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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang hotel syariah sudah banyak dilakukan, baik di Indonesia 

maupun di luar negeri salah satunya adalah negara Malaysia, namun tema dan 

penelitiannya berbeda-beda mulai dari konsep, pelayanan dan manajemennya. 

Oleh sebab itulah, perlu adanya penelitian lain untuk melihat perkembangan lebih 

jauh tentang hotel syariah. 

Adapun kajian penelititan terdahulu yang dilakukan oleh peneliti adalah 

menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya karena 

penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang terkait 

dengan hotel berbasis syariah diantaranya adalah yang dilakukan oleh, Anwar 

Basalamah, beliau melakukan penelitian dengan tema, Hadirnya Kemasan Syariah 

dalam Bisnis Perhotelan di Tanah air. Penelitian ini membahas tentang bagaimana 

hotel syariah beroprasional mulai dari segi manajemen, branding serta 

pelayanannya, dari hasil penelitiannya dikemukakan bahwa hotel syariah yang ada 

di tanah air masih  merupakan hotel dengan akomodasi yang kurang berkelas, 

oleh sebab itulah pada perkembangannya nanti hotel syariah diharapkan akan 

muncul brand hotel syariah yang sejajar dengan brand hotel-hotel international 

yang ada tanpa mengurangi nilai-nilai syariah yang ada di dalamnya.
1
 

                                                           
1
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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Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh Mohd Fadil Mohd Yusuf, dengan 

tema, Hotel Patuh Shariah (shariah compliant hotels) sebagai produk baru industri 

pelancongan di Malaysia. Penelitian ini membahas tentang bagaimana oprasional 

hotel syariah yang ada di negara Malaysia dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi sebuah negara, untuk menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang 

berasal dari timur tengah yang mayoritas merupakan beragama Islam. Dari hasil 

penelitiannya, menunjukan bahwa salah satu daya tarik wisatawan muslim adalah 

adanya brand atau logo syariah yang ada di sebuah hotel. Kemudian Mohd Fadil 

menyatakan bahwa, hotel patuh syariah yang ada di Malaysia mempunyai 

karkteristik tersendiri dengan ciri-ciri tidak menjual makanan dan minuman yang 

berakohol, tidak menyajikan makanan yang haram untuk dikomsumsi, 

mempunyai kitab Al Qur‟an dalam setiap kamar, memiliki etika berpakaian syar‟i 

dan menutup aurat untuk staff  dan karyawannya.
2
 

Penelitian Yaakob Che Man, dkk mengambil tema tentang Implemntation of  

Shariah Complience Concept Hotel; De Palma Hotel Ampang, Malaysia. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan konsep syariah yang ada 

pada De Palma Hotel Ampang di Malaysia, dijelaskan bahwasanya di Malaysia 

salah satu industri yang berkontribusi sangat besar untuk kekayaan negara adalah 

industri pariwisata, dan pariwisata ini erat kaitannya dengan industri perhotelan. 

Salah satunya adalah hotel yang menerapkan konsep syariah. Dari hasil 

penelitianya dikatakan bahwa Hotel De Palma yang mempunyai 5 outlet di 

Malaysia merupakan hotel pertama yang menerapkan konsep syariah. Dan pada 

                                                           
2
Mohd Fadil Mohd Yusof, Hotel Patuh Shariah (Shariah Compliant Hotels) Sebagai Produk 

Baru Industri Pelancongan di Malaysia, Prosiding Perkem VI, JILID 2 (2011), hlm. 477-480. 
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tahun 2011 pernah mendapatkan penghargaan oleh halal jurnal award sebagai 

“The Pioneer Hotel in Shariah Compliant”. Di hotel ini manajemen perusahaan 

mengutamakan pelayanan persaudaraan sesama muslim, oleh sebab itulah 

pelayanan yang dilakukan kepada para tamu  dan juga para karyawan yang berada 

di hotel ini sangat harmonis dan penuh kekeluargaan. Di  hotel ini perusahaan 

juga menyediakan tempat ibadah yang sangat luas dan besar khusunya untuk 

sholat jum‟at yang bisa menampung jamaah sholat  1200 sampai 2000 orang, 

sehingga hotel ini merupakan pelopor utama yang menjadikan hotel dengan 

suasana dan berkonsep syariah di negara Malaysia.
3
 

Penelitian Wan Sahida Wan Zulkifli, dkk dengan tema Developing the 

Framework for Halal Friendly Tourism in Malaysia. Peneltian  ini membahas 

tentang perkembangan industri halal yang menjadi potensial dan sukses sebagai 

pertumbunhan ekonomi baru. Termasuk di dalamnya tentang, makanan, produk 

bukan makanan dan juga pelayanan. Dari hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

