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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Islam telah mengatur aktivitas manusia melalui Al Qur’an dan hadis Rasulullah 

untuk kebaikan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Begitupun juga 

dengan aktivitas berwisata, semua ciptaan Allah Subahanahu wata‟ala, baik 

individu maupun sosial harus tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh 

Allah Subahanahu wata‟ala, tanpa terkecuali, hal ini di karenakan akan 

mengakibatkan malapetaka dan kehancuran,
1
 pada aktivitas kegiatan tersebut. 

 Secara ekonomi aktivitas berwisata berkaitan erat dengan aktivitas bisnis,  

dimana salah satu faktor yang sangat menguntungkan bagi sebuah negara adalah 

bisnis pariwisata, bisnis ialah segala usaha individu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat.
2
 Oleh sebab itulah berbisnis 

dalam bidang pariwisata sangat memberikan dampak yang sangat menguntungkan 

baik individu, masyarakat sosial maupun negara.  

 Dalam aktivitas berwisata kita juga di haruskan memilih tempat menginap atau 

hotel sebagai tempat tinggal kita sementara waktu. Memilih Hotel dan penginapan  

merupakan pilihan setiap individu, namun untuk menjaga nilai kehidupan yang 

taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya maka, Islam memberikan anjuran untuk 

mencari tempat yang aman dan nyaman dari bermaksiat kepada Allah.  

                                                           
1
Amiur Nuruddin, Dari Mana Sumber Hartamu? Renungan tentang Bisnis Islami dan 

Ekonomi Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 51. 
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Sutarno, Serba Serbi Manajemen Bisnis (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1. 
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 Begitupun juga dengan melakukan bisnis dalam bidang usaha hotel atau tempat 

penginapan. Bisnis dengan konsep yang secara syariah merupakan salah satu 

bentuk pengabdian kita kepada sang pencipta alam semesta ini dan merupakan 

salah satu bentuk peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Maka dari itu tidak 

heran akhir-akhir dekade ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang 

melakukan usaha syariah, karena perusahaan ini mempunyai keyakinan bahwa 

berbisnis secara syariah dapat menguntungkan bukan hanya dalam hal materi saja 

akan tetapi, berbisnis secara syariah juga lebih memberikan rasa aman dan 

nyaman serta keselamatan dan keberkahan bagi perusahaan tersebut.  

 Kata syariah merupakan asal kata dari bahasa Arab yang artinya jalan yang 

lurus. Menurut definisinya syariah berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah 

subhanahu wata‟ala melalui Rasul-Nya untuk hambanya-Nya, agar mereka 

menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah 

maupun muamalah serta yang berkaitan langsung dengan akhlak demi tercapainya 

keselamatan dunia dan akhirat.
3
  

 Perkembangan label syariah pada dunia usaha di Indonesia saat ini telah 

menjadi trend tersendiri. Salah satunya yaitu kebutuhan akan produk-produk 

syariah yang merupakan dampak positif dari semakin besarnya tingkat kesadaran 

masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan 

ketentuan Islam di dalam segi kehidupannya.
4
 Salah satu perkembangan bisnis 

usaha secara syariah adalah hotel syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh Riyanto 

                                                           
3
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia  (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 46. 
4
Anwar Basalamah, Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Tanah Air, Jurnal 

Binus Business Review Vol. 2 No. 2 (November 2011), hlm. 763-769. 
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Sofyan, pemilih dan praktisi hotel berlabel syariah “hotel berbintang sesuai 

konsep syariah memiliki pengalaman batin tersendiri bagi setiap tamu, karena 

banyak pelancong yang singgah, akhirnya merasa lebih tenang dan aman tinggal 

di hotel tersebut”.
5
   

 Berbisnis yang berbasis syariah harus dilandasi prinsip keyakinan bahwa 

penentu dan pemberi rezki adalah Allah Subhanahu wata‟ala dengan usaha yang 

diniati untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat beribadah dengan khusyu’ 

sehingga memiliki komitmen dan prioritas penghasilan halal yang membawa 

berkah dan menghindari penghasilan haram yang membawa petaka.
6
 Siti Najma 

menyatakan bahwa dalam ilmu ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah dan 

usaha berbasis syariah adalah ibarat kaki kanan dan kaki kiri oleh sebab itulah 

keduanya harus seiring dan sejalan agar mencapai tujuan ke negeri impian 

ekonomi berbasis syariah. Kalau hanya kaki kiri saja yang bergerak tanpa diiringi 

kaki kanan maka tidak akan pernah sampai ke negeri impian tersebut begitu pula 

sebaliknya.
7
  

 Untuk kriteria hotel berbasis syariah, Henderson berpendapat bahwa, kriteria 

hotel yang berbasis syariah selama ini masih belum jelas dan masih kabur, akan 

tetapi hotel yang berbasis syariah ini bisa dilihat dengan ciri-cirinya. Salah satu 

contohnya adalah negara Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara yang 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan sistem pemerintahannya, 

