan nomor telepon yang jelas. 
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d. Melampirkan susuna pengurus. 

e. Memiliki bimbingan haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti 

pelatihan-pelatihan calon haji oleh pemerintah Ketetapan KBIH 

dikeluarkan oleh Ka. Kanwil untuk berlaku 3 tahun. Penetapan tersebut 

dapat diperpanjang apabila hasil akreditasi dua tahun terakhir nilai 

kerjanya paling rendah C (sedang).   

3. Tugas Pokok dan Fungsi KBIH  

 Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) meliputi: 

a. Menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air 

maupun sebagi bimbingan pembekalan. 

b. Menyelenggarakan/ melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.  

c. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan 

kasus-kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan di Arab Saudi 

d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik 

keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang dibimbingnya. 

 Sementara itu dilihat dari sisi fungsinya Kelompok Bimbingan Ibadah 

Haji (KBIH) memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah:  

a. Penyelenggara / pelaksana bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air 

sebagai bimbingan pembekalan. 

b. Penyelenggara / pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi. 

c.  Pelayan, konsultan, dan sumber informasi perhajian.  
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d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan 

ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah. 
48

  

4.  Haji 

 Menurut bahasa, haji berarti menyengaja, menuju atau mengunjungi. 

Sedangkan menurut istilah syar’inya atau istilah fiqihnya, haji berarti 

mengunjungi atau pergi ke Baitullah, Ka’bah di Mekkah dengan niat 

mengerjakan ibadah melalui ketentuan syarat, rukun, dan waktu yang telah 

diajarkan didalam syariat Islam.
49

 

Menurut Bahruddin HS. Pengertian haji adalah sengaja berkunjung 

menziarahi ka‟bah yang terletak di masjidil haram di makkah, dengan niat 

menunaikan ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima memenuhi perintah 

Allah.
50

  

Menurut Sabiq. Haji adalah perjalanan menuju makkah dengan tujuan 

untuk melaksanakan thowaf, sa‟i, wukuf (bermalam) di Arofah dan beberapa 

ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah SWT.
51

 

Dari beberapa pendapat yang ada tentang pengertian haji, dapat 

dipahami bahwa, Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (ka‟bah) untuk 
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melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, tawaf, sa‟i dan amalan 

lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan 

mengharapkan ridlo-Nya. Haji merupakan rukun Islam kelima yang 

pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 

sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. 

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan 

oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istitha’ah (sanggup).
52

 Seperti 

firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat : 97. 

                             

                        

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim.Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka 

Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam.(QS. Ali-Imran : 97).”
53

 

Sanggup dalam ayat tersebut berarti sehat, aman dalam perjalanan, 

cukup biaya (baik untuk membiayai perjalanan ke Baitullah maupun bagi 
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nafkah keluarga yang ditinggalkannya), serta tidak terjadi hal-hal yang dapat 

menghalanginya untuk menunaikan ibadah haji.
54

 

a. Syarat Wajib Haji 

Syarat waib haji adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dahulu 

sebelum seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat-

syarat wajib tersebut yaitu : 

1) Islam 

2) Berakal (tidak sakit mental dan pikirannya) 

3) Baligh (dewasa) 

4) Merdeka (bukan budak) 

5) Istitha’ah (mampu)   

b. Rukun Haji 

Rukun haji adalah rangkaian kegiatan dalam ritual ibadah haji yang 

harus dilaksanakan. Tidak ada ganti bagi orang yang meninggalkan. Rukun 

haji tersebut yaitu : 

1) Ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji 

2) Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 

3) Thawaf, yaitu thawaf untuk haji (thawaf ifadah) 

4) Sa’i, yaitu lari-lari kecil antara Shafa dan Marwah 7 kali 

5) Tahallul, yaitu mencukur rambut sedikitnya 3 helai 
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6) Tertib.
55

 

c. Wajib Haji 

Wajib haji adalah serangkaian kegiatan didalam ritual melaksanakan 

haji yang harus dilaksanakan sebagai pelengkap rukun haji. Apabila salah 

satu dari wajib haji ini ada yang ditinggalkan, maka hajinya masih tetap 

sah. Hanya saja, orang tersebut wajib membayar Dam (denda). 

Wajib haji yang perlu diketahui yaitu : 

1) Niat Ihram dari Miqat 

2) Mabit (bermalam) di Muzdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah 

3) Melontar atau melempar Jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah 

4) Mabit (bermalam) di Mina pada hati Tasyrik (tanggal 11,12, dan 13 

Dzulhijjah) 

5) Tawaf Wada’ (tawaf perpisahan) 

6) Meninggalkan prilaku-prilaku yang dilarang saat ihram. 

Ibadah haji juga tidak terlepas dari ibadah umrah, dimana setiap 

calon jama’ah haji yang melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi, sudah 

pasti akan melaksanakan ibadah umrah. Dan ibadah haji dapat dinyatakan 

sempurna jika telah melaksanakan ibadah umrah untuk memperoleh ridho 

Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 

196 : 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.” 

 

d. Macam-macam Ibadah Haji 

Dalam pelaksanaan ibadah haji dari jaman Rasulullah SAWhingga 

sekarang, ada tiga cara yang bisa dilakukan, yaitu haji dengan cara Ifrad, 

Qiran, dan Tamattu’.  

1) Haji Ifrad 

Haji Ifrad ini dilaksanakan secara terpisah antara haji dan 

umrah, masing-masing dikerjakan secara tersendiri dalam waktu yang 

berbeda, namun tetap harus dikerjakan dalam satu musim haji. Dalam 

cara Ifrad ini jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji terlebih 

dahulu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan melakukan umrah dalam 

satu musim haji atau waktu haji. 

2) Haji Qiran 

Haji Qiran yaitu pelaksanaan haji dengan cara menunaikan 

ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Dengan demikian, prosesi 

Tawaf, Sa’i, dan Tahallul untuk haji dan umrah dilakukan satu kali 

atau sekaligus. Tetapi karena hal inilah jama’ah haji dikenakan Dam 

(denda) yaitu menyembelih seekor kambing, atau jika tidak mampu 
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dapat berpuasa 10 hari. Dan bagi jama’ah yang melaksanakan hai 

Qiran disunnahkan untuk melakukan Tawaf Qudum saat baru tiba di 

Mekkah. 