pariwisata halal merupakan bisnis yang fundamental dan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para pelaku bisnis termasuk juga di dalamnya industri hotel, 

restoran dan travel yang mana semuanya membutuhkan produk dan manajemen 

yang halal.
4
 

Selanjutnya penelitian Widyarini dengan tema, Pengelolaan Hotel Syariah di 

Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sebaiknya pengelolaan 

hotel syariah yang ada di Yogyakarta, Penelitian ini mengambil tiga sampel hotel 

                                                           
3
Yaakob Che Man, dkk. Implemntation of Shariah Complience Concept Hotel; De Palma Hotel 

Ampang, Malaysia, disampaikan pada acara 2nd International Conference on Humanities, 

Historical and Social Sciences IPEDR vol.17 (2011) IACSIT Press, Singapore. 
4
Wan Sahida Wan Zulkifli, dkk Developing the Framework for Halal Friendly Tourism in 

Malaysia,  International Business Management. Madwell Journal (2011), hlm. 295-302. 
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syariah yakni kehalalan dalam proses maupun hasil produk dalam menerapkan 

pelayanan yang syar‟i, dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa, ketiga sampel 

yang menjadi acuan utama hotel syariah ternyata belum secara lengkap 

menerapkan kesyariahan secara utuh, walaupun hotel syariah merupakan awal 

perkembangan yang baik guna menghindari kemaksiatan yang berkelanjutan di 

lingkungan masyarakat.
5
 

Nur Hadziqotul Fatimah dan Ririn Tri Ratnasari melakukan penelitian  dengan 

tema Pengaruh Bauran Pemasaran jasa terhadap nilai dan niat berperilaku 

Pelanggan Hotel Syariah Grand Kalimas di Surabaya. Penelitian  ini membahas 

tentang bagaimana pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap nilai pelanggan 

hotel Grand Kalimas Surabaya. Dari hasil penelitinya, bahwa bauran pemasaran 

jasa berpengaruh secara signifikan terhadap nilai pelanggan, dan nilai pelanggan 

berpengaruh terhadap niat berperilaku pelanggan. Bauran pemasaran jasa tidak 

berpengaruh sigifikan terhadap niat berperilaku pelanggan hotel syariah Grand 

Kalimas Surabaya.
6
 

Penelitian Muthoifin, mengambil tema tentang Fenomema Maraknya Hotel 

Syariah (Studi Efektifitas, Existensi dan Kesyariahan Hotel sSyariah Surakarta). 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana maraknya hotel syariah menjadi trend 

baru dalam berusaha. Karena usaha ini timbul akibat keresahan masyarakat akan 

keberadaan hotel yang sering dijadikan tempat yang negatif, hal negatif inilah 

yang mendorong para pelaku bisnis membuat perhotelan yang bernuansa aman 

                                                           
5
Widyarini, Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 

EKBISI, Vol. VIII, No. 1, (Desember 2013), hal. 1-12. 
6
Nur Hadziqotul Fatimah dan Ririn Tri Ratnasari, Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa terhadap 

Nilai dan Niat Berperilaku Pelanggan Hotel Syariah Grand Kalimas di Surabaya, Jurnal Jebis Vol 

.1 No 2, (Juli-Desember 2015), hlm. 127-142. 
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dan nyaman serta terjamin kehalalannya. Dari hasil penelitianya Muthoifin 

menyebutkan bahwa, maraknya hotel syariah di Surakarta mengalami kemajuan 

yang signifikan, terbukti dengan banyaknya hotel-hotel yang ada. Adapun dari 

segi kesyariahan hotel, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya fasilitas-fasilitas 

syariah serta tidak ditemukanya produk-produk atau layanan yang menyimpang 

dari kaidah Islam.
7
 

Penelitian yang dilakukan Noor Rashidah bt Mohammad Ariffin dengan tema 

Konsep Hifz ad-Din dalam Pengurusan Hotel Patuh Syariah. Penelitian ini 

membahas tentang bagaimana sebaiknya hotel dan para wisatawan dapat menjaga 

kehidupan dan memelihara agamanya. Walaupun salah satu sektor yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan sebuah negara adalah sektor hospitality dan 

pariwisata, akan tetapi sektor ini perlu mengikuti rambu-rambu yang ada pada 

kehidupan manusia itu sendiri dengan menjaga agama dan memelihara jiwa 

kehidupanya. Konsep Hifz ad-Din atau memelihara agama sangatlah perlu untuk 

diterapkan oleh setiap hotel yang menjalankan bisnis dan usahanya yang sesuai 

dengan syariah karena sebagai pemilik usaha kita dapat memelihara kehidupan 

kita begitupun juga dengan kehidupan orang lain.
8
 

Secara umum untuk melihat lebih jauh tentang persamaan dan perbedaan yang 

signifikan pada kajian penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini: 

