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ABSTRAK 

HULFA MUZNAINI LUBIS, NPM 15510469. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Calon Pelanggan Jamaah Haji, 

Umrah PT. Haikal Citra Wisata Cabang Medan, Skripsi 2019 

Aktifitas dalam perusahaan yang bergerak dibidang travel haji, umrah 

merupakan suatu kegiatan yang baik dan sagat membantu setiap calon jamaah 

haji, umrah yang akan berpergian atau yang akan melakukan perjalanan ibadah 

ketanah suci, selain mempermudah proses perjalanan beribadah ketanah suci 

pihak perusahaan juga memberikan kualitas dan fasilitas yang baik untuk setiap 

calon jamaah haji, umrah seperti memberikan pelayanan yang terbaik dan 

berkualitas kepada setiap calon jamaah haji, umrah. memberikan  pelayanan 

penjualan setiap produk yang calon jamaah butuhkan, pembelian paket perjalanan 

ibadah menuju tanah suci. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan calon 

pelanggan jamaah haji, umrah PT. Haikal Citra Wisata Cabang Medan dan apakah 

kualitas dan fasilitas sudah memadai untuk setiap calon jammah haji, 

umrah.penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk kegiatan penelitian, 

sehingga memperoleh data yang komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada calon 

jamaah haji,umrah PT. Haikal Citra Wisata Cabang Medan sebayak 30 kuisioner. 

Metode penelitian analisis yang digunakan adalah metode Likert. Penelitian likert 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapatan, dan 

persepsi dan dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa peranan manajemen mempunyai pengaruh positif. Dalam 

penelitian ini menggunakan sebayak 30 responden. 
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