3) Haji Tamattu’ 

Haji Tamattu’ adalah ibadah haji yang dikerjakan dengan cara 

mendahulukan umrah terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan 

haji.
56

 

Ketiga cara tersebut mempunyai kemudahan masing-masing. Sehingga 

calon jama’ah haji bisa memilih cara yang mudah sesuai dengan kemampuan 

masing-masing individu untuk dikerjakan.
57

 

e. Hikmah atau Manfaat Haji dan Umrah  

Hikmah yang terkandung dalam ibadah haji dan umrah yaitu : 

a. Menghapus Dosa 

b. Sebagai amal yang utama 

c. Haji dan umrah adalah sebuah ibadah yang mampu menghidupkan 

berbagai macam perasaan didalam hati setiap umat muslim. Salah satunya 

adalah perasaan kasih sayang terhadap sesama umat muslim dan rasa 

simpatik terhadap pendritaannya. 

d. Hai dan umrah merupakan barometer atau ukuran yang bisa digunakan 

untuk mengetahui siapa saja yang mempunyai perhatian terhadap urusan 
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dan kondisi kaum muslim, baik yang positif maupun yang negatif, seperti 

kekuatannya, kelemahannya, kebodohannya, kehinaannya, kemiskinannya, 

kemuliaannya, dan kondisi-kondisi lainnya. 

e. Haji dan umrah adalah satu-satunya ritual yang mempunyai kemampuan 

sangat besar untuk merobohkan dan menghancurkan tembok-tembok 

penyekat yang memisahkan antara sesama umat muslim. Baik sekat itu 

berupa nasionalisme, ras, suku, kekayaan materi, kekuasaan dan lain 

sebagainya. 

f. Dapat menimbulkan rasa sosial yang tinggi, meningkatkan proses edukasi 

dalam kehidupan persaudaraan dan persatuan antar umat Islam diseluruh 

dunia.
58
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BAB III 

GAMBARAN  DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum  KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

1. Letak Geografis 

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota yang menjadi ibukota 

provinsi Lampung, Indonesia. Kota Bandar Lampung merupakan pintu 

gerbang pulau Sumatera. Kota ini terletak sekitar 165 km sebelah barat laut 

kota Jakarta yang ibukota negara Indonesia. KBIH Al-Ikhwan yang berlokasi 

di jalan Cut Nyak Dien No. 62 E-F Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.  

Batas wilayah KBIH Al-Ikhwan sebelah Utara Kecamatan Kedaton, 

sebelah Selatan Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Teluk Betung Utara, 

sebelah Barat Kecamatan Tanjung Karang Barat dan sebelah Timur 

Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Enggal.
59

 

2. Sejarah Berdirinya KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

Latar belakang berdirinya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) ini 

karena ingin berangkatnya Ibadah Haji ke Tanah Suci setiap tahun. Hal itu 

yang mendasari Ir. Ahmad Ikhwan Hakim membuka Kelompok Bimbingan 

Ibadah Haji (KBIH). 
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Mengawali usaha sebagai pengusaha konstruksi pada tahun 1991, Hi. 

Ikhwan pada tahun 2008 membuka Yayasan Ikhwan Al-Hakim dan kemudian 

membentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Pada tanggal 24 Juni 

2009 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Ikhwan mendapatkan Izin 

Operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan SK No. Kw. 

08.3/1/Hj.00/1004/2009.
60

 

Pada tahun 2008 jamaah yang ikut bimbingan di KBIH Al-Ikhwan 

hanya 17 orang atau setengah rombongan. Namun, berkat kepuasaan 

beribadah para jemaah pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2009 jamaah 

yang masuk dalam KBIH Al-Ikhwan mengalami peningkatan mencapai 135 

orang dan pada tahun 2010 mencapai 187 orang atau lebih dari 4 

rombongan.
61

  

KBIH Al-Ikhwan ini didukung oleh tak kurang 20 Ustad ternama di 

Provinsi Lampung yang siap membimbing jamaah dalam melaksanakan 

kegiatan ibadah haji dan umrah.
62

 KBIH Al-Ikhwan sendiri memang dikenal 

sebagai KBIH yang memberikan layanan yang sangat baik kepada jamaahnya 

untuk semua proses pengurusan ibadah haji. 
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Bahkan pada tahun 2017 ini mencapai 401 jamaah atau lebih dari 9 

rombongan.
63

 KBIH Al-Ikhwan membatasi calon jamaah yang akan 

bergabung di Al-Ikhwan, hal ini dilakukan agar KBIH Al-Ikhwan dapat 

memberikan layanan seoptimal mungkin kepada jamaah. 

3. Moto dan Tujuan KBIH Al-Ikhwan 

a. Moto  

“ Kenyamanan dalam Keikhlasan” 

b. Tujuan  

1) Membimbing calon jamaah haji untuk melaksanakan proses sebelum 

berhaji. 

2) Memberikan materi manasik haji baik teori maupun praktek. 

3) Memberikan keutamaan beribadah haji maupun rukun wajib dan 

sunnah. 

4) Mengadakan pendampingan calon jamaah haji baik dari Tanah Air 

sampai ke Tanah Suci  (Mekah dan Madinah) 

5) Memberikan pelayanan dan pendampingan proses pendaftaran, 

pemberangkatan, pelaksanaan sampai pemulangan.
64

 

4. Struktur Organisasi 

a. Struktur Organisasi Yayasan Ikhwan Al-Hakim
65

 

Pembina   : Hj. Teisir Abdat 
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Ketua Yayasan : Hi. Ir. A.Ikhwan Hakim 

Pengawas   : Hj. Hanifah 

Bendahara  : Hj. Fettum Teisir 

Sekretaris   : Hj. Ir. Anisah 

b. Struktur Organisasi KBIH Ikhwan Al-Hakim
66

 