 

 

                                                           
7
Muthoifin, Fenomema Maraknya Hotel Syariah (Studi Efektifitas, Existensi dan Kesyariahan 

Hotel Syariah Surakarta Jurnal University Research Colloquium (2015), hlm. 93-106. 
8
Noor Rashidah Bt Mohamad Ariffin, Konsep Hifz Ad-Din Dalam Pengurusan Hotel Patuh 

Syariah disampaikan pada Prosiding Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan Ummah, 

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor. 2015 
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Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Anwar Basalamah, 

Hadirnya Kemasan Syariah dalam 

Bisnis Perhotelan di Tanah air. 

jurnal Binus Business Review Vol. 

2 No. 2 November 2011 

Sama-sama 

meneliti hotel 

syariah 

1. Tempat dan 

waktu 

penelitian 

2. Subjek 

penelitian  

2 Mohd Fadil Mohd Yusuf,  

Hotel Patuh Shariah (shariah 

compliant hotels) sebagai produk 

baru industri pelancongan di 

Malaysia. 

Prosiding Perkem VI, JILID 2 

2011 

Sama-sama 

meneliti hotel 

syariah 

1. Waktu dan 

tempat 

penelitian 

2. Tidak 

meneliti 

bauran 

pemasaran 

3 Yaakob Che Man, dkk. 

Implementation of  Shariah 

Complience concept Hotel; De 

Palma Hotel Ampang, Malaysia. 

International Conference on 

Humanities, Historical and Social 

Sciences IPEDR vol. 17 (2011) 

IACSIT Press, Singapore. 

Sama-sama 

meneliti hotel 

syariah 

1. Tempat dan 

waktu 

penelitian 

2. Meneliti 

tentang 

konsep hotel 

syariah 

4 Wan Sahida Wan Zulkifli, dkk 

Developing the Framework for 

Halal Friendly tourism in 

Malaysia. 

Madwell Journal (2011), 

Sama-sama bisnis 

syariah 

1. Waktu dan 

tempat 

penelitian 

2. Fokus pada 

hotel dan 

pariwisata 

5 Widyarini 

Pengelolaan Hotel Syariah di 

Yogyakarta. 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 

EKBISI, Vol. VIII, No. 1, 

(Desember 2013), hal. 1-12. 

Sama-sama 

meneliti di hotel 

syariah 

1. Tempat dan 

waktu 

penelitian 

2. Penelitian 

fokus pada 

pengelolaan 

hotel  

6 Nur Hadziqotul Fatimah dan Ririn 

Tri Ratnasari  

Pengaruh Bauran Pemasaran jasa 

terhadap nilai dan niat berperilaku 

Pelanggan Hotel syariah Grand 

Kalimas di Surabaya 

Jurnal Jebis Vol .1 No 2, Juli-

Desember 2015 

Sama-sama 

meneliti tentang 

bauran pemasaran 

1. Tempat dan 

waktu 

penelitian 

2. Fokus 

penelitian 

pada prilaku 

pelanggan 

hotel 
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7 Penelitian Muthoifin,  

Fenomema Maraknya Hotel 

Syariah (Studi Efektifitas, 

Existensi dan Kesyariahan Hotel 

Syariah Surakarta). 

Jurnal University Research 

Colloquium, 2015 

Sama–sama 

meneliti hotel 

syariah 

1. Waktu dan 

tempat 

penelitian 

2. Kesyariahan 

hotel dan 

eksistensinya 

8 Noor Rashidah bt Mohammad 

Ariffin  

Konsep Hifz ad-Din dalam 

Pengurusan Hotel Patuh Syariah. 