                                                           
5
Muthoifin, Fenomema Maraknya Hotel Syariah (Studi Efektifitas, Existensi dan Kesyariahan 

Hotel Syariah Surakarta) Jurnal University Research Colloquium (2015), hlm. 93-106. 
6
Al-Hartshi Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab, cet I alih bahasa: Asmuni 

Solihan Zamakhsyari. (Jakarta: Khalifa,  Pustaka Al-Kautsar Group. 2006), hlm. 56. 
7
Siti Najma, Bisnis Syariah dari Nol, Langkah Kaya Penuh Berkah dan Bermakna. (Jakarta: 

Hikmah, PT Mizan Publika, 2008), hlm. 3. 
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oleh sebab itulah untuk kriteria hotel syariah, kita dapat bandingkan kriteria hotel 

syariah yang ada pada saat ini dengan hotel syariah yang ada pada negara tersebut. 

 Kebanyakan hotel yang berbasis syariah yang beroperasi di negara Timur 

Tengah memiliki berbagai versi mulai dari segi manajemen, pengurusan dan 

perniagaan serta pelayanan. Hotel yang tidak menyediakan minuman keras, maka 

hotel seperti ini dapat dikategorikan sebagai hotel berbasis syariah. Hotel yang 

mempunyai peraturan yang ketat dari segi pergaulan bebas di hotel, hotel ini juga 

ini dapat dikategorikan sebagai hotel syariah. Atau  hotel yang menyediakan 

restoran khusus untuk tamu perempuan dan dilayani oleh pelayan perempuan saja 

maka hotel seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai hotel syariah.
8
 Namun di 

Indonesia untuk kriteria hotel yang syariah, maka sudah diatur oleh pemerintah 

melalui peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif no 2 Tahun 2014 

sebagai pedoman usaha hotel syariah. 

 Untuk memperkenalkan hotel dengan prinsip-prinsip syariah dan menjadikan 

hal tersebut sebagai salah satu usaha kepada para pelancong maka hal ini butuh 

manajemen yang baik guna mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satunya 

adalah dengan melakukan bauran pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain.
9
 Jadi bauran pemasaran diperlukan untuk memberikan 

informasi dan layanan terhadap sebuah usaha guna menarik pelanggan atau tamu 

agar mengunakan jasa penginapan di tempat tersebut.  

                                                           
8
Mohd Fadil Mohd Yusof, Hotel Patuh Shariah (Shariah Compliant Hotels) Sebagai Produk 

Baru Industri Pelancongan di Malaysia, Prosiding Perkem VI, JILID 2 Tahun 2011. hlm. 477 
9
Sutarno, Serba…, hlm. 214. 
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 Badan Pusat Statistik Yogyakarta mencatat bahwa, Tingkat Penghunian Kamar 

(TPK) hotel bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta secara rata-rata pada bulan 

November 2016 sebesar 57,13 persen. TPK hotel non bintang atau akomodasi lain 

rata-rata sebesar 26,65 persen, rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan November 2016 menunjuk besaran 

angka 1,56 per malam, Jumlah tamu yang menginap di hotel selama 

bulan  November 2016 tercatat sebanyak 387.827 orang,  terdiri dari 368.037 

orang tamu Nusantara  dan 19.790 orang tamu mancanegara.
10

  

 Dari data tersebut maka, bauran pemasaran merupakan sebuah strategi hotel 

guna memberikan dampak yang positif untuk keberhasilan usaha yang dijalankan. 