Ketua KBIH   :  Hj. Ir. Anisah 

Sekretaris    :  Hi. Ir. A.Ikhsan Karim, MT 

Administrasi dan Keuangan :  Erlinawati 

        Ratih 

Koordinator Pembimbing KBIH : DR. KH. A. Bukhari Muslim, Lc, M.A 

Tim Pembimbing Haji  : Ust. Ir. H. A.Ikhsan Karim, MT 

       Ust. H. Ferdinal Syarif 

       Ust. H. Abdul Basit, S.Pd.I 

       Ust. H.M. Syariffullah, S.Ag, M.Kom.I 

       Ust. Suhaili Afani, S.Pd.I, M.Pd.I 

       Ust. H. Bachtiar 

       DR . KH. Anas Hidayatullah, M.Ag 

       Ust. Drs. H. Sutisno Hadi AM, MH 

       Ust. H. Rahmat Hidayat, S.Sos.I 

       Ust. H. Mufid, S.Ag 

       Ust. H. Amiruddin Muslih, M.Pd.I 
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       Ust. H. Said Karimin, S.Ag 

       Ust. H. Maswi, S.Ag 

       Ust. H. Hilmudin Sulani, Lc 

       Ust. H. Alianda M, S.Ag, M.Kom.I 

                  Ust. Drs. H. Basyarudin Maisir 

       Ust. DR. H. Rosidi, MA 

       Ust. Rizal Taufik, S.Pd.I, M.Pd.I 

       KH. Ahmad Izuddin Abdussalam 

 

B. Manajemen Pelayanan pada KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung dalam pelaksanaan pelayanannya selalu 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar bisa mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Berikut ini adalah penerapan fungsi-fungsi 

manajemen pada KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung, meliputi:  

a. Penerapan fungsi Perencanaan  

  Perencanaan merupakan tahap awal dalam sebuah kegiatan 

manajemen. Hasil dari penyusunan perencanaan tersebut akan menjadi 

acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni organizing, actuating, 

dan controlling. Adapun perencanaan di KBIH Al-Ikhwan meliputi:67 
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a) Perekrutan Calon Jamaah Haji 

 KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung merupakan salah satu KBIH di 

daerah Lampung yang mempunyai jamaah haji cukup banyak. Namun 

dalam melakukan perekrutan calon jamaah haji bukan berarti dapat 

dilakukan dengan mudah, karena terdapat banyak KBIH-KBIH lain di 

daerah lampung khususnya kota bandar lampung yang juga bersaing 

dalam perekrutan calon jamaahnya. 

b)  Penetapan Jadwal 

 Dalam penetapan jadwal Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

Al-Ikhwan mengadakan rapat kerja setiap tahunnya, rapat kerja yang 

dipimpin langsung oleh ketua yayasan dan dihadiri oleh pengurus, semua 

pembimbing. Dalam rapat tersebut menentukan kapan, hari, tanggal, 

waktu, tempat, materi yang akan digunakan dalam kegiatan manasik haji 

dan penentuan tutor atau pembimbing. 

c)  Penetapan Biaya 

 Penetapan biaya KBIH Al-Ikhwan menetapkan besarnya biaya dengan 

rapat kerja pengurus.  Sementara itu biaya bimbingan manasik haji 

KBIH Al-Ikhwan pada tahun 2017 ini sebesar Rp. 1.750.000,00. Biaya 

tersebut menurut Ibu Erlinawati sudah mencakup komsumsi ( Snack dan 

Minum), Pembimbing, dan Atribut ( Buku Panduan Manasik Haji, Baju 

koko+syal berlogo yayasan bagi calon jamaah haji pria, bergo + 
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kerudung berlogo yayasan bagi calon jamaah haji wanita dan pin nama 

calon jamaah haji). 

d) Bimbingan di Tanah Air  

 KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung dalam memberikan bimbingan 

adalah terkait dengan materi-materi sebagai bekal para jamaah untuk 

melakukan ibadah haji di tanah suci, untuk itu materi yang diberikan 

berkaitan dengan ibadah haji. Program bimbingan jamaah haji pada 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Tanah Air berupa 

bimbingan manasik haji baik teori maupun praktek. Bimbingan manasik 

haji ini dilakukan langsung di Yayasan KBIH Al-Ikhwan Bandar 

Lampung dan  untuk prakteknya di luar secretariat KBIH. Bimbingan 

manasik haji diselenggrakan setiap minggu sebanyak 6 kali pertemuan, 6 

kali pembahasan fiqh dan 2 kali pertemuan manasik yang meliputi pra 

manasik dan manasik (teori).  

 Pra manasik merupakan kegiatan yang menjelaskan fiqh ibadah yaitu 

tentang cara ibadah yang biasa dilakukan di Tanah Suci tetapi jarang 

dilakukan di Tanah Air. Misalnya, Tayamum, Shalat Jenazah, Shalat 

Jamak dan Qashar dan ibadah lainnya. Tatacara ibadah ini langsung 

dipraktekkan sampai jamaah memahami dan dapat melakukannya. 

 Manasik teori merupakan kegiatan yang berisi tentang cara memakai 

pakaian Ihrom, larangan ketika Ihrom, Thawaf, Sa’I, Wukuf, lontar 
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Jumrah dan amalan-amalan lain yang menyangkut pelaksanaan ibadah 

haji. Penjelasan teori ini mengambil dari berbagai sumber dan dipimpin 

langsung oleh pembimbing KBIH yaitu tim pembimbing Al-Ikhwan, 

yang bertempat di Yayasan Ikhwan Al-Hakim. 

 KBIH Al-Ikhwan kepada calon haji yang telah mendaftar memberikan 

satu set buku bimbingan ibadah haji yang terdiri dari buku bimbingan 

manasik haji, buku panduan perjalanan haji, buku tanya jawab ibadah haji 

dan do’a dan zikir ibadah haji. 

