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ABSTRAK 

 

Semakin berkembangnya sektor industri pariwisata pada beberapa tahun 

terkahir ini telah mengakibatkan meningkatnya perhatian terhadap peran penting 

jasa, khusunya travel agent. Jasa travel agent haji dan umroh saat ini merupakan 

pilihan yang tepat bagi para jamaah yang ingin melaksanakn ibadah haji maupun 

umroh. Dengan semakin banyaknya kebutuhan akan sarana umroh dan haji dan 

bermunculannya berbagai travel agent, maka jasa travel agent haji dan umroh 

sangat berperan penting dalam membantu kelancaran proses  beribadah ke tanah 

suci. 

 PT. Ebad Alrahman Wisata merupakan salah satu perusahaan travel besar 

di Indonesia. Telah menangani ribuan jamaah. Pelayanan jasa yang diberikan juga 

bermacam-macam. Jasa yang diberikan meliputi pelayanan keberangakatan dan 

kepulangan di bandara, pelayanan pada saat di tanah suci, dan pelayanan pada saat 

di kantor. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam lagi 

mengenai sistem pelayanan jamaah dalam hal peranan customer service terhadap 

pelayanan jamaah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi, 

menggunakan bahan dokumen serta wawancara tak berstruktur. 

Penulis mengkaji lebih dalam tentang peranan customer service terhadap 

pelayanan jamaah saat di kantor. Untuk meningkatkan pelayanan dan mencapai 

target kepuasan konsumen, customer service PT. Ebad Alrahman Wisata 

melakukan beberapa peranan yaitu membantu pembuatan paspor, membuat surat 

rekomendasi dan surat cuti, membuat roomlist, menjaga dan mengecek kesiapan 

manasik umroh, menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan 

keberangkatan jamaah melalui telepon dan sms blasting, menerima dokumen 

umroh dan haji serta mengecek perlengkapan keberangkatan. Selain menghandle 

keberangkatan jamaah customer service juga melakukan selling product dan 

menangani komplain. Beberapa kendala yang muncul antara lain perubahan 

jadwal keberangkatan jamaah, nomor jamaah yang tidak aktif, jamaah telat dalam 

pengumpulan paspor, listrik padam, dan jumlah customer service terbatas. 

Kata kunci : peranan, pelayanan, customer service 
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