
1 
 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

  

1.1 LATAR BELAKANG 

Islam mengajarkan pada umatnya agar saling mengenal, tidak saja terhadap 

orang-orang semasa hidup, melainkan juga terhadap orang-orang yang hidup di 

masa jauh sebelumnya. Kitab suci Al-Qur’an memperkenalkan nama-nama para 

rasul, nabi dan orang-orang terpilih lainnya. Selain itu, sebagai salah satu rangkaian 

ibadah  haji adalah wukuf di arafah. Haji pada hakekatnya merupakan sarana dan 

media bagi umat Islam untuk menghidupkan ka’bah dan tanah suci setiap tahun 

karena setiap tahun  sebagian  kaum  muslimin dari seluruh dunia datang 

menunaikan ibadah haji (Suprayogo, 2008). 

Setiap tahunnya jama’ah haji semakin bertambah, sepanjang sejarah 

pelaksanaan Ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus. Seiring 

bertambahnya pendaftar haji mengakibatkan kuota untuk menunaikan ibadah 

haji menjadi terbatas dan apabila calon jamaah haji ingin segera berangkat 

menuju ke tanah suci maka alternatif lain untuk menunaikan ibadah di tanah 

suci adalah ibadah Umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk 

melakukan Thawaf, Sa’i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah SWT. 

Ibadah umroh dari tahun ke tahun juga jama’ah umroh juga bertambah. Banyak 

komponen dalam penyelenggaran ibadah haji, komponen itu mulai dari 

pendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, catering dan kesehatan 

(Nizam dan Hasan, 2000:45). Pada surat Ali-Imron  ayat 97 dijelaskan  bahwa 
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mengerjakan haji adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang 

yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. 

ِ لََعَ ٱنلَّاِس ِحجُّ ٱۡۡلَۡيِت مَ  َٰهِيَمَۖ َوَمن َدَخلَُهۥ ََكَن ءَاِمٗناۗ َوّلِِلَّ َقاُم إِبَۡر ِن ٱۡستََطاَع إََِلۡهِ َسبِيٗٗلۚ َوَمن فِيهِ َءاَيَُٰتُۢ َبي َِنَٰٞت مَّ

َ َغِِنٌّ َعِن ٱۡلَعَٰلَِمنَي    ٩٧َكَفَر فَإِنَّ ٱّلِلَّ

Fīhi 'Āyātun Bayyinātun Maqāmu 'Ibrāhīma    ۖ Wa ManDakhalahu Kāna 
'Āmināan    ۖ Wa Lillāh `Alá An-Nāsi ĤijjuAl-Bayti Mani Astaţā `a 'Ilayhi 
Sabīlāan    ۖ Wa Man KafaraFa'inna Allāha Ghanīyun `Ani Al-`Ālamīna. 

 

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; 
barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan 
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam (Q.S. Ali-Imran: 97). 

 
Tabel 1.1 Laporan Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umroh tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Agama Republik Indonesia (www.kantorurusanhaji.com) 
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Pada tabel 1.1 ditunjukkan bahwa setiap minggunya jumlah jama’ah umroh 

pada 14 Januari 2015- 21 Mei 2015 terus meningkat hal ini mengakibatkan bisnis 

travel agent mulai menjamur. Peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia juga 

mendorong terus berkembangnya bisnis ini tidak tertinggal pula bisnis tour travel 

yang hanya menawarkan jasa pelayanan perjalanan ibadah ke tanah suci, baik 

umroh maupun haji.  

Perkembangannya sangat terlihat yaitu dengan adanya pasar terbuka yang 

sangat luas terlebih lagi dikarenakan penduduk Indonesia mayoritasnya adalah 

kaum muslim sehingga mengakibatkan permintaan keberangkatan umroh sebagai 

pengganti ibadah Haji dari bulan ke bulan yang semakin meningkat membuat bisnis 

travel semakin menjamur. Selain itu, peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia 

juga mendorong terus berkembangnya bisnis ini. Bisnis jasa Tour and Travel 

akhirnya menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menarik untuk dilakukan 

oleh pelaku bisnis. Perkembangan jasa travel yang semakin pesat mengakibatkan 

tingginya tingkat persaingan. Oleh karena itu, perusahaan travel harus berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dengan meningkatkan nilai bagi para pelanggan tanpa 

mengurangi kualitas pelayanan jasa tersebut. Hal ini digambarkan dengan slogan 

umum dalam bisnis yaitu “Customer is partner” (Berten, 2000:227).  