 Setelah mendapatkan bimbingan manasik dalam bentuk teori, jamaah 

pun mendapatkan bimbingan dalam bentuk praktek lapangan, kegiatan ini 

mengacu pada keadaan sebenarnya yaitu dengam membuat alat peraga 

miniature Ka’bah, Tempat Sa’I dan lain sebagainya. Kegiatan ini 

dilakukan di luar secretariat KBIH Al-Ikhwan dan dibimbing langsung 

oleh tim pembimbing KBIH Al-Ikhwan. Selain penjelasan teori dan 

praktek, dilakukan pemantapan materi haji dan tanya jawab seputar 

kegiatan ibadah haji dan berbagai informasi yang dibutuhkan.
68

 

 Sebelum pemberangkatan KBIH Al-Ikhwan mengadakan pertemuan 

terakhir sebelum keberangkatan untuk mengevaluasi kesiapan jamaah 

baik fisik, mental, maupun kesiapan perlengkapan. Pada pertemuan ini 

KBIH Al-Ikhwan memberikan informasi kepada jamaah mengenai : 
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tanggal keberangkatan, tanggal kepulangan, kloter, maktab dan nomor 

rumah dan pesawat. 

e) Bimbingan di Tanah Suci  

 Setelah sampai di Arab Saudi baik di Mekkah maupun Madinah tidak 

ada satupun kegiatan jamaah yang terlepas dari pengawasan, bimbingan 

dan pembinaan oleh pembimbing rombongan dari KBIH AL-Ikhwan. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing selama di Tanah Suci 

tahap demi tahap yang harus dipahami oleh jamaah haji, mulai miqot, 

ihram, wukuf di Arafah, tawaf yaitu berjalan mengelilingi Ka’bah 

sebanyak tujuh kali dimulai dari Hajar Aswad, Sa’I, dan Tahalul. Selain 

itu setiap malam jumat sering diadakannya Tausiah yang dibimbing oleh 

ustad atau para pembimbing.
69

 

 Materi-materi di atas sangatlah penting untuk dipahami dan dikuasai 

oleh jamaah. Untuk itu di dalam melakukan bimbingan KBIH Al-Ikhwan 

memberikan pembimbing yang memiliki kemampuan, pengetauan, dan 

benar-benar mengusai materi. Dengan begitu jamaah akan lebih mudah 

memahami dan menerima materi yang diberikan, sehingga dalam tataran 

praktek jamaah mampu mengimplementasikannya, karena hal tersebut 

terkait dengan diterima atau tidaknya ibadah haji seseorang. 

 Jamaah haji yang mengikuti bimbingan di KBIH Al-Ikhwan tidak 

hanya mendapatkan pendampingan dan bimbingan di Tanah Air saja, 
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tetapi juga mendapatkan bimbingan dan pendampingan saat menjalankan 

ibadah haji di Tanah Suci. 

 Hal itu terbukti KBIH Al-Ikhwan selalu mengirimkan pengurus 

sebagai petugas haji, baik sebagai pembina maupun pendamping, untuk 

mendampingi dan membina jamaah bimbingan KBIH Al-Ikhwan, karena 

pengurus benar-benar memperhatikan ibadah haji para jamaah 

bimbingannya, karena hal itu menyangkut diterima atau tidaknya ibadah 

haji seseorang. 

b. Penerapan Fungsi Pengorganisasian 

Pengorganisasian yaitu fungsi manajemen yang bertujuan untuk 

menentukan tugas ataupun fungsi dari masing-masing pengurus organisasi. 

Pengorganisasian disini diberikan kepada setiap karyawan sesuai 

kemampuan yang dimiliki sehingga kinerja mereka bisa lebih optimal. Selain 

itu, adanya pengorganisasian dapat membantu koordinasi antar sesama 

pengurus dan memaksimalkan kinerja dari masing-masing pengurus 

tersebut. Pengorganisasian yang baik dapat membentuk kerjasama yang 

baik antar pengurus KBIH, serta menghindarkan dari tumpang tindihnya 

pekerjaan. Maksudnya, masing-masing pengurus dari KBIH Al-Ikhwan  

Bandar Lampung harus menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Tanpa 

adanya kerjasama yang baik, maka pelayanan yang diberikan tidak akan 

berjalan dengan baik.  
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c. Penerapan fungsi Pelaksanaan (actuating) 

Salah satu fungsi manajemen yang ikut berperan di dalam 

pengelolaan organisasi KBIH adalah pelaksanaan. Setiap kegiatan yang 

dilakukan itu melibatkan beberapa orang didalamnya yang bekerja sama, 

dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan pelayana  

pada lembaga KBIH diperlukan tenaga kerja yang bukan hanya mahami 

pekerjaannya, tetapi juga harus memiliki kemampuan atau pemahaman 

yang luas tentanh haji itu sendiri. Namun jangan lupa bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan dalam suatau lembaga maupun organisasi itu hal 

yang paling utam itu adalah kerja sama, kerena keberhasilan suatu kegiatan 

itu tidak hanya mengandalkan individu melainkan kerja sama yang bagus 

dari personil yang 

ada dalam lembaga atau organisasi tersebut. 

 Semua yang telah direncanakan dan pengoganisasian akan 

terlaksanakan dalam peroses ini sesuai dengan yang telah ditentukan 

adapun suber-sumber daya dan yang lainya yang dibutuhkan akan 

terkendali karna sudah tesrencana70 

d. Penerapan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (Controlling)  

                                                             
70 Erlinawati, Administrasi dan Keuangan, Wawancara, 30 oktober  2017 
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Fungsi pengawasan dalam manajemen memiliki arti suatu proses 

mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan 

penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan 

menghasilkan tujuan yang kurang baik. Pengawasan dan evaluasi disini 

dilakukan sejak mulai pendaftaran hingga sepulangnya jamaah haji di 

tanah air, serta para jamaah akan dipantau di Makkah saat pelaksanaan 

haji.  

Proses pengawasan dilakukan oleh seluruh pengurus KBIH. 

Pengawasan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan secara 

langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan ketika 

kegiatan sedang berjalan, sedangkan pengawasan tidak langsung 

dilakukan dari jarak jauh, seperti adanya laporan pertanggungjawaban 

setelah melaksanakan suatu kegiatan. 

