
  BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi tujuan utama wisata di 

Indonesia dan salah satu basis industri pariwisata nasional. Jawa Timur adalah 

daerah dengan potensi wisata yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan 

propinsi sekitarnya. Jawa Timur memiliki kekayaan di bidang wisata alam  hingga 

keanekaragaman budaya karena proses  akulturisasi  budaya nusantara. Dengan 

potensi yang sangat besar yaitu 760 Daya Tarik Wisata (DTW), 264 DTW berupa 

wisata alam, 306 DTW wisata budaya, dan 190 DTW wisata minat khusus serta 

keanekaragaman suku bangsa dan budaya, Jawa Timur sukses menarik banyak 

wisatawan dengan meluncurkan program visit East Java 2011 dengan target 

jumlah kunjungan wisata sebanyak 250 ribu wisatawan asing dan 27-28 juta 

wisatawan domestic (www.bappedajatimprov.go.id). Kualitas Objek dan Daya 

Tarik Wisata (ODTW) di Jawa Timur sesungguhnya sangat menarik. Wisata 

alam, budaya, religi hingga wisata minat khusus, semuanya memikat. Bahkan dari

segi kuantitas, jumlahnya lebih banyak dibanding provinsi lain.

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Jawa Timur

Tahun Jumlah Pengunjung

2012 33.224.659

2013 39.663.994

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP 
NILAI DAN NIAT BERPERILAKU PELANGGAN HOTEL 
SYARIAH GRAND KALIMAS DI SURABAYA

NUR HADZIQOTUL FATIMAH



2

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan yang signifkan pada 

pengunjung yang berkunjung ke Jawa Timur, yaitu mencapai 19,38 % dibanding 

tahun 2012. Kekayaan dan keindahan pesona budaya serta keramahtamahan 

penduduk merupakan salah satu daya tarik wisatawan Jawa Timur yang sangat 

kaya akan berbagai tempat alternatif liburan. Daya tarik atau tujuan wisata yang 

ada di antaranya: wisata alam, wisata pantai, wisata gunung, wisata belanja, 

wisata pendidikan, wisata seni, wisata budaya, wisata bahari, wisata petualangan, 

wisata sejarah, wisata kerajinan, wisata lingkungan, wisata agro, wisata udara, 

wisata konvensi, wisata ziarah wali songo, dan juga wisata rohani. Tempat wisata 

tersebut diantaranya adalah Gunung Bromo, Pantai Balekambang,  Watu Ulo, 

Taman Safari II Prigen, Taman Wisata Bahari Lamongan, Pantai Pasir Putih, 

Jatim Park 1&2, Air Terjun Coban Talun, Kawah Ijen, Gua Gong, Karapan Sapi, 

Pusat Kerajinan Kulit Tanggulangin, Pusat Kerajinan di Kota Batu, Masjid Ar-

Fachruddin Universitas Muhamadiyah Malang, Masjid Sunan Ampel, dan masih 

banyak lagi (www.anekatempatwisata.com).

Surabaya, ibukota Jawa Timur adalah kota besar kedua di Indonesia 

setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang hampir 3 juta jiwa, 

Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di 

kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Sebagai kota terbesar kedua di 

Indonesia, Surabaya memiliki peranan penting dalam pariwisata RI, upaya 

promosi di dalam dan luar negeri terhadap potensi  pariwisata secara regular mulai 

gencar diadakan, terutama sejak terbentuknya Surabaya Tourism Promotion 

Board (STPB) akhir 2005. Pariwisata Surabaya semakin menunjukkan 
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eksistensinya setelah dikeluarkannya surat keputusan Walikota Surabaya No. 

188.45/30/436.1.2/2006 tentang pembentukan Surabaya Tourism Promotion 

Board (STPB), yaitu organisasi non-profit yang memiliki legalitas dalam 

mempromosikan wisata Surabaya. “Secara bersamaan, melengkapi STPB, 

diluncurkan city branding Sparkling Surabaya” ( www.sparklingsurabaya.com). 

