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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, yang merupakan sebagai

perwujudan tho’at kepada Allah ta’ala yang paling Agung. Perjalanan ibadah

haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kesiapan fisik dan mental,

termasuk pengetahuan tentang Manasik dan perjalanan ibadah haji. Haji

adalah “Ibadah” yang wajib yang berkaitan dengan “sah” dan “Tidak”, sekali

harus “benar” dan “Sah”. Apabila tidak benar maka akan terjadi permasalahan

yang bermacam-macam, antara lain DAM (menyembelih hewan) dan

FIDYAH (membayar denda) bahkan sampai harus mengulang sama sekali,

padahal jika mengulang harus tahun mendatang.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan salah satu sarana

untuk mendapatkan ilmu dan gambaran yang mendasar dari segala

permasalahannya sehingga nanti pada saat dilaksanakan 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.

Menyadari persaingan kompetitif antar Lembaga Bimbingan Ibadah Haji

untuk memperebutkan pasar potensial di wilayah Malang, maka masing-
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masing lembaga Bimbingan Ibadah Haji seperti “Armina”, dan lainnya

berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas pada konsumennya.

Perusahaan 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 (Lupiyoadi, 2001: 158), 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.

Teori ini menganjurkan bahwa penjual jasa harus memberikan pelayanan

yang sesuai dengan harapan yang diberikan, sehingga konsumen merasa puas.

Sebab konsumen yang puas juga akan cenderung menyampaikan hal-hal yang

baik mengenai suatu pelayanannya kepada orang lain.
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Model kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran

adalah model SERVQUAL (Service quality) yang dikemukakan oleh

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Lupiyoadi, 2001: 148). Model

SERVQUAL mengidentifikasikan sekumpulan atribut-atribut pelayanan yang

tercakup dalam lima dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti fisik (tangibles),

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsevenes), jaminan (assurance),

dan perhatian (empathy).

Oleh karena  itu Lembaga 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:

“ANALISIS  PENGARUH  KUALITAS PELAYANAN TERHADAP

KEPUASAN KONSUMEN PADA LEMBAGA KBIH ARMINA DI

MALANG”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat kesenjangan/gap antara kualitas pelayanan yang diberikan

dengan harapan konsumen pada Lembaga KBIH Armina di Malang?

2. Apakah dimensi kualitas pelayanan (tangibles, reliabilitas, responsiveness,

assurance, dan empathy) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada

Lembaga KBIH Armina di Malang?.
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3. Dari kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut, manakah yang memiliki

pengaruh paling dominan terhadap kepuasan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kesenjangan/gap antara kualitas pelayanan yang diberikan

dengan harapan konsumen pada Lembaga KBIH Armina di Malang.

2. Mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan (tangibles, reliabilitas,

responsiveness, assurance, dan empathy) terhadap kepuasan konsumen

pada Lembaga KBIH Armina di Malang.

3. Mengetahui dimensi kualitas pelayanan yang memiliki pengaruh paling

dominan terhadap kepuasan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

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

tentang konsep kepuasan konsumen.

2. Bagi perusahaan, 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.
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E.  Sistematika Skripsi

Untuk memperjelas isi dari skripsi dari awal sampai akhir, maka

dapat dibuat suatu sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan mengemukakan teori-teori dari hasil studi pustaka

yang erat hubungannya dalam bidang penelitian antara lain:

konsep total quality service, pengertian kualitas, kualitas

pelayanan, pengertian klasifikasi, karakteristik dan proses jas,a

perilaku konsumen, kepuasan konsumen, pengukuran kepuasan

konsumen, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang

terdiri dari kerangka pemikiran, data dan sumber data, populasi

dan sampel, teknik pengumpulkan data, variabel-variabel dan

definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian,

deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil analisis.
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BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan dikemukakan kesimpulan, keterbatasan

penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