 Kemudian KBIH juga melakukan rapat pengurus sebulan sekali untuk 

mencari tahu kendala-kendala yang dihadapi selama proses pelayanan 

dan mencari solusi atas permasalahan itu. Selama kegiatan dilaksanakan, 

pengawasan bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan 

selesai bersifat evaluasi, dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan 

selama kegiatan dilaksanakan 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

Berikut faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pelayanan calon 

jamaah haji di KBIH Al-Ikhwan , antara lain:  

1. Faktor Penghambat  

a. Adanya jamaah haji yang mempunyai risiko tinggi (risti), baik itu yang 

sakit ataupun yang sudah usia lanjut, sehingga proses pelaksanaan rukun 

maupun wajib haji ketika di Tanah suci akan sedikit terhambat.  

b. Adanya jamaah haji yang tingkat pendidikannya rendah (SD atau tidak 

sekolah), sehingga dalam proses pemahaman tentang materi yang 

diajarkan dapat lebih lama dari yang mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi.  

c. Terkadang terjadi ketidak sinkronan informasi yang disampaikan antara 

KBIH dan Kementrian Agama, sehingga membuat calon jamaah haji 

merasa bingung. 

d. Sumber Daya Manusia di KBIH Al-Ikhwan yang rata-rata berusia tua, 

sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman agak lambat, terutama 

dengan Ilmu Teknologi (IT). 
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e. Adanya persaingan dengan KBIH yang berdiri dikota Bandar Lampung,. 

Adapun daftarnya sebagai berikut:71 

NO NAMA KBIH ALAMAT 

01 Yaumil Jl. H.Said , No 14 Tanjung karang 
Timur (0721-267210) 

02 Multazam Jl. Arif Rahman Hakim. No 5 (0721-
772272) 

03 Hikmah Taubatan Jl. Tengku Umar. No 90         (0721-
773905) 

04 Abdurrahim Adri Jl. Danau Singkep. No 11      (0721-
702131) 

05 Tan’em Jl. ikamTenggiri. No 126 Teluk      ( 
0721-486072 ) 

06 Al-Ikhwan Jl. Cut Nyak Dien. No 62                ( 
0721-241323 ) 

07 Labbaik Jl. Sultan Agung. No12                   ( 
0721-785641) 

08 Ar-Rifina Jl. Cengkeh Tengah IV. No 222       ( 
0721-702969 ) 

09 Asyifa Jl. Kapten Abdul Hag. No 3             ( 
08177921870 ) 

                                                             
71 https://lampung.kemenag.go.id/artikel/22615/bidang-penyelenggara-haji-dan-umroh 
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10 Nikmatul Akbar Jl. Sriwijaya. No 11 kel. Enggal      ( 
0721-240100 ) 

11 Aji Daya Jl. Sultan Agung . Gg. Murai . No7 

12 Al-Musafri Jl. Muhammad Rum, Sumur Putri  
(0721-488750) 

13 Darul Fattah Jl. Kopi. No 23 A  Gedung Meneng 

14 Safir Al-Madina Jl. Tengku Umar. No 103 A 

15 An-Namirah Jl. Alam Jaya. No 12 A           (0721-
703100) 

16 Pakem Raudhoh Jl. ZA Pagar Alam, Raja Basa (0721-
781202 ) 

2. Faktor Pendukung  

a. Adanya tenaga pembimbing yang berkompeten, berpengalaman, dan 

profesional. Pembimbing haji perlu berbekal kompetensi sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan bagi pendidik.  

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Adanya sarana dan 

prasarana tersebut dapat menunjang proses pelayanan yang diberikan 

KBIH Al-Ikhwan kepada calon jamaah haji. Sarana dan prasarana, 

disertai dengan geduk yangmemedai dan cukup luas 
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c. Adanya kerjasama yang solid antar masing-masing pengurus, sehingga 

tugas dari masing-masing pengurus dapat dilaksanakan dengan baik. 

d. Letak geografis KBIH Al-Ikhwan yang strategis. 72 

 

. Respon Pengguna Jasa KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

 Ada pun wawancara kepada bebrapa responden dari pengguna jasa KBIH Al-

Ikhwan Bandar Lampung adalah sebagai berikut:  

 Responden pertama ia menjelaskan, ia memilih KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

dengan alasan karna ia mendapatkan informasi dari kerabat. Dan responden 

mengatkan ia merasa puas dengan apaya yang telah dia terima dari awal pendaftaran, 

Bimbingan, keberaangkatan sampai pelaksanaann ibadah haji dan samsampainya di 

tanah Air.
73

 

 Responden kedua, berbeda dengan responden pertama, responden kedua 

mengatakan ia menggunakan jasa KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung karna 

mendapatkan informasi dari atasan dan rekan-rekan kerjanya yang sudah 

menggunakan jasa KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung. Dan responden kedua 

mengungkapkan bahwasanya pelayanan yang ia terima Cukup memuaskan, karyawan 

                                                             
72

 Observasi, 01 Desember  2017 
73

 Yusuf syarwabi, Jamaah, wawancara. 9 desember , 19 April 2017 
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yang santun dan pembimbing yang selalu setia menuntun beribadah dengan senang 

hati.
74

 

 Responden ketiga,memilih KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung dengan alasan 

Karena lokasi kantornya dekat dengan tempat tinggal. Dan banyak temean kerja yang 

menyarankan di KBIH  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 saya tidak merasa puas dengan pelayanan ketika di tanah suci yang di 

berikan oleh pendamping yaitu Muthoif yang tidak cekatan dan seperti tidak 

profisional.
75

 

 Responden keempat ia menggunakan KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung karna 

sudah mencari informasi dan hasilnya dari tahun ketahun makin banyak orang yang 

menggunakan jasa KBIH ini 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 haji serta banyak lokasi lokasi 

atau rungan bimbingan yang kurang luas.
76
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  Nurrahmah cong, Jamaah, Wawancara, 9 desember  2017 
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 M. Sairan, Jamaah, Wawancara, 10desember 2017 
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 Rika sainah, Jamaah, Wawancara, 10 desember  2017 
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BAB IV 
 

ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN CALON JAMAAH HAJI DI KELOMPOK 
BIMBINGAN IBADAH HAJI AL-IKHWAN 

BANDAR LAMPUNG 
 

A.  Analisis Manajemen Pelayanan Calon Jamaah Haji di KBIH Al-Ikhwan. 

Haji Mabrur adalah haji yang diterima dan diikhlaskan oleh Allah SWT. 

karena ibadah hajinya telah dilakukan dengan baik dan benar serta dengan bekal yang 

halal, suci dan bersih.
77

 Semua jamaah pasti mengharapakan ini oleh karana itu 

jamaah pasti memerlukan lembaga yang dapat membimbing dan melayani perjalanan 

hajinya supaya khusuk dalam menjalankan ibadah haji, supa ibadah hajinya diterima 

oleh Allah SWT.  

Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji 

merupakan pedoman dalam menyelenggarakan ibadah haji menyangkut rangkaian 

kegiatan pengelolaan pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada 

calon jamaah haji.  

Menurut George R. Terry mendefinisikan manajemen sebagaimana dikutip 

oleh Rosadi Ruslan manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

                                                             
77 https://id.wikipedia.org 
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yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
78

 

Mengacu pada data-data dan teori yang telah disajikan dalam bab III, maka 

peneliti dapat menganalisa tentang Manajemen Pelayanan calon jamaah haji yang di 

laksanakan oleh KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung.  

KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung memberikan pelayanan dengan 

memperhatikan fungsi manajemen, yairu: 

1. Perencanaan (Plainning)  

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama dan yang 

paling utama, karena perencanaan adalah sebuah tindakan untuk 

menentukan dan menyusun langkah yang akan dilakukan dimasa yang akan 

datang. Tanpa adanya perencanaan tersebut, suatu organisasi tidak akan 

mempunyai sebuah tujuan.  

Dalam setiap kegiatan yang ada di KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung 

tentunya sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga kegiatan tersebut 

mempunyai tujuan yang jelas. Adapun perencanaan yang dibuat oleh KBIH 

Al-Ikhwan Bandar Lampung adalah perencanaan pembentukan struktur 

organisasi yang jelas (apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan 

melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya), perencanaan pembuatan 

                                                             
78

Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsep dan Aplikasi, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Rosada, 1998), Cet, 1, h. 3 
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program kerja seperti: perencanaan perekrutan calon jamaah haji, penetapan 

jadwal, penetapan biyaya, bimbingan ibadah haji di tanah air, dan bimbingan 

ibadah haji di tanah suci.  

perencanaan tentang kebijakan yang ada di KBIH, dan lain 

sebagainya. Kemudian dalam melakukan bimbingannya baik itu ketika di 

tanah air maupun di tanah suci, KBIH Al-Ikhwan Bandar Lampung juga 

menerapkan fungsi perencanaan yaitu menentukan apa materi bimbingannya, 

siapa pembimbingnya, kapan waktu bimbingan, apa saja media yang dipakai, 

bagaimana metode bimbingannya. Semua itu telah dirancang oleh. Walaupun 

tidak dapat dipungkiri terkadang antara yang telah direncanakan dengan 

pelaksanaannya terdapat perbedaan karena melihat situasi dan kondisi 

lingkungan yang ada. 

Materi yang digunakan untuk bimbingan manasik haji berupa teori dan 

praktik. KBIH Al-Ikhwan memiliki standar materi yang digunakan oleh KBIH 

Al-Ikhwan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji adalah standar materi 

yang ada didalam buku panduan/pedoman  manasik haji yang diterbitkan oleh 

Kementrian Agama Republik Indonesia. 

2. Pengorganisasian (Organizing).  

Setelah perencanaan, selanjutnya adalah pengorganisasian. 

Pengorganisasian dimaksudkan untuk memberikan pembagian tugas kerja, 

memberikan deskripsi pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab 
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masing-masing pengurus, dan menetapkan mekanisme kerja antar bidang 

pekerjaan dan keahlian.  

Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan sesuatu dan 

proses pembagian kerja suatu organisasi dapat digerakan, sehingga tercipta 

satu kesatuan yang utuh dalam proses pencapaian tujuan. Penerapan fungsi 

pengorganisasian di dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang jelas 

sejak awal didirikannya sampai sekarang. 

Struktur organisasi dibentuk agar dapat menjalankan dan 

mengimplementasikan tujuan serta rencana program yang telah dibuat 

sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, KBIH Al-Ikhwan mampu menerapkan 

fungsi pengorganisasian dengan baik, itu terbukti dari mulai proses 

perekrutan calon jamaah haji, proses pembimbingan baik di tanah air 

maupun di Arab Saudi sampai ke tanah air kembali, semuanya berjalan 

dengan lancar. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing 

pengurus juga mempunyai kesibukan dan jabatan diorganisasi lain, namun 

mereka tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

jamaah KBIH nya. 

3. pelaksanaan ( actuating ) 

Proses pelaksaan di KBIH Al-Ikhwan dilakukan dengan melihat 

keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pengurus KBIH sesuai dengan 
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bidangnya. Namun, tetap diberikan pengarahan dan pembimbingan sesuai 

tugasnya, agar setiap tugasnya dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan 

adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat 

para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, dengan pengarahan staff yang telah 

diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing 

tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan. 

Selain itu dalam pelaksanaan juga dibutuhkan kordinasi, Koordinasi 

mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan 

pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu 

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu 

sendiri. Koordinasi itu mengajak semua sumber daya manusia yang tersedia 

untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah ditentukan. 

Adanya koordinasi ini dapat mengaplikasikan perencanaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Yaitu aplikasi perekrutan calon jamaah haji, aplikasi 

bimbingan di tanah air, aplikasi bimbingan di tanah suci, serta aplikasi 

bimbingan pasca ibadah haji. 

4.  Pengawasan (Controlling) 

Adanya pengawasan ini dapat mengevaluasi kinerja KBIH dalam 

pelayanan dan bimbingan ibadah haji, apabila terdapat kesalahan yang 
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menyimpang, maka pimpinan harus mencari tahu penyebabnya dan mencari 

solusi untuk masalah tersebut. Pengawasan ini dilakukan dengan 

musyawarah dan diskusi. 

Kemudian diakhir tahun, pengurus juga melakukan evaluasi kinerja 

selama satu tahun kebelakang serta membahas sistem bimbingan dan 

pelayanan KBIH di tahun yang akan datang, sehingga apa yang dievaluasi 

tahun ini bisa menjadi acuan untuk tahun yang akan datang, dan dapat 

meningkatkan kualitas bimbingan bagi jamaah ditahun yang akan datang.  

Pengawasan tersebut harus dilakukan secara kontinu agar sukses 

dalam semua bidang dan lebih baik lagi kedepannya. Dengan begitu, 

kelemahan dan kekurangan yang dihadapi KBIH tidak akan terulang kembali. 

