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A B S T R A K 
 

Isshom Syahrul Ghofur, (08240004), Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Terhadap Kepuasan Jamaah Haji (Studi Pada KBIH Al-Barokah Tahun 2011-
2012) 
 

Pada era globalisasi sekarang ini persaingan bisnis menjadi sangat ketat. 
Persaingan yang cukup ketat juga terlihat jelas dalam jasa pelayanan ibadah haji 
dan umrah yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan haji dan umrah 
(KBIH). Dalam dunia usaha, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah 
adanya persaingan. Untuk memenangkan suatu persaingan, maka perusahaan 
harus mampu melakukan manajerial yang bagus disemua aspek. 

Pendirian kelompok bimbingan haji dan umrah (KBIH) Al-Barokah 
dipelopori oleh adanya pondok pesantren Al-Barokah. KBIH Al-Barokah berdiri 
pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. 10 tahun KBIH Al-Barokah berdiri, 
KBIH ini sudah dapat mengelola serta mengatur training/pendampingan dan biro 
perjalanan haji dengan baik. Oleh sebab itu peneliti tertarik kepada pelayanan 
yang diberikan KBIH Al-Barokah kepada jamaah haji. penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayananan yang diberikan KBIH Al-
Barokah terhadap jemaah haji. Dan hasil dari penelitian ini didapatkan adanya 
pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan jemaah haji KBIH Al-
Barokah. 

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan karena data 
diperoleh langsung dari jamaah haji yang mengikuti bimbingan di KBIH Al-
Barokah. Penilitian bersifat deskriptif kuantitatif. Yaitu menjelaskan variable 
independent seperti tangible (nyata,berwujud), resposibility (tanggung jawab), 
emphaty (empati), assurance (jaminan), reliability (keandalan). Variable tersebut 
dapat bertambah atau berubah sesuai dengan data dan temuan yang nantinya 
ditemukan dilapangan. Pengambilan data dilakukan dengan metode survey 
dengan menggunakan kuesioner, selain itu juga dengan wawancara, sedangkan 
untuk informasi berbentuk data-data tentang KBIH Al-Barokaah Yogyakarta dan 
gambaran umum diperoleh dari dokumentasi kantor KBIH Al-Barokah 
Yogyakarta. Semua data yang diperoleh akan dihimpun dan disusun secara 
sistematik. Sedangkan data mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan jamaah 
haji akan  dikelompokan serta disusun sesuai tingkatannya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

        Untuk menghindari kesalah pahaman dan mempermudah pembahasan 

judul diatas, penulis perlu mempertegas beberapa istilah yang tercakup dalam 

judul sekaligus memberikan batasannya.  

1. Pengaruh  

       Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda, dan 

sebagainya) yang berkuasa terhadap yang lain.1 Sedangkan dalam ilmu statistik 

pengaruh adalah hubungan antara dua variabel.2

2. Kualitas 

 Istilah pengaruh dalam skripsi ini 

diartikan sebagai hubungan sebab akibat antara variabel kualitas pelayanan dan 

kepuasan jamaah haji.  

       Kualitas adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang 

dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.3

                                                             
1 W.J.S Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984),  hlm. 965. 
2 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 20. 
3 Dorothea Wahyu Ariani, Pengendalian Kualitas Statistik, (Yogyakarta:Andi, 2004), hlm. 5.    

 Menurut 

Feigenbaum kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang 

meliputi marketing, engineering, manufacture, dan maintenance, dalam mana 

produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pelanggan.  
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       Perbendaharaan istilah ISO 8042 dan dari Standar Nasional Indonesia 

(SNI 19-8042-1991), kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk 

atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang 

dinyatakan secara tegas maupun tersamar istilah kebutuhan diartikan sebagai 

spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria yang harus  

didefinisikan terlebih dahulu.  

       Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan kualitas 

pada skripsi ini adalah kondisi dimana tersedia adanya keterkaitan antara produk, 

layanan atau jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan konsumen.  

3. Pelayanan 

       Dalam kamus besar bahasa indonesia pelayanan dijelaskan sebagai hal, 

cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi 

(orang) dengan makanan dan minuman, menyediakan keperluan orang, 

mengiyakan menerima, menggunakan.4

                                                             
4 J.S Badudu, Sultan Muhammad Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2001), hlm. 781-782. 

  

       Pada penegasan diatas arti pelayanan dalam skripsi ini adalah metode 

yang digunakan oleh KBIH Al-Barokah guna memberikan pelayanan kepada 

jamaah haji. 
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4. Kepuasan jamaah haji 

       Kepuasan jamaah haji dalam konteks ini adalah harapan para jamah haji 

telah terpenuhi atau terlampaui.5 Faktor utama yang harus diperhatikan adalah 

kepuasan jamaah haji. Jika jamaah haji merasa tidak puas, maka hal ini dapat 

menghentikan aktivitas bisnis baik berupa penjualan produk atau jasa. Semua 

upaya yang dilakukan adalah untuk mencapai mutu dan memberikan pelayanan 

yang unggul serta memberikan kepuasan terhadap jamaah haji.6

B. LATAR BELAKANG 

 Ada pun yang 

dimaksud dalam pengertian diatas adalah adanya dampak yang dirasakan para 

jamaah haji terkait pelayanan yang diberikan KBIH Al-Barokah pada waktu 

bimbingan/manasik serta pelaksanaan ibadah haji dan pasca haji.  

       Berdasarkan istilah tersebut, dapat dirumuskan maksud judul keseluruhan 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Jamaah Haji (Studi Kasus 

Pelayanan KBIH Al-Barokah Tahun 2011-2012)”  adalah upaya KBIH Al-Barokah 

dalam proses pemenuhan kebutuhan produk barang maupun jasa kepada para 

jamaah haji tahun 2011-2012 terkait pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji 

supaya kebutuhan, keingian, dan harapan para jamaah haji dapat terpenuhi.   