Dengan terbentuknya STPB pada tahun 2005 telah membuktikan 

peningkatan kunjungan ke Surabaya menjadi lebih baik yakni meningkatnya 

kunjungan tiap tahunnya.pada tahun 2012 wisatawan nusantara yan berkunjung ke 

Surabaya mencapai 9.561.881 orang sedangkan wisatawan mancanegara 

mencapai 323.03 orang. Pada tahun 2013 hingga November jumlah kunjungan 

wisatawan nusantara ke Surabaya meningkat menjadi 9.950.000 orang, sedangkan 

untuk wisatawan mancanegara menjadi 334.566 (www.Surabaya.go.id). Beberapa 

tempat wisata yang menjadi tujuan wisata di Surabaya adalah Wisata Hutan 

mangrove Wonorejo, Tugu Pahlawan, Ciputra Waterpark, House of Sampoerna, 

Monumen Kapal Selam, Taman Bungkul, Wisata Religi Masjid Ampel, Masjid 

Cheng-Ho, Kebun Binatang Surabaya, dan Jembatan Suramadu. 

Dampak yang ditimbulkan oleh tingginya potensi pariwisata tersebut 

secara langsung memengaruhi perkembangan bisnis yang berhubungan dengan 

pariwisata salah satunya adalah perhotelan. Perhotelan dewasa ini sudah menjadi 

sebuah industri yang perkembangannya sangat cepat dan menjanjikan seiring 

dengan meningkatnya pariwisata di Indonesia. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 

hotel berbintang di 27 provinsi pada Juni 2014 mencapai rata-rata 55,40 persen, 

atau turun 1,18 poin dibandingkan dengan TPK Juni 2013, yang tercatat sebesar 
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56,58 persen. Sementara itu, bila dibanding Mei 2014, TPK hotel berbintang pada 

Juni 2014 naik 2,68 poin. Walaupun demikian Semester I (Januari-Juni) 2014, 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 4,55 juta 

kunjungan, yang berarti meningkat 9,56 persen dibandingkan jumlah  kunjungan 

wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2013, hal ini 

menunjukkan bahwa TPK pada 27 provinsi di Indonesia berubah secara fluktuatif 

dan tidak menutup kemungkinan akan terus meningkat seiring berkembangnya 

potensi pariwisata dan bisnis di Indonesia (BPS, 2014). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa pada tahun 

2012 investasi di bidang pariwisata dan perhotelan mengalami pertumbuhan 

sekitar 210 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah investasi 

mencapai 279,8 juta USD. David Ling, Chairman of HVS China Southeast Asia

menambahkan jumlah perjalanan wisata di Indones ia diperkirakan akan menjadi 

400 juta pada 2023. Karena jumlah Hotel di Indonesia tahun 2012 adalah 1.623, 

maka dibutuhkan sekitar 800 hotel baru untuk menampung wisatawan  (Kompas, 

2013). Keberadaan bisnis hotel dalam perspektif Islam hukumnya adalah boleh 

berdasarkan firman Allah SWT, QS.Nur (24) ayat 29 :

ُ یَۡعلَُم َما تُۡبُدو َّ ٞع لَُّكۡمۚ وَٱ َن لَّۡیَس َعلَۡیُكۡم ُجنَاٌح أَن تَۡدُخلُوْا بُیُوتًا َغۡیَر َمۡسُكونَٖة فِیھَا َمتَٰ
َوَما تَۡكتُُموَن 

Laisa a’laykum junāhun an tadkhulū buyūtan gayra maskūnatin fīhā matā
u’lakum wallahu ya’lamu māta’budūn 

Artinya: “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk 
didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang 
kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (Departemen Agama RI, 
2007)
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Berdasarkan ayat di atas Shihab (2009) dalam bukunya Tafsir Al-Misbah 

berpendapat bahwa  kategori rumah tidak berpenghuni tersebut adalah hotel atau 

semacam rumah tinggal sementara untuk para musafir agar dapat beristirahat di 

tengah perjalanannya. Dalam ayat tersebut Allah mengizinkan umat-Nya untuk 

mengunjungi rumah-rumah yang tidak berpenghuni tersebut selama untuk tujuan 

yang dibenarkan Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga tidak menimbulkan 

kemudharatan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT membolehkan adanya 

bisnis perhotelan dengan catatan tidak melanggar syariah Islam.