Proses pengawasan dilakukan oleh seluruh pengurus KBIH dan 

dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan secara langsung dan tidak 

langsung. Pengawasan langsung dilakukan ketika kegiatan sedang berjalan, 

Selama kegiatan dilaksanakan, pengawasan bertujuan agar kegiatan berjalan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan tidak 

langsung dilakukan dari jarak jauh, seperti adanya laporan 

pertanggungjawaban setelah melaksanakan suatu kegiatan, dan bersifat 

evaluasi, dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan selama kegiatan 

dilaksanakan. Kemudian KBIH juga melakukan rapat pengurus satu bulan 
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sekali untuk mencari tahu kendala-kendala yang dihadapi selama proses 

pelayanan dan mencari solusi atas permasalahan itu. 

 

 

 

 

 

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Al-Ikhwan Bandar Lampung 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (Strengts), kelemahan (Weaknesses), peluang 

(Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis. 

1. Threats (Ancaman)  

a. Banyaknya KBIH yang berdiri di kota bandar lampung, sehingga 

menimbulkan persaingan antar KBIH. Maka dari itu, KBIH Al-Ikhwan 

harus bekerja dengan keras, dengan lebih meningkatkan pelayanannya, 

sehingga masyarakat akan dengan sendirinya memilih KBIH Al-Ikhwan 

karena kualitas pelayanan yang baik.  

b. Terdapat calon jamaah haji yang mempunyai risiko tinggi, baik itu karena 

sakit atau sudah berusia lanjut. Maka dari itu KBIH harus lebih intensif 
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dalam membantu dan membimbing calon jamaah haji. Misalnya dengan 

memisahkan proses pembimbingan antara calon jamaah haji yang risti 

dan yang lainnya. 

c. Terdapat calon jamaah haji yang mempunyai pendidikan rendah, 

sehingga tingkat pemahaman juga lebih kurang dari yang berpendidikan 

tinggi. KBIH  harus mampu membimbing dengan sabar agar proses 

pembimbingan dapat diterima dengan baik oleh calon jamaah haji.  

 

 

2. Opportunities (Peluang)  

a. Semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan kewajiban beribadah 

haji. Maka KBIH  harus dengan sigap menawari untuk ikut bergabung 

dengan KBIH Al-Ikhwan.  

b. Keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sesuai rukun dan 

syariat Islam. Maka, KBIH  harus meningkatkan kualitas bimbingan sesuai 

syariat Islam. Sehingga Ibadah hajinya dapat dikatakan sah dan 

sekembalinya ke tanah air dapat dikatakan hajinya mabrur.  

c. KBIH  menggunakan metode dalam setiap bimbingannya, yaitu ceramah, 

tanya jawab, praktek, diskusi, dan konsultasi. Agar lebih efektif lagi, 

metode tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.  
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d. Kepercayaan masyarakat terhadap KBIH Al-ikhwan  harus bisa 

mempertahankan kepercayaan tersebut. Dengan cara tidak 

mengecewakan calon jamaah haji, baik itu materi maupun non materi, 

serta harus melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan meningkat. 

3. Weaknesses (Kelemahan)  

a. Terkadang kurang sinkron antara informasi dari KBIH dengan Kementrian 

Agama, sehingga menjadikan calon jamaah haji bingung. KBIH Al-Ikhwan 

harus lebih memperhatikan hal-hal kecil tersebut. Dengan cara 

mengecek dan memastikan ulang informasi yang akan disampaikan 

kepada calon jamaah haji. 

b.  Aktivitas lain dari pembimbing yang memiliki kegiatan lain, yang 

membuat perose jadwal bimbingan terhambat.  

c. Sumber Daya Manusia di KBIH Al-Ikhwan  yang rata-rata berusia tua, 

sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman agak lambat, terutama 

dengan Ilmu Teknologi (IT). Maka dari itu, dapat dilakukan perekrutan 

sumber daya manusia yang lebih muda, sehingga ditemukan bibit-bibit 

unggul. 

4.  Strengths (Kekuatan)  
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a. Mempunyai izin operasional dari Kementrian Agama. KBIH Al-Ikhwan 

harus mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai mitra 

pemerintah.  

b. Adanya ketulusan hati dan niat tulus ikhlas dalam melayani tamu Allah. 

Ketulusan dan niat ini dapat dijadikan modal utama untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat.  

c. Koordinasi yang baik antar pengurus KBIH Al-Ikhwan harus terus 

dipertahankan. Agar tidak terdapat kesimpang siuran perintah dan 

informasi, serta menghindari tumpang tindihnya pekerjaan.  

d. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung.  

e. Setiap keputusan yang diambil di KBIH Al-Ikhwan dilakukan secara 

musyawarah.  

f. Mempunyai tenaga ahli pembimbing yang berkompeten dibidang haji. 

Kualitas sumber daya manusia di KBIH Al-Ikhwan harus terus 

ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar tidak terjadi 

pembelotan dari para jamaah atau konsumen. 

g. Letak geografis yang strategis, sehingga memudahkan calon jamaah haji 

untuk mendapatkan akses menuju kantor KBIH Al-Ikhwan 

Jadi, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendukung manajemen 

pelayananan di KBIH Al-Ikhwan antara lain:  
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1. Faktor Penghambat  

a. Adanya jamaah haji yang mempunyai risiko tinggi (risti), baik itu yang 

sakit ataupun yang sudah usia lanjut, sehingga proses pelaksanaan rukun 

maupun wajib haji ketika di Tanah suci akan sedikit terhambat Jamaah 

yang mempunyai risiko tinggi dalam hal pelaksanaan kegiatan manasik 

akan lebih lambat dari jamaah lain yang memang mempunyai kondisi 

tubuh yang fit. Proses penuaan dapat menimbulkan berbagai masalah, 

semakin tua usia seseorang daya tahan tubuhnya akan semakin 

menurun. Salah satu faktor yang berpengaruh kepada daya tahan tubuh 

jamaah adalah faktor cuaca. Para jamaah yang berusia lanjut harus 

mampu beradaptasi dengan cuaca panas di Arab Saudi. Untuk dapat 

beradaptasi, para jamaah wajib melakukan latihan fisik ringan pada suhu 

panas sekitar 8-9 hari sebelumnya. Jika ini dilakukan jamaah haji akan 

mampu beradaptasi dengan baik pada suhu panas di Arab Saudi. 

b. Adanya jamaah haji yang tingkat pendidikannya rendah (SD atau tidak 

sekolah), sehingga dalam proses pemahaman tentang materi yang 

diajarkan dapat lebih lama dari yang mempunyai tingkat pendidikan 

tinggi. Maka dari itu, peran pembimbing disini sangat berpengaruh, agar 

tigkat pemahaman calon jamaah haji dapat sama rata. 