Akan tetapi masih saja ada kasus jamaah umroh maupun haji yang 

ditelantarkan oleh biro perjalanan, karenanya masyarakat diminta lebih waspada 

dan teliti dalam memilih biro perjalanan umroh dan haji. Menurut Rizal (2015) hal 

ini terjadi dikarenakan adanya tawaran biaya umroh maupun haji yang murah, 

seringkali cukup menggiurkan bagi sebagian masyarakat meski begitu, tawaran-
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tawaran yang menarik itu jangan membuat masyarakat menjadi tidak teliti., 

Rachmat menilai:  

“Ketatnya persaingan perusahaan jasa perjalanan umroh dan haji saat ini, telah 
membuat beberapa perusahaan travel berlomba menawarkan ibadah umroh dan 
haji dengan harga yang murah. Hal itu sebenarnya adalah sebuah cara yang 
biasa dalam sebuah usaha, namun menjadi masalah ketika ternyata perusahaan 
atau biro perjalanan tidak bisa memberangkatkan calon jamaahnya, atau 
bahkan menelantarkan jamaah ketika sedang beribadah di tanah suci.” 

 

Hal ini sangat disayangkan sekali karena bisnis umroh/haji adalah suatu 

bentuk bisnis jasa yang menawarkan bantuan untuk memudahkan calon jama’ah 

melakukan ibadahnya selain itu, bisnis ini bisa dibilang adalah bisnis ibadah maka 

dari itu diharapkan travel agency menjauhi kasus penipuan yang sering dilakukan 

dengan adanya alasan tersebut maka persaingan usaha pada sektor jasa pelayanan 

haji dan umroh, sehingga menyebabkan terjadinya kompetisi di antara para 

penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Persaingan yang semakin ketat dalam 

memberikan tawaran pelayanan jasa kepada calon konsumen, tawaran menarik, 

paket menarik selain itu juga ditawarkan pula fasilitas-fasilitas lain yang akan  

menjadi daya tarik tersendiri. Komponen yang paling utama disajikan oleh setiap 

PIHK adalah memberikan kepuasan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi 

jama’ah haji dan umroh. Kepuasaan bagi jama’ah haji dan umroh adalah kunci dari 

travel haji agar tetap dapat bertahan, bersaing, dan menguasai market serta menjadi 

pemimpin pasar. Pemimpin travel harus mengetahui hal-hal apa saja yang dianggap 

penting oleh jama’ah haji, dan bagi penyelenggara haji PIHK akan berusaha untuk 

menghasilkan kinerja sebaik mungkin sehingga dapat memuaskan para jama’ahnya 

(Khairiyah, 2011:13). 
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Untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat, membedakan penerapan 

strategi pemasaran merupakan suatu keharusan. Keunggulan dasar yang diperoleh 

perusahaan ketika mampu menerapkan strategi pemasaran yaitu dapat 

meningkatkan kinerja pemasaran dan pembelanjaan organisasi. Kegiatan 

pemasaran dalam bisnis Tour and Travel ini sangatlah berperan penting dalam 

kegiatan bisnis agar dapat berjalan sesuai dengan rencana (Khairiyah, 2011:3). Di 

dalam kegiatan  pemasaran terdapat sarana bauran pemasaran (Marketing Mix) 

yang melambangkan aktivitas-aktivitas pemasaran yang telah dikelompokan 

mejadi empat jenis sehingga pada akhirnya akan membantu pemasar membuat 

keputusan pemasaran untuk mempengaruhi saluran perdagangan mereka dan 

konsumen akhir mereka. Komponen Marketing Mix tersebut adalah Product 

(Produk), Price (Harga), Promotion (Promosi), Product (Produk), dan People 

(Orang). Product merupakan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 

konsumen.  

Di dalam product terkandung ragam produk, kualotas, desain, fitur, nama 

merek, kemasan, ukuran, layanan, jaminan, dan pengembalian. Price merupakan 

nilai yang akan di bayarkan oleh konsumen atau nilai yang mencerminkan biaya 

yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Promotion merupakan 

aktivitas mengkomunikasikan atau menginformasikan kepada konsumen mengenai 

produk yang ditawarkan. Place merupakan akses dimana konsumen dapat 

memperoleh produk yang ditawarkan. Sedangkan People merupakan sumber daya 

manusia yang perlu diperhatikan dan dikembangkan agar dapat memberikan 

sumbangsih bagi perusahaan, dalam perusahaan jasa orang/karyawan merupakan 
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bagian kerja dari sebuah perusahaan yang dapat memberikan pelayanan bagi 

konsumen (Kotler, 2005:116). 

Hal-hal pemasaran yang paling sering dilakukan oleh perusahaan adalah 

melalui promosi mulai dari menyebarkan pamflet, memasang iklan, memberikan 

buletin gratis hingga mengikuti pameran-pameran. Seperti halnya pemasaran yang 

mempunyai marketing mix sebagai sarana untuk pemasaran, promosipun juga 

mempunyai sarana untuk mempromosikan yang disebut promotional mix (Gunara 

dan Sudibyo, 2008:58) yang terdiri dari : Iklan, Promosi penjualan, penjualan 

langsung, publisitas dan hubungan masyarakat, penjualan pribadi, acara dan 

pengalaman serta word of mouth yang disebut dengan bauran promosi (promotional 

mix).  

