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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya mengenai Strategi Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan 

Haji pada PT. Darmawan (Al-Mukhtar Tour Services) di Kota Kendari. Maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji pada PT. Darmawan (Al-Mukhtar 

Tour Service) di Kota Kendari adalah 1) Persamaan (tidak membeda-bedakan) 2) 

Persaudaraan, 3) Cinta kasih, 4) Damai, 5) Tolong menolong, dan 6) Toleransi. 

2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah 

Umrah dan Haji pada PT. Darmawan (Al-Mukhtar Tour Service) adalah sebagai 

berikut 

a. Faktor pendukungnya sarana dan prasarana yang memadai, sistem pemasaran 

yang sesuai dengan prinsip manajemen, pengurus yang memiliki kompetensi 

dan profesional, program layanan informasi diberbagai daerah dan pelayanan 

persiapan yang lengkap dan menunjang, pelayanan saat di Makkah dan 

Madinah yang profesional dan memuaskan jamaah. 

b. Faktor penghambat adalah Letak geografis kantor pemasaran Biro Perjalanan 

Ibadah Umrah dan Haji PT. Darmawan (Al-Mukhtar Tour Services) terletak di 

JL.Budi Utomo (Lrg. Pelayaran) kendari kurang strategis, tempat parkir kantor 

yang terbatas. Sehingga menyulitkan para calon jamaah untuk memarkirkan 
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kendaraannya, persaingan yang semakin ketat.karena banyaknya Biro-Biro 

Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji yang ikut mengurus perjalanan ibadah 

umrah dan haji, dan masih maraknya yang melakukan penipuan oleh biro-biro 

penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji, sehingga jamaah takut untuk 

mempercayakan perjalanan mereka menuju ke Baitullah. 

5.2 Lembaga Peneliti 

Setelah melakukan penelitian Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji melalui 

PT. Darmawan (Al-Mukhtar Tour Service) dalam rangka pengembangan dan 

peningkatan pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji maka peneliti 

mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji PT. Darmawan (Al-Mukhtar Tour 

Services) tetap mempertahankan strategi pengelolaannya dalam pelayanan dan 

juga PT. Darmawan (Al-Mukhtar Tour Sevices) lebih giat lagi mempromosikan 

dengan bekerjasama instansi-instansi untuk mengadakan seminar agar lebih 

dikenal luas lagi oleh masyarakat. 

2. Untuk pengguna jasa Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji  sebaiknya memilih 

dan memilah Biro Perjalanan yang betul-betul memiliki izin dari Kementerian. 

5.3 Rekomendasi 

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik tentang Strategi Pengelolaan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji 

adalah sebagai berikut. 
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a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan 

Haji agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian 

dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang 

pula dengan wawancara sumber yang kompeten dalam kajian Biro 

Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