Berkembangnya sistim ekonomi Islam di kancah dunia menstimulasi 

berkembangnya penerapan sistim syariah dalam berbagai sektor mulai dari 

perbankan hingga pariwisata, kini mereka semua berlomba-lomba untuk 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Lebih 

tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992 paradigma Ekonomi Islam mulai berkembang 

di Indonesia sejak berdirinya Bank Muammalat. Dalam sektor perbankan 

penggunaan sistim berbasis syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang 

signifikan pada tiap tahunnya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

sesungguhnya masyarakat Indonesia haus akan pelayanan yang sesuai dengan 

syariat atau prinsip agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, yakni 

Islam. Menurut Sofyan (2012:5) evolusi kebutuhan terhadap produk syariah itu 

semakin berkembang, setelah makanan, keuangan, kini kaum muslimin 

membtuhkan produk lifestyle yang sesuai syariah juga. Misalnya berupa wisata, 

hotel, tempat rekreasi, dan perawatan rumah sakit. Berikut 15 propinsi di 
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Indonseia yang memiliki persentase diatas 90% dari jumlah penduduk masing-

masing propinsi.

Tabel 1.2
Populasi Muslim 15 Provinsi di Indonesia

Propinsi Populasi Muslim (Jiwa) % Muslim
Jawa Barat 41.763.592 97,00
Jawa Timur 36.113.396 96,36
Jawa Tengah 31.328.341 96,74
Banten 10.065.783 94,67
Sumatera Utara 8.579.830 66,09
Lampung 7.264.783 95,48
Sulawesi Selatan 7.200.938 89,63
DKI Jakarta 8.200.796 85,36
Sumatera Selatan 7.218.951 96,89
Riau 4.872.873 87,98
Sumatera Barat 4.721.924 97,42
NTB 4.341.284 96,47
NAD 4.413.244 98,19
Kalimantan Selatan 3.505.846 96,67
DI Yogyakarta 3.179.129 91,95
Kalimantan Timur 3.033.705 85,38
Jambi 2.950.195 95,41
Kalimantan Barat 2.603.318 59,22
Sulawesi Tenggara 2.126.126 95,23
Sulawesi Tengah 2.047.959 77,72
Bengkulu 1.669.081 97,29
Kalimantan Tengah 1.643.715 74,31
Kep. Riau 1.332.201 79,34
Gorontalo 1.017.396 97,81
Kep. Bangka Belitung 1.088.791 89,00
Sulawesi Barat 957.735 82,66
Maluku 776.130 50,61
Sulawesi Utara 701.699 30,90
Maluku Utara 771.110 74,28
Nusa Tenggara Timur 423.925 9,05
Bali 520.244 13,37
Papua 450.096 15,89
Maluku Utara 292.026 38,40
Sumber : BPS, 2010
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Berdasarkan tabel pada halaman sebelunya  diketahui bahwa Jawa Timur 

merupakan propinsi yang memiliki penduduk muslim terbesar ke dua di Indonesia 

setelah Jawa Barat dengan jumlah 36.113.396 jiwa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Jawa Timur merupakan pangsa pasar yang pas untuk menerapkan prinsip 

syariah pada industri perbankan hingga lifestyle. Cresenting Halal Friendly Travel

(Singapura) dan Dinar Standard (Amerika Serikat) menyebutkan bahwa 

pertumbuhan belanja segmen wisatawan muslim adalah paling cepat sedunia. 

Bahkan mereka mengalahkan pertumbuhan dari segmen wisatawan Amerika 

Serikat, Cina, dan Prancis. Belanja wisatawan muslim ini diperkirakan mencapai 

US$ 192 miliar pada 2020 naik pesat dari US$ 126 miliar pada 2011, data tersebut 

tidak termasuk haji dan Umrah (Sofyan, 2012:3). Pasar pariwisata syariah dapat 

dilihat dari jumlah komunitas muslim dunia yang kini mencapai 1,6 miliar orang 

atau sekitar 23% dari total populasi dunia. 