       Haji merupakan salah satu dari lima pondasi agama islam. Yaitu 

merupakan rukun islam yang kelima yang merupakan perwujudan Tho’at kepada 

                                                             
5 Richard F. Gerson, Mengukur Kepuasan Pelanggan, (Jakarta: PPM, 2002), hlm. 3. 
6 Ibid., hlm. 3. 
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 Allah ta’ala yang paling Agung. Mengingat dalam praktek antara ibadah haji 

dan umrah ini adalah sama, baik dalam syarat maupun rukunnya, kecuali ada tiga 

hal yang berbeda, yakni menegenai waktu, wukuf diarafah dan melontar jumrah.7

       Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan salah satu sarana 

untuk mendapatkan ilmu dan gambaran yang mendasar dari segala 

permasalahannya sehingga pada waktu melaksanakan ibadah ditanah suci tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya latihan khusus tata 

cara/manasik haji dapat memberikan  gambaran serta  bagaimana  mengantisipasi  

masalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan ibadah haji nantinya. Hal ini 

sangat penting bagi para calon jama’ah haji agar mampu melaksanakan ibadah 

haji dengan lancar dan sah sesuai dengan  tuntutan syari’at Islam sehingga 

memperoleh haji yang Mabrur. Yang membuat peneliti tertarik dengan tempat  

penelitian ini karena selain adanya KBIH (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) 

 

Perjalanan ibadah haji adalah perjalanan suci yang  memerlukan kesiapan fisik dan 

mental, termasuk pengetahuan tentang Manasik dan perjalanan ibadah haji. Ibadah 

haji adalah ibadah yang berkaitan dengan sah atau tidaknya seseorang melakukan 

ibadah haji. Apabila hajinya tidak sah atau tidak benar maka sesorang harus 

membayar FIDYAH (membayar denda) atau dengan DAM (menyembelih hewan) 

atau bahkan mengulang hajinya ditahun mendatang.  

                                                             
7 M. Noor Matdawam, Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, (Yogyakarta: Yayasan “Bina Karier” 
LP5BIP, 1986), hlm. 19. 
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Al-Barokah tempat penelitian ini juga sebagai pondok pesantren yang keduanya 

bernaung dalam satu wadah yaitu Yayasan Al-Barokah. 

       Menyadari persaingan kompetitif antar Lembaga Bimbingan Ibadah Haji 

untuk  memperebutkan  pasar  potensial  di  wilayah  Yogyakarta khususnya dan 

memberikan pelayanan yang unggul, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan 

Umroh Al-Barokah dengan niat Bismillah berusaha menangkap sebuah peluang 

dengan mendirikan KBIHAl-Barokah. Awal berdirinya KBIH Al-Barokah 

didahului dengan pendirian Pondok Pesantren Al-Barokah tahun 1988. Yayasan Al-

Barokah yang semula hanya berkonsentrasi pada pondok pesantren, pada tahun 

2002 membuka diri untuk masyarakat luas khususnya calon haji dengan 

membentuk wadah yang disebut Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Al-

Barokah. Berdirinya KBIH Al-Barokah ditandai dengan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 

7509/KPTS/2002 pada tanggal 25 April 2002.   

       Pada tahun 2010 KBIH Al-Barokah membuka dua kantor  cabang yang ada 

di wilayah Sleman dan Bantul. Untuk Daerah  Sleman beralamat di Jl.Kebon 

Agung Sendangadi Mlati Sleman sementara untuk Daerah Bantul tepatnya di 

Pondok Pesantren Binaul Ummah Wonolelo Pleret Bantul Yogyakarta. Tujuan 

didirikannya kantor cabang tersebut adalah untuk mempermudah calon jamaah haji 

yang ingin mendaftarkan ibadah haji di Sleman atau Bantul. Sementara dalam 

sistem pengelolaannya KBIH Al-Barokah dikelola secara independent oleh pemilik 

Yayasan Al-Barokah sehingga segala sesuatu terkait dengan bimbingan haji, 
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manasik haji, perjalanan ketanah suci hingga kembali lagi keindonesia semuanya 

dikelola secara independent oleh KBIH Al-Barokah.   

        Untuk itu maka  masing-masing  lembaga  Bimbingan  Ibadah  Haji dan 

Umroh  seperti  “Al-Barokah”,  dan  lainnya berusaha memberikan pelayanan 

yang berkualitas pada konsumennya. KBIH yang gagal memuaskan 

konsumennya akan menghadapi masalah yang kompleks dikarenakan  dampak  

bad  worth  of  mouth. Umumnya konsumen yang tidak puas akan menyampaikan 

pengalaman buruknya kepada orang lain.  

       Konsumen merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus 

senantiasa memfokuskan perhatiannya secara sungguh-sungguh terhadap 

konsumen. Perusahaan harus mampu dan mau mendengarkan suara konsumen 

karena fokus dari kualitas adalah kepuasan konsumen.  

       Menurut Kotler kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan yang 

diharapkan. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang ia rasakan dengan harapan. Konsumen akan mengalami salah satu dari tiga 

tingkatan kepuasan umum. Jika kinerja di bawah harapan, konsumen tidak puas. 

Kalau kinerja sesuai dengan harapan, konsumen akan puas, serta apabila kinerja 

melampaui harapan, konsumen akan sangat puas, senang atau bahagia.  

       Model kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran 

adalah model SERVQUAL (Service quality) yang dikemukakan oleh 
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Parasuraman, Zeithaml, dan  Berry. Model SERVQUAL mengidentifikasikan 

sekumpulan atribut-atribut pelayanan yang tercakup dalam lima dimensi kualitas 

pelayanan yaitu bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian (empathy).  

       Oleh karena itu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji  (KBIH) harus 

senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya agar bisa memberikan 

sumbangsih ilmu dan pengalaman bagi calon jama’ah haji, sehingga bisa turut serta 

dan andil dalam penyelenggaraan ibadah haji agar dapat memberikan kontribusi   

dalam   nuansa   perhajian   Indonesia   yang   mengarah   kepada penyelenggaraan 

haji yang semakin mapan dan transparan.  

       Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul: 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN JAMAAH 

HAJI (STUDI KASUS PELAYANAN KBIH AL-BAROKAH TAHUN 2011-

2012)”  

C. RUMUSAN MASALAH 

        Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah yang ada, 

maka munculah pokok masalah: 

Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan jamaah haji studi 

kasus pelayanan KBIH Al-Barokah tahun 2011-2012.  
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Dari rumusan masalah diatas maka didapatkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan jamaah 

haji studi kasus pelayanan KBIH Al-Barokah tahun 2011-2012. 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas 

tentang konsep kepuasan konsumen.  

2. Bagi lembaga, berguna sebagai dasar pertimbangan dalam kaitannya  

dengan  kepuasan  konsumen  yang  dipengaruhi  oleh  dimensi  kualitas 

pelayanan. 

3. Bagi pihak lain, sebagai referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut pada  

masalah yang berkaitan. 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

        Kajian tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan jamaah haji dan 

pelanggan telah ditulis baik buku-buku maupun skripsi antara lain:  

        Skripsi dari Zubas Habib Nashir Zarkasyi dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan kelompok Bimbingan Haji Tehadap Kepuasan Jam’ah Haji 

kabupaten Tuban”. Skripsi ini menjelaskan bahwa semua faktor berpengaruh 

positif dan signifikan. Faktor yang berpengaruh positif dan signifikan ialah 

sebagai berikut: variable tangible, variable assurance, variable reliable, variable 
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emphaty, variable renponsivenses.  Selanjutnya faktor yang paling dominan 

dalam penelitian ini adalah faktor keandalan.8

        Skripsi dari  Rahmawati dengan judul analisis “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota BMT RIZKY MANDIRI YOGYAKARTA 

Tahun 2007.”  Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan (tangible, Reliability, responsiveness, assurance, dan empati) secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota 

sebesar 74,8%, sedangkan sisanya yaitu 25,2% ditentukan oleh variable lain 

selain variable-variable bebas dalam penelitian.

 

9

       Skripsi dari  Fadliyah dengan judul analisis “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BMT Multazam Yogyakarta.”  

Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa dari hasil analisis data menunjukan pengaruh 

yang signifikan antara variable kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 

pada BMT Multazam Yogyakarta, baik secara parsial maupun simultan. Hasil 

analisis data juga menunjukan bahwa dimensi responsiveness berpengaruh paling 

dominan terhadap  kepuasan nasabah jika dibandingkan dengan dimensi yang 

lain.

 

10

                                                             
8 Zubas Habib Nashir Zarkasyi, Pengaruh Kualitas Pelayanan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji 
(KBIH) Al-Fajri Terhadap Kepuasan Jama’ah Haji Kabupaten Tuban, Skripsi (Tidak Diterbitkan), 
(Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN, 2011), hlm. 59.    
9 Rahmawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota Bmt Rizky Mandiri 
Yogyakarta Tahun 2007, Skripsi (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN, 2007), hlm. 
104. 
10  Fadliyah, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BMT Multazam 
Yogyakarta, Skripsi (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN, 2007), hlm. 92. 
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       Peneliti berusaha memberikan perbedaan dengan skripsi yang sudah ada 

dengan terfokus kepada kepuasan jamaah haji. Peneliti juga menambahkan 

indikator kepuasan jamaah haji dengan cara menambahkan beberapa item 

pertanyaan yang penyusun masukkan dalam angket kuesioner. Keunggulan dari 

skripsi ini  adalah belum ada penelitian sejenis terkait dengan judul peneliti yang 

ada di KBIH Al-Barokah.   

G. KERANGKA TEORITIK 

1. Tinjauan Tentang Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas pelayanan 

Secara sederhana kualitas pelayanan diartikan sebagai ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan.11

Sebaliknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan 

expected service maka kualitas layanan dipersepsikan negatif atau 

buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas layanan bergantung pada 

 Dengan kata lain faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan adalah pelayanan yang diharapkan 

pelanggan (expected service) dan persepsi terhadap layanan (perceived 

service). Apabila perceived service sesuai dengan expected service, 

maka kualitas layanan bersangkutan akan dinilai baik dan positif. Jika 

perceived service melebihi expected service, maka kualitas layanan 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal.  

                                                             
11 Fandy Tjiptono, Service Management, (Yogyakarta: Andi, 2008), hlm. 85. 
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kemampuan perusahaan dan stafnya memenuhi harapan pelanggan 

secara konsisten.  

Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap 

kualitas layanan.12

b. Indikator Kualitas Pelayanan 

 Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi 

produk/jasa pelanggan adalah yang menilai tingkat kualitas layanan 

sebuah perusahaan atau lembaga.  

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan adalah sebagai berikut: 13

1) Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

 

2) Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3) Daya tanggap (responsiveness) yakni keinginan para staf dan 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

4) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas 

dari bahaya, resiko atau keraguan. 

                                                             
12 Ibid., hlm. 85.  
13 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 26. 
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5) Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami 

kebutuhan pelanggan.    

2. Tinjauan Tentang Kepuasan  

a. Pengertian Kepuasan  

       Kepuasan akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa 

dari si pemberi jasa kepada pelanggan sesuai dengan apa yang 

dipersepsikan pelanggan.14 Menurut Schnaars pada dasarnya tujuan 

dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang 

merasa puas.15

       Day Tse dan Wilton menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan setelah pemakainya.

  

16

       Sementara Wilkie mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah 

suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

konsumsi suatu produk atau jasa.

 

17

                                                             
14 Yazid, Pemasaran Jasa, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 58.  
15 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 24.  
16 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana , Total Quality Management, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 
102. 
17 Ibid., hlm. 102.  
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       Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan atau lembaga dan 

pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk 

rekomendasi dari mulut kemulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi lembaga atau perusahaan. 