Karena kegiatan ini memiliki dampak yang besar dalam kelarisan produk dan jasa 

pada usaha tersebut. Untuk memasarkan produknya banyak perusahaan-

perusahaan besar mengeluarkan dana besar demi tercapainya target dan usaha 

yang diusahakan tanpa melihat apakah cara memasarkan produk tersebut sudah 

sesuai dengan etika dan prinsip Islam. Dalam agama Islam, Islam berupaya 

menegakkan usaha berdasarkan kejujuran dan memerintahkan komitmen kepada 

kebenaran, dan mengharamkan segala bentuk kecurangan  

 Islam tidak melarang menawarkan barang dan jasa dengan cara memperindah 

usaha dengan sifat-sifat yang semestinya, karena yang demikian itu tidak 

termasuk pengelabuan dan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa, Islam 

menghendaki setiap Muslim untuk dapat mengelola usaha dan berusaha secara 

                                                           
10

Badan Pusat Statistik Yogyakarta, dikutip dari  https://Yogyakarta.bps.go.id, diakses pada 

hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 jam 16.59 WIB. 

https://yogyakarta.bps.go.id/
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baik.
11

 Islam mengajarkan bahwa, sebaik-baik harta yang shalih atau baik adalah 

dikelolah oleh orang yang berkepribadian shalih yaitu orang amanah dan 

profesional. Begitupun juga dengan hak bekerja dalam artian kebebasan berusaha, 

berdagang, memproduksi barang maupun jasa untuk mencari rezki Allah secara 

halal merupakan hak setiap individu tanpa membedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Dan tentunya segala sesuatu ini harus dilakukan secara rapi, benar, 

tertib dan sesuai prinsip dalam ajaran Islam.
12

 

 Sebagaimana hal ini terdapat dalam Al Qur’an surat al Baqarah ayat 168 Allah 

Subhanahu wata‟ala berfirman yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah 

yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu”.
13

 Dan dalam sebuah Hadis Rasulullah 

Shollallohu„alaihi wassalam bersabda yang artinya: “Perkara yang halal itu jelas 

dan yang haram itu jelas, sedangkan diantara keduanya terdapat perkara-

perkara yang tersamar (meragukan) dan banyak orang tidak mengetahuinya. 

Maka siapa yang menghindari perkara-perkara yang meragukan, iapun telah 

membersihkan kehormatan dan agamanya”.
14

 

 Untuk melihat lebih lanjut tentang perkembangan hotel syariah pada saat ini, 

baik dalam aktivitasnya maupun cara memasarkan usahanya, maka kita perlu 

                                                           
11

Jaribah bin Ahmad Al-Hartshi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-khatab, cet I alih bahasa: 

Asmuni Solizan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa,  Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), hlm. 56. 
12

Didin Hafiudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik. Cet I, (Jakarta: 

Gema Insani 2003), hlm. 1. 
13

Al Qur’anulkarim, Syamil Qur‟an, edisi khat Madinah, (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), hlm. 25. 
14

Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, alih bahasa Asep Sobar, dkk. Mohamad Taufik Hulaimin (ed),  

Fiqih Sunah,  Jilid 3 (Jakarta: Al-I’tishom, 2010), hlm. 263. 
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melihat langsung tempat dan lokasi usaha  yang telah menjalankan bisnisnya 

berdasarkan prinsip dan kaidah Islam. Salah satu lokasi yang sudah menjalankan 

usaha perhotelan berdasarkan prinsip syariah adalah kota Yogyakarta. Kota 

Yogyakarta adalah salah satu kota yang menjadi tujuan dalam menuntut ilmu, 

kota ini juga dikenal sebagai kota pelajar, selain itu Yogyakarta merupakan salah 

satu destinasi tujuan pariwisata, yakni kota dengan berbagai aneka ragam tempat 

wisata, seperti, Pantai, Gunung, tempat Budaya dan lain-lain. 

 Sofyan Inn hotel Unisi  merupakan salah satu bentuk usaha dalam industri 

perhotelan yang mengusung perusahaannya sebagai usaha perhotelan dengan 

menjalankan usaha yang mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah. 