Ketua Ahsin (Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia), Sofyan, 

mengatakan, sebenarnya pangsa pasar wisata syariah tanah Air berpotensi 

bertambah. Ia menyebutkan, pertumbuhan kunjungan wisatawan Muslim ke 

Indonesia sekitar 30-40 persen. Jumlah kunjungan wisatawan Muslim itu ternyata 

lebih tinggi dibandingkan wisatawan konvensional (www.bisnis.com). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan kebutuhan akan akomodasi 

berbasis syariah dalam suatu negara sangatlah dibutuhkan keberadaannya, selain 

itu prospek yang dimiliki hotel berbasis syariah sangatlah besar.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan 

penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasionalnya tidak melanggar 
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aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal 

kecil seperti informasi apa yang harus tersedia di receptionist, perlengkapan 

istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dan jenis makanan dan minuman 

yang tersedia di restoran hotel, harus dipastikan semua memenuhi ketentuan 

syariah. Selain itu hotel syariah tidak ada diskriminasi agama, sehingga tamu non 

muslim juga dapat menginap serta menikmati pelayanan yang terdapat di dalam 

hotel (Sofyan, 2011: 64). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. al-

Mumtahanah (60) ayat 8

وھُ  ِرُكۡم أَن تَبَرُّ ن ِدیَٰ یِن َولَۡم یُۡخِرُجوُكم مِّ تِلُوُكۡم فِي ٱلدِّ ُ َعِن ٱلَِّذیَن لَۡم یُقَٰ َّ ُكمُ ٱ ٰ ۡم الَّ یَۡنھَ

َ یُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطیَن َوتُۡقِسطُٓوْا إِلَۡیھِ  َّ ۡمۚ إِنَّ ٱ

Lā yanhākumu-llāhu a’nil-laẓīna lam yuqātilūkum fiddīni walamyukhrijūkum 
mindiyārikum antabarrūhum watuqsiṭū ilayhim. Inna-llaha yuḥibbul-muqsiṭīn.

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 
adil.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat senang terhadap umatNya 

yang berbuat baik dan berlaku adil pada sesamanya tidak terkecuali kepada 

mereka yang bukan muslim. 

Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), Adiwarman A. Karim mengatakan ada dua kategori hotel syariah. Hotel 

syariah yang masuk kategori Hilal satu yaitu yang mengikuti standar Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan DSN-MUI. Sementara 

kategori Hilal dua adalah yang setiap operasionalnya sesuai syariah, seperti Hotel 

Sofyan (Republika.coi.id). Hal ini telah diatur oleh negara melalui Peraturan 
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Menteri Parisiwata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, karena sebelumnya telah 

ada Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 

NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B–459/DSN-MUI/XII/2012 tentang 

Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata Syariah, sehingga perlu dilakukan 

pengaturan mengenai penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Menjawab kebutuhan tersebut hadirlah Hotel Syariah Grand Kalimas 

Surabaya yang merupakan salah satu hotel berbasis syariah di Indonesia yang 

berlokasi di Jawa Timur. Tepatnya di jalan K.H Mas Mansyur 151-155 Surabaya. 

Lokasi hotel terletak di kawasan wisata religi Ampel. Ampel adalah sebuah 

kawasan di bagian utara Kota Surabaya dimana mayoritas penduduknya 

merupakan etnis Arab. Di kawasan ini kental dengan suasana Timur Tengah dan 

pasarnya yang menjual barang dan makanan khas Timur Tengah. Pusat kawasan 

Ampel adalah Masjid Ampel yang terletak di Jalan Ampel Suci 45 atau Jl. Ampel 

Masjid 53 dan didirikan pada abad ke-15. Kawasan Ampel merupakan salah satu 

daerah kunjungan wisata religi di Surabaya yang padat dikunjungi wisatawan baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara (www.wisatamasjid.com). Lokasi 

Hotel Grand Kalimas sangat strategis tidak hanya dekat dengan tempat wisata 

religi akan tetapi juga dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Jembatan Merah 

Plaza, Tunjungan Plaza, serta dekat dengan stasiun dan tempat wisata Kebun 

Binatang Surabaya (www.grandkalimashotel.com).
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Tingginya persaingan industri hotel dewasa ini mendorong pemasar untuk 

menjaga pelanggan agar tidak berpindah pada hotel pesaing. Kotler and Keller 

(2010) menyebutkan bahwa menarik pelanggan baru membutuhkan biaya lima 

kali lebih besar dari biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

Sebaimana pendapat Fomell dan Wemerfelt (1987, 1988) dalam Zetihaml (1988)

yang meneliti dampak program penanganan keluhan pada retensi pelanggan dan 

menyimpulkan bahwa sumber daya pemasaran lebih baik dihabiskan menjaga 

pelanggan yang sudah ada daripada menarik yang baru. Menurut Zeithaml (1988) 

untuk mengetahui apakah pelangan akan tetap tinggal dan beralih atau beralih dari 

perusahaan tersebut adalah dengan memperhatikan niat berperilaku pelanggan. 