       Dari berbagai definisi tentang kepuasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan mencakup 

perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 

b. Bentuk-bentuk Kepuasan:18

1) Level Pertama 

  

Harapan yang paling sederhana dan berbentuk asumsi, must have, atau 

take it for granted.    

2) Level Kedua 

Harapan yang lebih tinggi dari pada level pertama di mana kepuasan 

dicermikan dalam pemenuhan persyaratan atau spesifikasi.  

3) Level Ketiga 

Harapan yang lebih tinggi lagi dibadingkan dengan level pertama atau 

level kedua dan menuntut suatu kesenangan (delightfulness) atau jasa 

yang begitu bagusnya  sehingga membuat tertarik. 

 
                                                             
18 Fandy Tjiptono, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 130.  
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Gambar 1.2 Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Manfaat Pengukuran Kepuasan:19

1) Pengukuran menyebabkan orang memiliki rasa berhasil dan 

berprestasi, yang kemudian diterjemahkannya menjadi pelayanan 

yang prima kepada pelanggan. 

 

2) Pengukuran bisa dijadikan dasar menentukan standar kinerja dan 

standar prestasi yang harus dicapai, yang akan mengarahkan 

mereka menuju mutu yang semakin baikdan kepuasan pelanggan 

yang meningkat. 
                                                             
19 Richard F. Gerson, Mengukur Kepuasan Pelanggan, (Jakarta: PPM, 2002) hlm. 33.  
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3) Pengukuran memberikan umpan balik segera kepada pelaksana, 

terutama bila pelanggan sendiri yang mengukur kinerja peksana 

atau perusahaan yang memberi pelayanan. 

4) Pengukuran memberitahu anda apa yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki mutu dan kepuasan pelanggan serta bagaimana harus 

melakukannya. Informasi ini juga bisa datang langsung dari 

pelanggan. 

5) Pengukuran memotivasi orang untruk melakukan dan mencapai 

tingkat produktivitas yang lebih tinggi.    

d. Indikator Kepuasan  

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan adalah 

sebagai berikut :20

1) Reliabilitas, mencakup dua aspek utama, yaitu konsistensi kerja 

(performance) dan sifat terpercaya (dependability). Hal itu berarti 

perusahaan mampu menyampaikan layanan benar sejak awal (right 

the first time), memenuhi janjinya secara akurat dan handal. 

 

2) Responsivitas atau daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan 

para karyawan untuk membantu dan melayani para pelanggan. 

dengan segera. 

                                                             
20 Dorothea Wahyu Ariani, Pengendalian Kualitas Statistik, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 8. 
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3) Kompetensi, kompetensi yaitu penguasaan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melayani sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

4) Akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui 

(approachability) dan kemudahan kontak.  

5) Kesopanan, meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan 

para karyawan kontak (seperti resepsionis, operator telepon, bell 

person, teller bank, dll). 

6) Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada para 

pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu 

mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7) Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. 

8) Keamanan (security), yaitu bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-

raguan. 

9) Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami 

pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian 

individual, mengenal pelanggan reguler. 

10) Bukti langsung (tangible), yaitu  penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan 

(seperti kartu bisnis, kop surat, dll). 
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3. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan  

       Pelanggan atau dalam penelitian ini dipersepsikan sebagai jamaah 

haji adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang atau suatu 

organisasi, Merekalah yang dapat menentukan kualitas seperti apa dan 

mereka juga yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan 

mereka. Jadi hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan Jamaah 

haji adalah:21

1) Kebijakan manajemen  

  

       Yang dimaksud kebijakan manajemen disini adalah suatu 

pernyataan dari standar perilaku yang diinginkan oleh 

lembaga/perusahaan yang terkait dengan prosedur yang bisa 

diterapkan. Kebijakan manajemen sendiri meliputi kebijakan yang 

berkaitan dengan area-area lembaga atau perusahaan seperti waktu 

istirahat untuk keadaan  yang khusus, keadaan tempat kerja yang 

untuk karyawan, pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan lembaga 

atau perusahaan, atau bepergian dalam rangka kegiatan bisnis. 

Sementara kebijakan manajemen juga berlaku bagi para jamaah haji 

sebagai contonya adalah kebijakan terhadap keluhan jamaah haji, 

hubungan dengan jamaah haji, dan penyampain informasi terhadap 

jamaah haji. 

                                                             
21 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana , Total Quality Management, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 
102. 
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2) Struktur pelayanan 

      Struktur pelayanan dicirikan dari adanya akuntabilitas dan 

responsibilitas dari pemberi layanan. Struktur pelayanan meliputi: 

a) Efekttif, yaitu lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran. 

b) Sederhana mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, 

mudah dipahamidan mudah dilaksanakan oleh seseorang yang 

meminta pelayanan. 

c) Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya 

kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupu persayaratan 

administratif, unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan 

dan tata cara pembayaran, serta jadwal waktu penyelesaian 

pelayanan.  

d) Keterbukaan, mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan, 

satuan kerja atau penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu dan 

tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 

wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh jamaah haji, baik diminta maupun tidak diminta.  
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e) Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan 

pelayanan kepada jamaah haji dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan. 

f) Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat 

menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi 

jamaah haji.  

g) Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang akan menjadi 

tuntutan, keinginan dan aspirasi jamaah haji yang dilayani, karena 

pelanggan akan senantiasa mengalami tumbuh kembang. 

h) Hubungan antara perusahaan atau lembaga dan para pelanggan 

atau Jamaah haji menjadi harmonis.  

i) Pelanggan yang puas dengan kualitas produk atau jasa yang dibeli 

dari suatu organisasi menjadi pelanggan yang dapat diandalkan. 