2. Faktor Pendukung  
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a. Adanya tenaga pembimbing yang berkompeten, berpengalaman, dan 

profesional. Pembimbing haji perlu berbekal kompetensi sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan bagi pendidik. Tenaga pembimbnig yang 

profesional akan menghasilkan proses dan hasil pembimbingan yang 

bermutu dalam rangka mewujudkan jamaah haji yang mandiri dan 

berkualitas. Jamaah haji yang mandiri artinya, jamaah haji tersebut 

dapat melaksanakan proses haji baik dari awal sampai akhir dengan 

mandiri (tidak tergantung dengan pembimbing secara terus menerus), 

sedangkan jamaah haji yang berkualitas maksudnya jamaah haji 

mempunyai penguasaan pemahaman tentang haji, akhlak mulia, 

kesehatan, kreativitas dan lain-lain. 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Adanya sarana dan 

prasarana tersebut dapat menunjang proses pelayanan yang diberikan 

KBIH Al-Ikhwan kepada calon jamaah haji. 

c. Adanya kerjasama yang solid antar masing-masing pengurus, sehingga 

tugas dari masing-masing pengurus dapat dilaksanakan dengan baik.  

d. Letak geografis yang strategis, sehingga akses untuk menuju ke gedung 

KBIH Al-Ikhwan mudah ditempuh.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis 

berkesimpulan bahwa: 

1. Manajemen pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji di katakan 

cukup baik dan sempurna terbukti dengan semakin tingginya minat dan 

bergabung dengan KBIH Al-Ikhwan  Bandar Lampung.  Namun, KBIH Al-

Ikhwan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan  pelayanan  

kepada calon jamaah haji, sehingga calon jamaah haji dapat melaksanakan 

ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dalam usahanya 

memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji, KBIH Al-Ikhwan 

memperhatikan fungsi manajemen yang meliputi:  

a. Peroses perencana,berawal dari Perekrutan calon jamaah haji, penetapan 

jadwal, penetapan biyaya, lalu bimbingan di tanah Air dan tanah Suci. 

b. Penerapan pengorganisasian, pembagian tugas atau kerja sesuai dengan 

keahlian pada bidangnya agar semua berjalan dengan sesuai yang 

diinginkan. 

c. Penerapan pelaksanaan,  Pelaksaan pengurus maupun calon jamaaah haji 

dengan melakukan tiga tahapan antara lain memberikan motivasi, 
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bimbingan, dan pengarahan. Kelima, fungsi Koordinasi yaitu pengurus 

KBIH Al-Ikhwa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam 

mengaplikasikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.  

d. Penerapan pengawasan, pengawasan KBIH Al-Ikhwan melakukan 

pengawasan melalui dua cara, yaitu pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Dengan memperhatikan fungsi manajemen 

tersebut dapat menunjang pelayanan yang diberikan oleh KBIH Al-Ikhwan 

kepada calon jamaah haji yang meliputi administrasi, konsumsi, 

akomodasi, kesehatan, bimbingan, keamanan, dan lain-lainnya sesuai 

dengan standart pelayanan minimal ibadah haji, sehingga pelaksanaan 

ibadah haji dapat berjalan dengan lancar.  

2. Faktor Penghambat dan Pendukung manajemen pelayanan calon jamaah haji 

di KBIH Al-Ikhwan. 

a. Faktor penghambat, adapun faktor penghambat di KBIH Al-Ikhwan 

meliputi timbulnya persaingan yang ketat dikarenakan banyaknya KBIH 

yang berdiri di provinsi lampung khususnya kota bandar lampung, 

keanekaragaman  latar belakang calon jamaah haji (usia, pendidikan, dan 

lain-lain), kesibukan masing-masing pengurus. 

b. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi izin operasional dari 

Kementrian Agama, letak geografis strategis, kerjasama yang solid antar 



91 
 

pengurus, sarana dan prasarana yang mendukung, tenaga pembimbing 

yang berpengalaman, tingkat keinginan masyarakat untuk menunaikan 

haji atas dasar syariat Islam.  

 

B. SARAN  

 KBIH  Al-Ikhwan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada 

jamaahnya, dengan membantu setiap kebutuhan jamaah, sesuadengan motto “ 

Kenyamanan dalam Keikhlasan” . Saran peneliti adalah:  

1. Lebih memaksimalkan kesekretariatan, agar kegiatan di KBIH Al-Ikhwan 

dapat berjalan dengan lancar dan efektif. 

2. Melakukan promosi secara online, seperti promosi lewat website dan  

lainnya, hal ini bertujuan agar orang-orang disekitar dapat dengan mudah 

mencari informasi tentang KBIH Al-Ikhwan, terutama bagi mereka yang 

bertempat tinggal  jauh dari kantor KBIH. Menurut saya dengan adanya 

website ini dapat dijadikan wadah untuk memberikan informasi juga kepada 

khalayak umum yang belum tahu dan belum paham tentang perhajian, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBIH Al-Ikhwan, sehingga dapat lebih 

memperkenalkan KBIH Al-Ikhwan kepada masyarakat luas.  
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3. Untuk mengurangi kendala yang disebabkan oleh faktor usia lanjut, 

sebaiknya ada kelompok khusus yang anggotanya para lansia yang di pandu 

oleh tim pendamping terpadu.  

4. Lebih meningkatkan lagi pelayanan yang ada di KBIH Al-Ikhwan. Karena 

pelayanan yang baik akan membawa citra yang baik pula bagi perusahaan.  

 

C. PENUTUP  

Akhirnya betapapun peneliti telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat 

tersusun dengan baik, namun tidak dapat luput dari kekurangan. Oleh karena itu, 

saran, kritik, dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat peneliti 

harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT Yang Maha 

Rahman dan Rahim pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai 

pihak peneliti ucapkan terimakasih.  
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