Niat berperilaku yang menguntungkan merupakan sinyal perilaku tertentu 

bahwa pelanggan menempa ikatan dengan perusahaan Zeithaml (1988). Meskipun 

niat perilaku dapat berubah karena peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dalam 

interval waktu, niat dianggap sebagai pendahuluan segera perilaku aktual (Kwon, 

Trail, dan James, 2007). Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2013) menyebutkan 

manfaat ekonomi dari niat perilaku yang positif terdiri dari pemasaran berkurang 

dan biaya administrasi, kemampuan untuk mempertahankan margin tanpa 

mengurangi harga, meningkatkan pembelian dari waktu ke waktu, dan 

mengurangi biaya untuk menarik konsumen baru.

Di samping niat perilaku, dari perspektif pemasaran jasa, nilai pelanggan 

adalah elemen penting dalam konsumsi pelanggan, dan perilaku membuat 

keputusan (Zeithaml 1988). Menurut Jen et.al (2010) Secara komprehensif nilai 

yang dirasakan dapat membantu mendorong pelanggan memiliki niat perilaku 
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positif dan meminimalkan daya tarik pelanggan ke pesaing lain. Nilai yang 

dirasakan diukur dengan menilai spektrum pengalaman pelanggan (Sweeney dan

Soutar, 2001). Hal tersebut merupakan transformator optimal sepanjang proses 

konsumsi individu dan memainkan peran penting dalam penilaian niat perilaku 

(Dodds et al., 1991) dalam Jen et.al (2010).

Oliver dan DeSarbo (1988, dalam Yang dan Peterson, 2004: 802) 

menjelaskan bahwa nilai yang didapatkan pelanggan dianggap sebagai akar teori 

dalam hubungan dengan pelanggan yang berasal dari rasio perbandingan antara 

apa yang diterima dan diberikan oleh pelanggan dengan apa yang diterima dan 

diberikan oleh perusahaan. Pendapat ini menjelaskan bahwa nilai yang diterima 

pelanggan terbentuk oleh dua perilakau interaksi yaitu pelanggan dan perusahaan, 

pelanggan menilai berdasarkan pada pengeluaran dengan hasil yang didapatkan 

dan begitu juga perusahaan. 

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui peran pemasar yang sangat 

penting dalam perusahaan, yakni merencanakan aktivitas-aktivitas pemasaran dan 

membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai pelanggan (Kotler, 2009: 24).  Mc 

Charty mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas ini sebagai sarana bauran pemasaran 

dari empat jenis yang luas, disebut empat P dari pemasaran: produk, harga, lokasi, 

dan promosi (Kotler, 2009:24). Dalam industri jasa sangatlah penting untuk 

memerhatikan bauran pemasaran sebab dari sinilah perusahaan dapat 

mengantarkan nilai-nilai yang dimiliki perusahaan secara langsung pada

pelanggan. Kumar (2002) dalam Cengiz dan Layla (2007) berpendapat dalam 
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situasi yang kompetitif, sebuah perusahaan harus memprioritaskan elemen bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran akan lebih mudah dikembangkan ketika pasar 

melihat perbedaaan pada produk yang dimiliki oleh perusahaan dari pesaing 

dengan melakukan differensiasi produk terlebih dahulu sebab tujuan dari strategi 

differensiai sejatinya adalah pengembangan positioning yang tepat sesuai 

keinginan pelanggan (Tjiptono, 2008). 

Menurut Lupiyoadi (2011:73) Bauran pemasaran merupakan kombinasi 

dari empat variabel penting,  empat variabel tersebut adalah inti dari pemasaran  

yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Keempat variabel tersebut yakni 

meliputi produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi 

(promotion). Namun, menurut (Jia Hu, 2009) model bauran pemasaran tersebut 

dianggap tidak cukup untuk pemasaran baik barang atau jasa. Sejumlah peneliti 

(Ziethaml, 2000; Lovelock, 2001, Ahmad, 2007; Kotler, 2011)  telah 

memperdebatkan sebelumnya bahwa model bauran pemasran jasa tradisional 4Ps 

dinilai kurang untuk pemasaran baik untuk barang atau jasa (Jia Hu, 2009). 