Pelanggan akan kembali kepada organisasi tersebut dikarenankan 

faktor kepuasan yang didapatkan dari organisasi tersebut. Oleh 

karena itu kepuasan pelanggan sangatlah penting.  

j) Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 

k) Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk 

berkualitas tinggi. Kepuasan berimplikasi pada perbaikan terus-

menerus sehingga kualitas harus diperbaharui setiap saat agar 

pelanggan tetap puas dan loyal. 
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l) Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 

m) Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

3) Tindakan petugas pelayanan pelanggan garis depan 

Mengandung pengertian bahwa petugas pelayanan pelanggan 

garis depan atau yang lebih dikenal dengan frontline CSR bertugas 

untuk memberikan pelayanan yang bermutu, dapat menarik simpati 

para pelanggan, serta dapat mempertahankan pelanggannya dan 

membuat pelanggan nyaman atas jasa yang ditawarkan . 

H. HIPOTESIS PENELITIAN  

       Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti, melalui data yang terkumpul.22

a. Hipotesis Mayor 

. Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah dan landasan teori yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

diajukan Hipotesis Mayor dan Hipotesis Minor sebagai jawaban sementara untuk 

masalah penelitian yaitu: 

Hipotesis Mayor adalah Hipotesis yang bersifat umum. Hipotesis 

Mayor dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan Jamaah haji KBIH Al-Barokah Yogyakarta.  

 

 

                                                             
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneltian  Kuantitatif Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina 
Aksara, 2006), hlm. 71. 
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b. Hipotesis Minor  

       Hipotesis Minor adalah Hipotesis yang bersifat khusus, dan 

merupakan bagian dari Hipotesis Mayor. Hipotesis Minor dari penelitian ini 

adalah:  

1) Faktor Tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

jamaah haji KBIH Al-Barokah Yogyakarta 

2) Faktor Resposinveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan jamaah haji KBIH Al-Barokah Yogyakarta 

3) Faktor Reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

jamaah haji KBIH Al-Barokah Yogyakarta 

4) Faktor Assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

jamaah haji KBIH Al-Barokah Yogyakarta 

5) Faktor Emphaty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

jamaah haji KBIH Al-Barokah Yogyakarta 

I. Metode Penelitian 

1. Pupulasi dan Sample penelitian  

a. Pupulasi  

       Populasi adalah keseluruhan subyek atau objek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenihi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian. Keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup 
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yang akan diteliti.23

b. Sample 

 Populasi dalam penelitian ini adalah jamaah haji yang 

dibimbing oleh KBIH Al-Barokah Yogyakarta. 

       Sample adalah bagian populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti.24 Metode pengambilan sample yang 

digunakan adalah purposive sampling,yaitu merupakan teknik penentuan 

sample dengan pertimbangan tertentu.25

1) Sample yang diambil ditujukan hanya kepada jama’ah haji KBIH Al-

barokah yang mengikuti bimbingan pada periode haji tahun 2011. 

karena tahun 2011 merupakan tahun dimana para jama’ah telah selesai 

melakukan kegiatan ibadah haji.  

 Yaitu dengan memilih orang yang 

benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan dengan topik 

penelitian. Sample yang digunakan dalam penelitian ini ada 53 responden.  

 Adapun kriteria yang digunakan dalam purposive sampling adalah: 

2) Jama’ah haji KBIH Al-Barokah yang berdomisili di wilayah 

Yogyakarta.  

2. Variable Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variable penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 

variabel yaitu kualitas pelayanan dan kepuasan Jamaah haji. Dalam 

                                                             
23 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuatitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 66. 
24 Ibid., hlm. 66.  
25 Ibid., hlm. 70.  
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penelitian ini terdapat dua variable yang dihubungkan. Hubungan dari dua 

variable ini adalah sebab akibat.  

1) Variable bebas (independent) 

Variable kualitas pelayanan sebagai indikator mempunyai lima faktor 

yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty. 

Lima faktor tersebut menjadi sebab timbulnya variable dependent 

(terikat). 

2) Variable terikat (dependent) 

Kepuasan Jamaah haji merupakan variable dependent (terikat) yaitu 

variable yang dipengaruhi oleh variable bebas. 

b. Definisi Operasional  

       Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam 

menginterprestasikan pengertian masing-masing menurut konteks 

penelitian ini, maka definisi operasional dari variabel-variabel penelitian 

dibatasi secara jelas sebagai berikut: 

1) Kualitas pelayanan 

      Kualitas pelayanan menurut konteks penelitian ini adalah 

segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh KBIH Al-Barokah 

Yogyakarta baik berupa produk atau jasa yang diberikan kepada 

jamaahnya. Adapun indikator dalam kualitas pelayanan sebagai 

berikut: 

a. Bukti langsung (tangible) 
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b. Kehandalan (reliability) 

c. Daya tanggap (responsiveness) 

d. Jaminan (assurance) 

e. Perhatian (empaty) 

2) Kepuasan jamaah haji 

       Kepuasan jamaah haji menurut konteks penelitian ini adalah 

reaksi yang dirasakan para jamaah haji yang telah mengikuti 

bimbingan haji di KBIH Al-Barokah Yogyakarta. Indikatornya adalah: 

a. Reliabilitas, yaitu konsistensi kerja (performance) dan sifat 

terpercaya (dependability).  

b. Responsivitas atau daya tanggap 

c. Kompetensi 

d. Akses 

e. Kesopanan 

f. Komunikasi 

g. Kredibilitas 

h. Keamanan  

i. Kemampuan memahami jamaah haji 

j. Bukti langsung (tangible) 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

       Kuesioner merupakan bentuk instrumen pengumpulan data yang 

fleksibel. Yaitu data yang diperoleh dengan memberikan seperangkat 

pernyataan tertulis kepada responden dengan cara menyajikan kalimat-

kalimat yang jelas dan disampaikan dengan strategi yang tepat.26

1) Pembuatan instrumen kuesioner 

 Tujuan 

penyebaran kuesioner adalah untuk memperoleh data tentang tingkat 

pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan yang dirasakan para jamaah 

haji. Melalui skor yang diberikan kemudian data tersebut diperoleh dan 

diolah untuk mendapatkan suatu hasil yang valid.    