Pada umumnya syariat Islam  dalam bidang muamalah hanyalah sebatas 

memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan 

mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan 

kepada manusia melalui proses ijtihad. Kegiatan promosi  ini termasuk bidang 

muamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia maka 

menurut Karim (2010:9) hukum atau aturan-aturan yang dipakai adalah hukum asal 

muamalah yang menerangkan bahwasanya, segala sesuatunya dibolehkan, kecuali 

ada larangan dalam Quran yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasikan hal-

hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain dalam hal-hal yang 

diharamkan tersebut apa saja boleh dilakukan, baik menambah, menciptakan, 

mengembangkan, dan lain-lain, harus ada kreativitas (ijtihad) di bidang muamalah. 

Kreativitas inilah yang akan terus menerus membawa perubahan-perubahan dalam 
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berbagai bidang yang ada di ruang lingkup masyarakat akan tetapi kreativitas ini 

tidak dapat dilakukan oleh siapa saja karena ijtihad ini dipegang oleh para ulama. 

Biro perjalanan umroh/haji SHAFIRA Tour and Travel Surabaya 

merupakan satu dari beberapa biro perjalanan umroh/haji yang ada di Surabaya 

sebagai bisnis yang bergerak dalam bidang travel dengan persaingan yang cukup 

ketat dengan biro perjalanan umroh/haji lain, membuat biro perjalanan umroh/haji 

SHAFIRA Tour and Travel Surabaya dituntut untuk memiliki kebijakan tentang 

pemasaran secara efektif dan efisien dalam mepromosikan produknya. Selain itu 

Biro perjalanan umroh/Haji SHAFIRA Tour and Travel ini dipilih berdasarkan 

prestasi-prestasi yang sudah didapatkan di antaranya penghargaan dari Hotel Anwar 

Al Madinah Movenpick untuk kerjasama produktif selama Umrah dan Haji pada 

tahun 2014 dan pada tahun 2015 SHAFIRA Tour and Travel juga mendapatkan 

penghargaan untuk Best Performance International Agent yang diberikan oleh 

Garuda Indonesia kepada SHAFIRA (anonim, 2015). 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

bisnis travel yang setiap tahunnya selalu meningkat maka  dapat menyebabkan 

persaingan yang sangat ketat pada peningkatan hasil penjualan dalam bidang biro 

jasa perjalanan umroh/haji sehingga promotional mix di SHAFIRA Tour and Travel 

dan untuk memperkuat kegiatan promotional mix yang dilakukan telah sesuai 

dengan syariat islam, maka tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan 

judul “Penerapan Promotional Mix Perspektif Islam Pada Biro Perjalanan 

Umroh/ Haji SHAFIRA Tour and Travel Surabaya.” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan bauran promosi (Promotional Mix) yang 

dilakukan oleh pihak SHAFIRA Tour and Travel terhadap produk jasanya? 

2. Apakah promosi yang dilakukan oleh pihak SHAFIRA Tour and Travel 

pada produk jasanya sesuai dengan perspektif Islam?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini antara 

lain : 

1. Untuk mengetahui bauran promosi (Promotional Mix) yang dilakukan oleh 

SHAFIRA Tour and Travel terhadap produk jasanya; 

2. Untuk mengetahui promosi yang telah dilakukan terhadap produk jasa di 

SHAFIRA Tour and Travel sudah sesuai dengan perspektif Islam. 

1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk menambah pengetahuan tentang strategi bauran promosi 

(Promotional Mix) yang dilakukan oleh pihak SHAFIRA Tour and Travel. 

2. Menambah dan melengkapi koleksi yang telah ada tentang promosi pada 

bidang kepariwisataan khususnya mengenai strategi bauran promosi 

(Promotional Mix) yang dilakukan pihak SHAFIRA Tour and Travel. 
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1.5    SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan 

kepariwisataan di Indonesia, rumusan masalah di skripsi ini 

dimaksudkan agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan 

tema penelitian tidak kompleks, tujuan dan manfaat penelitian 

bertujuan untuk membahas permasalahan yang akan dibahas, 

penelitian terdahulu bertujuan sebagai gambaran tentang 

permasalahan yang sudah dibahas, dan sistematika penulisan 

bertujuan untuk mempermudah dan memperoleh gambaran umum 

mengenai isi dari skripsi ini. 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai konsep dasar 

mengenai bauran promosi produk jasa khususnya kepariwisataan 

kepada masyarakat diantaranya pengertian pariwisata, pengertian 

pemasaram, tujuan pemasaran, bauran pemasaran, bauran 

promosi, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. 
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BAB 3  : METODOLOGI PENELITIAN 

Di dalam bab ini di uraikan antara lain pendekatan penelitian, 

ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validitas data. 

BAB 4  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan tentang analisis 

keseluruhan data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

BAB 5  : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, dan pemberian 

saransaran yang diperlukan sebagai masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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