Sehingga seiring dengan berkembangnya fenomena-fenomena baru dalam dunia 

pemasaran, kini bauran pemasaran berkembang menjadi 7P’s dimana 3P’s 

berikutnya adalah proses (process), partisipan (people), dan bukti fisik (physical 

evidence) (Lupiyoadi, 2011).  

Berdasarkan seluruh paparan dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan 

hotel syariah di tengah-tengah persaingan ketat hotel konvesional dapat dilihat 

dari niat perilaku pelanggan setelah merasakan pelayanan, fasilitas, dan akses 

selama menginap di Hotel Syariah. Penelitian ini akan dilakukan di Hotel Grand 
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Kalimas Surabaya Jawa Timur. Alasan peneliti memilih Hotel Grand Kalimas 

sebagai obyek peneltian sebab hotel tersebut merupakan pioner hotel berkonsep 

syariah di Surabaya dengan diterimanya sertifikasi syariah dari Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Surabaya (www.kabarbisnis.com). Kemudahan dalam 

mengakses data penelitian juga menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan 

penelitian di Hotel Syariah Grand Kalimas Surabaya. 

Oleh karena itu akan sangat menarik untuk  mengetahui bagaimana

strategi bauran pemasaran jasa hotel berbasis syariah ini dapat memberikan nilai 

tersendiri pada pelanggan sehingga dapat mempengaruhi niat perilaku pelanggan.

Penelitian ini mencoba untuk menguji pengaruh mediasi nilai pelanggan terhadap 

hubungan antara bauran pemasaran jasa Hotel Syariah Grand Kalimas dan niat 

perilaku. Serta mencoba mengetahui hubungan bauran pemasaran jasa Hotel 

Syariah Grand Kalimas dan niat perilaku pelanggan secara langsung. Berdasarkan 

uraian di atas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap Nilai dan Niat Perilaku 

Pelanggan (Studi Kasus Hotel Grand Kalimas Surabaya).

1,2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah, 

sebagai berikut : 

1. Apakah bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap nilai pelanggan Hotel 

Syariah Grand Kalimas Surabaya?

2. Apakah nilai pelanggan berpengaruh terhadap niat berperilaku pelanggan 

Hotel Grand Kalimas Surabaya?
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3. Apakah bauran pemasaran jasa berpengaruh terhadap niat perilaku pelanggan 

Hotel Grand Kalimas Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap nilai pelanggan Hotel 

Grand Kalimas Surabaya

2. Mengetahui pengaruh nilai pelanggan terhadap niat berperilaku pelanggan 

Hotel Syariah Grand Kalimas Surabaya

3. Mengetahui pengaruh bauran pemasaran jasa dalam terhadap niat berperilaku 

pelanggan Hotel Grand Kalimas Surabaya

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu 

ekonomi, khususnya ilmu ekonomi Islam, terutama dalam bidang bauran 

pemasaran jasa dalam perspektif Islam

2. Hasil penelitian ini juga dapat dipakai sebagai acuan oleh pengusaha 

mengenai pentingnya membentuk niat berperilaku pelanggan melalui 

penciptaan bauran pemasaran jasa dalam  perspekif Islam

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan kepustakaan bagi 

peneliti selanjutnya, khususnya dibidang strategi pemasaran terutama 

mengenai bauran pemasaran jasa pada hotel syariah.
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1.5. Sistematika Skripsi 

Sistematika penyusunan skripsi dalam penyajiannya terdiri atas lima bab 

dengan beberapa sub bab. Adapun pokok pikiran bahasan dari masing-masing bab 

adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi

BAB II TINJAUAN PUSATAKA

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 

penelitian, variabel-variabel penelitian, teori-teori tersebut digunakan sebagai 

landasan dalam penelitian. Di samping itu juga di lampirkan peneltian 

sebelumnya untuk mendukung penelitian ini, serta hipotesis penelitian dan model 

analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab  ini membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, pengumpulan 

data, validitas, dan reabilitas, instrument (alat ukur), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum subjek penelitian, deskripsi karakteristik 

objek penelitian, definisi jawaban responden, analisis data, uji hipotesis serta 

pembahasan penelitian.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

serta saran untuk penelitian selanjutnya. Bab ini juga memberikan saran yang 

diperlukan bagi pihak yang berkepentingan.
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