Langkah pembuatan instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk 

menentukan bagaimana data kuesioner dapat diperoleh. 

a) Variabel Kualitas Pelayanan 

       Dalam membuat instrumen kuesioner kualitas pelayanan, 

penyusun terlebih dahulu mencari rujukan penelitian terdahulu 

yang membahas tentang kualitas pelayanan seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Habib Nazir mahasiswa fakultas Syariah dengan 

judul pengaruh kualitas pelayanan kelompok bimbingan haji 

terhadap kepuasan jama’ah haji kabupaten tuban. Penelitian 

                                                             
26 Saifuddin Azwar, MA., Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 101.  
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tersebut mempunyai variabel (independent) atau variabel bebas 

yang sama yaitu kualiatas pelayanan.  

       Kemudian peneliti kombinasikan dengan literatur-literatur 

yang membahas tentang kualitas pelayanan, seperti buku Strategi 

Pemasaran karya Fandy Tjiptono yang menerangkan tentang 

indikator kualitas pelayanan. Setelah semua data terkumpul maka 

peneliti jabarkan dalam bentuk item pertanyaan. 

b) Variabel Kepuasan  

       Untuk variable kepuasan peneliti mencoba 

menggabungkan antara skripsi karya Rahmawati dengan judul 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan anggota BMT 

Rizki Mandiri Yogyakarta dengan melihat juga buku dari Dorothea 

Wahyu Ariani dengan judul Pengendalian Kualitas Statistik. 

Setelah semua data terkumpul maka peneliti menjabarkannya 

dalam bentuk item pertanyaan.  

2) Penyusunan angket 

       Tabel 1. 1 
Instrumen Penelitian Variabel Kualitas Pelayanan 

NO Indikator No Item Soal Jumlah 

1 Bukti langsung 1,6,11,16,21,26,31 7 

2 Kehandalan 2,7,12,17,22,27,32 7 
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3 Daya tanggap 3,8,13,18,23,28,33 7 

4 Jaminan 4,9,14,19,24,29,34 7 

5 Empati 5,10,15,20,25,30,35 7 

            Jumlah 35 

 

                  Tabel 1. 2 
Instrumen Penelitian Variabel Kepuasan Jamaah Haji 

No Indikator No Item Soal Jumlah 

1 Reliabilitas 1,11,21,31 4 

2 Daya tanggap 2,12,22,32 4 

3 Kompetensi 3,13,23,33 4 

4 Akses  4,14,24,34 4 

5 Kesopanan 5,15,25,35 4 

6 Komunikasi 6,16,26,36 4 

7 Kredibilitas 7,17,27,37 4 

8 Keamanan 8,18,28,38 4 

9 Kemampuan memahami 

jamaah haji 

9,19,29,39 4 

10 Bukti langsung 10,20,30,40 4 

            Jumlah  40 
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3) Penetapan skor angket. 

Adapun skor angket terdiri dari 5 (lima) bobot poin, yaitu : 

a) Sangat Tidak Setuju(STS) diberi bobot 1 

b) Tidak Setuju (TS) diberi bobot 2 

c) Netral (N) diberi bobot 3  

d) Setuju (S) diberi bobot 4 

e) Sangat Setuju (SS) diberi bobot 5 

b. Wawancara 

       Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan 

lisan dari seorang informan dengan melakukan tanya jawab.27

c. Dokumentasi 

  Dalam hal 

ini penulis menggabungkan jenis wawancara bebas terpimpin dengan 

membawa kerangka pertanyaan. Wawancara ini peneliti tujukan pada 

pengelola Yayasan KBIH Al-Barokah. Tujuan dari pada wawancara ini 

adalah untuk memperoleh data tentang jumlah jamaah yang mengikuti 

ibadah haji, sejarah berdirinya KBIH meliputi visi misi, hal-hal yang 

berkaitan dengan proses pelaksanaan ibadah haji, serta informasi 

bermanfaat yang peneliti butuhkan.   

       Metode dokumentasi adalah penyelidikan yang ditujukan pada 

penguraian dan penjelasan tentang apa yang telah lalu melalui sumber-

                                                             
27 Wawan Surakhmad, Dasar dan Tekhnik Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1995), 
hlm. 128.  
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sumber dokumen.28

4. Jenis Penelitian 

 Metode ini penyusun gunakan untuk mencari data 

tentang catatan, transkip, buku, notulen, rapat dan lain-lain yang 

berkenaan tentang daftar jamah haji serta sarana dan prasarana yang ada di 

KBIH Al-Barokah Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan, karena data 

diperoleh langsung dari jama’ah haji yang mengikuti bimbingan di KBIH Al-

Barokah Yogyakarta. 

5. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu, menggambarkan dan 

menjelaskan variable-variable independent seperti Tangible, Realibility, 

Responsiveness, Assurance, dan Emphaty, sejauh mana pengaruhnya terhadap 

variable dependent yaitu, kepuasan jamaah haji.    

6. Sumber Data 

1. Data Primer 

       Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.29

                                                             
28 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 132. 

29 Ibid., hlm. 91. 

 Data 

primer diperoleh dari angker atau kuesioner.  
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2. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.30

7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

  

a. Uji Validitas 

       Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya.31

       Cara yang dilakukan adalah, mengkorelasikan skor yang diperoleh 

pada setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut. Teknik 

korelasi yang digunakan adalah produk moment.

  

       Suatu instrumen dikatakan valid, apabila instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena kuesioner dirancang untuk 

mengukur tingkat kepuasan jama’ah haji terhadap pelayanan KBIH Al-

Barokah, maka kuesioner harus dapat mengukur tingkat kepuasan 

tersebut. 

32 

 
r   =

Keterangan:  

   N(Σ XY) – (ΣX ΣY) 
      √│NΣx2—(Σx)2|NΣY2-(ΣY)2│ 

 

                                                             
30 Ibid., hlm. 91. 
31 Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5. 
32 Ibid., hlm. 8.  
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r  : Koefisien korelasi antara item (X) dengan skor total Y 

X  : Skor setiap item   

Y  : Skor total 

N  : Jumlah responden 

       Untuk mengetahui apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, 

maka harga r hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga r tabel. 