dalam situs hotelunisi.com disebutkan bahwa Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta 

merupakan Hotel Syariah terbaru di kota Yogyakarta dengan pengelolaan oleh 

Sofyan Corporation. kata Sofyan merupakan brand yang mengusung konsep 

syariah untuk manajemennya dan merupakan pioner manajemen syariah di 

Indonesia yang telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia.
15

 Hotel ini berlokasi 

pada letak yang strategis di pusat kota Yogyakarta tepatnya di depan pintu masuk 

sebelah selatan stasiun tugu Yogyakarta. Hotel ini juga dekat pusat perbelanjaan 

dan tujuan wisata Malioboro yang cukup terkenal sebagai salah satu icon tempat 

belanja di Yogyakarta. Dengan waktu 3 (tiga) menit berjalan kaki, maka akan 

sampai ke pusat pembelajaan tesebut, selain itu hotel ini juga tidak telalu jauh ke 

tempat destinasi wisata lainnya yaitu landmark Tugu Jogja, pasar tradisional 

Bringharjo dan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 

                                                           
15

Sofyan Inn Hotel Unisi dikutip dari  http://hotelunisi.com/about-us/ diakses pada hari Sabtu 

tanggal 30 September 2017 jam 14.13 WIB. 

http://hotelunisi.com/about-us/
http://hotelunisi.com/about-us/
http://hotelunisi.com/about-us/
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 Akan tetapi dari sisi lain, hotel ini berlokasi di jalan pasar kembang 

Yogyakarta, yang mana lokasi ini merupakan salah satu tempat yang sebagian 

masyarakat mengenal sebagai tempat yang negatif, jorok dan tempat portitusi.
16

 

Lalu bagaimana dengan penerapan baruan pemasaran yang dilakukan oleh hotel 

ini, apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam dengan mengusung brand 

sofyan yang ada pada nama hotel tersebut. 

   Pentingnya bauran pemasaran dalam menjalankan bisnis adalah untuk menarik 

para pelancong agar dapat menikmati dan mendapatkan hasil dari usaha yang 

dilakukan, secara ekonomi, bauran pemasaran adalah faktor yang sangat penting 

guna mendapatkan hasil yang maksimal, terutama bagi perusahaan yang 

menjalankan bisnis usaha jasa seperti industri hotel dan pariwisata.  

 Dari uraian inilah, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang hotel yang 

berbasis syariah, dan atas dasar itu pulalah penulis mengambil penelitian ini 

dengan tema IMPLEMENTASI BAURAN PEMASARAN PADA HOTEL 

SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM agar menjadi lebih 

optimal dan  produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang hotel berbasis syariah. 

 

 

 

 

                                                           
16

Magnet Gang Sempit Pasar Kembang Jogjakarta dikutib dari Harian Merdeka 

https://www.merdeka.com khas magnet gang sempit pasar kembang jogjakarta sisi-lain 

yogyakarta-1.html diakses pada hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2017 jam 09.25 WIB. 
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B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan argumen dan paparan diatas maka penulis mengambil fokus dan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi bauran pemasaran yang ada pada Sofyan Inn 

Hotel Unisi sebagai hotel syariah? 

2. Bagaimana bauran pemasaran yang ada pada Sofyan Inn Hotel Unisi dalam 

perspektif Ekonomi Islam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan implementasi bauran pemasaran yang ada pada 

Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta sebagai hotel syariah 

b. Untuk mendiskripsikan bauran pemasaran yang ada pada hotel Sofyan Inn 

Hotel Unisi Yogyakarta dalam perspektif  Ekonomi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung tentang teori bauran 

pemasaran yang ada pada hotel sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, terutama terkait dengan bauran pemasaran yang 

diterapkan oleh hotel syariah. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat memberikan sebuah wawasan baru tentang hotel 

syariah, lebih khusus dalam pengimplementasikan bauran pemasaran dalam 
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perspektif ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sebuah acuan bagi peneliti lain tentang bauran pemasaran dalam 

menjalankan industri hotel berbasis syariah. 

 

D. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab,  yaitu: 

BAB I : Pada bab ini merupakan gambaran dari latar belakang masalah, 

fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: Pada bab ini, akan dijelaskan kajian penelitian terdahulu sejenis 

yang pernah dilakukan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Selain itu, bab 

ini juga akan memaparkan tentang kerangka teori yang dipakai sebagai 

argumen teoritis dalam penelitian ini. 

BAB III: Pada bab ini, menggambarkan tentang metode yang digunakan 

untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab fokus penelitian pada 

penelitian ini yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan 

lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data. 

BAB IV:  Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian dan 

pembahasan atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab fokus dan 

pertanyaan penelitian 
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BAB V: Pada bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir dari 

penulisan Tesis ini. Bagian ini memuat tentang kesimpulan, dan saran dari 

penelitian. 