Bila r hitung lebih besar dari pada r tabel. Maka perbedaan itu 

sigfnifikan, sehingga instrumen tersebut dinyatakan valid. Dan bila r  

hitung lebih kecil dari harga r tabel, maka perbedaan itu tidak 

signifikan, sehingga instrumen dinyataka tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas berasal dari kata reability yang mempunyai asal kata 

rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliable.33

       Ide pokok dalam konsep reability adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subyek memang belum berubah. Data yang reable belum tentu 

valid. untuk uji reliabilitas digunakan teknik pengukuran koefisien dari 

alpha Cronbach, dengan rumus: 

  

                                                             
33 Ibid., hlm. 4.  
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𝛼𝛼 =
𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1 1 −
∑υi
𝜐𝜐𝜐𝜐  

  Dimana: 

  n : Jumlah butir 

  υi : Varian butir, tanda sigma berarti jumlah 

  𝜐𝜐𝜐𝜐 : Varian nilai total 

Jika r alpha lebih besar dari 0,6 maka butir atau variable 

reliable , dan jika r alpha lebih kecil dari 0,6 maka butir atau variable 

tidak reliable.   

8. Teknik Analisis Data 

       Data yang dikumpulkan dari penelitian, kemudian dianalisis terhadap 

Prasarat Analisis Uji Regresi:    

a. Uji Asumsi Prasarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah dengan membuat grafik distribusi 

frekuensi dengan skor yang ada.34

                                                             
34Agus Irianto, Statistik (Konsep Dasar dan Aplikasinya), (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 272.  

 Jika jumlah data cukup banyak dan 

tidak mencapai 100% data tersebut dapat dikatakan tidak normal 

sempurna maka kesimpulan yang dapat ditarik berkemungkinan salah. 

Untuk menghindari kesalahan tersebut maka dalam uji ini peneliti 

melihat pada grafik distribusi apakah titik titik menyebar disekitar 

garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. 
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sehingga apabila terjadi demikian, maka dapat dinyatakan model 

regresi layak untuk digunakan.  

2) Uji Heteroskedastisitas 

       Pengujian Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan 

asumsi klasik dalam kondisi tertentu tiap unsur disturbance 

(gangguan) mengandung varian yang tidak sama (konstan). Diagnosis 

adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat 

dilakukan dengan dengan melakukan pengujian korelasi rangking 

Spearman,35

3) Uji Multikolinearitas 

 dengan rumus : 

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1 − 6 �
Σd𝑖𝑖²

𝑁𝑁(𝑁𝑁2 − 1)� 

   Dimana: 

 d𝑖𝑖 = selisih rangking standar devisiasi dan rangking nilai   

mutlak eror (e) Nilai e=Y-Y 

 N = banyaknya sample 

       Jika nilai p korelasi Spearman’s rho<0,05 maka korelasi 

spearman’s rho tersebut tidak signifikan, yang berarti dalam 

variable tidak terjadi heteroskedastisitas.  

       Pengujian antara variable independent, yang terdapat dalam 

model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna 

                                                             
35 Alghifari, Analisis Regresi, Teori Kasus dan Solusi,(Yogyakarta: BPFE , 2000), hlm. 86. 
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(koefisiensi korelasi tinggi atau bahkan).36

b. Analisis Regresi Berganda 

 Menghilangkan adanya 

multikolinearitas pada suatu model regresi terdapat berbagai macam 

cara. yaitu dengan menghilangkan salah satu variable yang 

mempunyai korelasi tinggi dari model regresi yang ada atau dengan 

cara menambah data. hal ini bermanfaat jika dapat dipastikan adanya 

multikolinearitas dalam model yang disebabkan oleh kesalahan 

sample.  

       Analisis regresi ganda mempunyai langkah yang sama dengan 

analisis regresi sederhana. Yang membedakan adalah analisinya yang 

kompleks karena menggunakan lebih dari dua variable bebas.  

𝑌𝑌 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏₁𝑥𝑥₁ + 𝑏𝑏₂𝑥𝑥₂ + 𝑏𝑏₃𝑥𝑥₃ + 𝑏𝑏₄𝑥𝑥₄ + 𝑏𝑏₅𝑥𝑥₅ 

𝑌𝑌  : tingkat kepuasan jamaah 

𝑎𝑎   : konstanta 

𝑏𝑏₁ 𝑏𝑏₂ 𝑏𝑏₃ 𝑏𝑏₄ 𝑏𝑏₅ : kofisiensi korelasi ganda 

𝑥𝑥₁   : tangible/bukti nyata 

𝑥𝑥₂   : reliability/keandalan 

𝑥𝑥₃   : responsivenses/daya tanggap 

𝑥𝑥₄   : assurance/jaminan 

𝑥𝑥₅   : emphaty/perhatian 

                                                             
36 Ibid., hlm. 84. 
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Rumus korelasi ganda empat indikator (R²) empat indikator. 

𝑅𝑅𝑅𝑅(₁₂₃₄)= b₁∑X₁Y+b₂∑X₂Y+b₃∑X₃Y+b₄∑X₄Y+b₅∑X₅Y
∑Y²

 

Uji signifikasi koefisien korelasi ganda 

𝐹𝐹 =
𝑅𝑅²(𝑁𝑁 −𝑀𝑀 − 1)
𝑀𝑀(1− 𝑅𝑅2)  

Untuk menentukan persamaan linier yang menggunakan lebih 

dari dua variable maka peneliti menggunakan program komputer 

statistik yaitu dengan menggunakan program aplikasi SPSS for 

windows. 

9. Sistematika Pembahasan    

Agar dapat memberikan gambaran awal, perlu dipaparkan sistematika 

pembahasan sebagai berikut.  

Bab I Mencakup pandahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan  

Bab II Mencakup sejarah berdirinya KBIH Al-Barokah visi misi dan 

struktur organisasi. 

Bab III Dijelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang 

terdiri dari uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, diskripsi 

variabel penelitian, uji asumsi, dan pembahasan. 

  Bab IV, Peneliti memaparkan penutup, yakni kesimpulan dan saran.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap jamaah haji 

KBIH Al-Barokah Yogyakarta tahun 2011-2012 maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan perhitungan Uji r membuktikan bahwa kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan jamaah haji KBIH Al-Barokah tahun 2011-2012 dengan hasil 

0,466 atau 46,6% didapatkan dari pengujian koefisien determinasi R 

square, sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

kebijakan manajemen, kefektifan, adaptif, keterbukaan, serta ketepatan 

waktu. 

2. Dengan mempergunakan perhitungan regresi linier berganda dengan 

bantuan program SPSS for windows 16.0 membuktikan bahwa faktor 

bukti langsung, faktor kehandalan, faktor jaminan, dan faktor perhatian 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

jamaah haji KBIH Al-Barokah tahun 2011-2012 dengan nilai 2.815, -

2.025, -2.292, -3.111. Sementara faktor daya tanggap tidak mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan jamaah haji KBIH 

Al-Barokah tahun 2011-2012 dengan nilai -1.273. 

B. Saran-saran 

       Bedasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran yang 

mungkin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di KBIH Al-

Barokah Yogyakarta, sebagai berikut: 

 



87 
 

1. Bagi KBIH Al-Barokah 

KBIH Al-Baroakah harus memperhatikan hal hal yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas pelayanan baik dari sisi gedung, pelayanan oleh 

karyawan, serta aspek aspek yang dapat menunjang kelancaran ibadah haji 

supaya kedepannya mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dari 

yang sudah ada.  

2. Bagi peneliti yang lain 

Bedasarkan koefisien determinasi diatas, diperlukan penelitian lain yang 

mampu menjelaskan variable-variable lain yang mempengaruhi kepuasan 

jamaah haji. 

C. Penutup  

Alhamdulillahi Robbil A’lamin, rasa syukur yang tak terhingga 

penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat 

taufiq beserta hidayah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan.  

Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharap  kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi saya selaku 

penyusun, dan semoga dapat memberikan tambahan referensi untuk 

pengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang Manajemen Dakwah. 

Amin-amin ya Robbal alamin.  

 

 

 



88 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Alghifari, Analisis Regresi, Teori Kasus dan Solusi, Yogyakarta: BPFE , 2000. 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Peneltian  Kuantitatif Suatu Pendekatan Praktik, 
Jakarta: Bina Aksara, 2006.  

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 

Azwar, Saifuddin, Reliabilitas dan Validitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. 

Drs. H. A.S Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi 
Aksara, 1995. 

Drs. M. Noor Matdawam, Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah, Yogyakarta: 
YAYASAN “BINA KARIER” LP5BIP, 1986. 

Fadliyah, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BMT 
Multazam Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas 
Syariah, UIN, 2007.  

Gerson, Richard F, Mengukur Kepuasan Pelanggan, Jakarta: PPM, 2002. 

Irianto, Agus, Statistik (Konsep Dasar dan Aplikasinya), Jakarta: kencana, 2009. 

Lukman,  Sampara, Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta: STIA LAN Press,       
2000. 

Martono, Nanang, Metode Penelitian Kuatitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.  

Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984. 

Rahmawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Anggota BMT 
Rizky Mandiri Yogyakarta Tahun 2007, Skripsi tidak diterbitkan, 
Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN, 2007.  

Sudijono , Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo, 2000. 

Sultan Muhammad Zain, J.S Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2001. 



89 
 

Sunarto, Customer Service, Yogyakarta: Aditya Media, 2006. 

Surakhmad,  Wawan, Dasar dan Tekhnik Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung: 
Tarsito, 1995. 

Surahmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1985 

Tjiptono, Fandy, Prinsip-Prinsip Total Quality Service, Yogyakarta: Andi, 2005.  

Tjiptono, Fandy Service Management, Yogyakarta: Andi, 2008. 

Tjiptono, Fandy Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, 1997. 

Tjiptono, Fandy dan Diana , Anastasia, Total Quality Management, Yogyakarta: 
Andi, 2003 

Wahyu Ariani, Dorothea, Pengendalian Kualitas Statistik, Yogyakarta:Andi, 2004. 

Yazid, Pemasaran Jasa, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.  

Zubas Habib Zarkasyi, Pengaruh Kualitas Pelayanan Kelompok Bimbingan Haji 
dan(KBIH) Al-Fajri Terhadap Kepuasan Jama’ah Haji Kabupaten Tuban, 
Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN, 2011. 
  

 

 

 


	COVER
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	M O T T O
	KATA PENGANTAR
	A B S T R A K
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. PENEGASAN JUDUL
	B. LATAR BELAKANG
	C. RUMUSAN MASALAH
	D. TUJUAN PENELITIAN
	E. KEGUNAAN PENELITIAN
	F. TINJAUAN PUSTAKA
	G. KERANGKA TEORITIK
	H. HIPOTESIS PENELITIAN
	I. Metode Penelitian

	BAB II GAMBARAN UMUM KBIH AL-BAROKAH YOGYAKARTA
	A. Sejarah Berdirinya KBIH Al-Barokah
	B. Visi dan Misi KBIH Al-Barokah
	C. Struktur Kepengurusan KBIH Al-Barokah:40
	D. Tugas dan Wewenang Pengurus KBIH Al-Barokah
	E. Prosedur atau Tata Cara Mendaftarkan Haji
	F. Pasca Haji

	BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN
	A. Uji Validitas dan Reliabilitas
	B. Analisis Deskriptif
	C. Analisis Uji Statistik

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran
	C. Penutup

	DAFTAR PUSTAKA