Prosiding Seminar Pengurusan 

Islam: Ke Arah Pemantapan 

Ummah, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, 43600 UKM Bangi, 

Selangor. 2015 

Sama-sama 

meneliti tentang 

hotel syariah  

1. Waktu dan 

tempat 

penelitian 

2. Meneliti 

tentang 

konsep 

pengurusan di 

hotel syariah 

 

Sumber: Diolah Penulis 

 

Dari kajian penelitian terdahulu inilah penulis mengambil penelitian tentang 

bauran pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam, dimana penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan yang baru guna perkembangan 

usaha dan bisnis dalam mewujudkan keilmuan tentang ekonomi Islam. Selain itu 

penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana teori dari para ahli ekonomi 

Islam dapat diterapkan dan diimplementasikan pada usaha dan bisnis syariah 

terutama usaha dalam bidang hotel atau akomodasi yang berbasis syariah. 
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B. Kerangka Teori 

1. Hotel Syariah 

a. Definisi Hotel 

 Ajaran Islam sangatlah lengkap karena Islam adalah agama terakhir 

yang diturunkan oleh Allah Subahanahu wata‟ala untuk menyempurnakan 

agama yang ada sebelumnya, sehingga agama Islam mampu memecahkan 

berbagai masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia.  

 Menurut definisinya hotel adalah salah satu bidang usaha yang 

bergerak dalam bidang jasa untuk mencari keuntungan melalui suatu 

pelayanan kepada para tamunya yang menginap seperti, pelayanan kantor 

depan, tata graha, makan dan minum, rekreasi, dan lain sebagainya.
9
  

 Dalam pengertian lain, hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, 

perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa 

penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya 

dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik 

mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya 

menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh hotel tersebut.  

 Sedangkan pengertian Syariah Islam adalah jalan sumber (mata) air 

yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah 

merupakan jalan hidup bagi setiap Muslim. Syariah merupakan ketetapan 

                                                           
9
Agung Purnama Budi, Manajemen Marketing Perhotelan, (Yogyakarta, CV Andi Offside, 

2013), hlm. 2 
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Allah dan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, 

meliputi seluruh hidup dan kehidupan manusia.
10

 

 Jadi dapat didefinisikan bahwa, Hotel Syariah adalah hotel yang 

menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa 

lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan 

persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah.
11

 dalam 

pengertian lain bahwa hotel syariah adalah hotel sebagaimana  lazimnya, 

yang oprasional dan layananya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tentram, 

nyaman, sehat dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun 

non-muslim.
12

 

 Widyarini menjelaskan bahwa, hotel syariah adalah hotel yang 

menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. 

Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan 

moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun 

seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.
13

 

 

 

 

                                                           
10

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

Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 46. 
11

Ahmad Saepudin, Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dan Konvensional, 

Makalah, Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis, diselengarakan oleh Magister Manajemen 

Syariah Bogor: Institut Pertanian Bogor, Februari 2014 
12

Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam Perspektif  Hukum, Teori dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 414. 
13

Widyarini, Pengelolaan..., hlm. 2. 
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b. Penyelengaraan dan Pengelolaan Hotel Syariah 

 Secara umum oprasional hotel syariah tidak berbeda dengan hotel-

hotel lainya, tetap tunduk pada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, 

tanpa interupsi. Namun untuk menyelenggarakan bisnis hotel yang berbasis 

syariah, ketentuan dan pedoman yang dibuat haruslah signifikan agar 

penyelenggaraan usaha hotel syariah dapat berjalan sesuai dengan aturan 

tersebut. 

 Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan hotel syariah, hal ini dapat 

diartikan kedalam dua bagian utama. yang pertama adalah ibadah.  Ibadah 

dalam arti khusus yang bersifat vertikal yaitu membahas hubungan manusia 

dengan Allah. Yang kedua  adalah Muamalah.  Muamalah adalah hubungan 

yang bersifat horizontal yakni berhubungan dengan manusia dan 

lingkunganya.
14

 

 Sebagaimana hal ini Allah Ta‟ala berfirman dalam al Qur‟an surat Al 

Jatsiah ayat 18:  

َي اْْلَْهِز فَاتَّبِْعهَا َوََل تَتَّبِْع أَْهَىاء الَِّذٌَي ََل ٌَْعلَُوىَى  ٨١-ثُنَّ َجَعْلٌَاَك َعلَى َشِزٌَعٍة هِّ  

 

Artinya: “Kemudian Kami Jadikan engkau (Muhammad) mengikuti 

syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan 

janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak 

mengetahui.”
15

 

 

 Di dalam industri hotel syariah Islam menganjarkan untuk 

memasarkan produk dan jasanya tidak terdapat penyelewengan, sehingga 

merugikan pihak lain, misalnya dalam tindakan kecurangan “ihtikhar” 

                                                           
14

Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 414. 
15

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

Arkanleema, 2009), hlm. 500. 
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dengan tujuan mendapatkan untung yang tinggi.
16

 Sehingga para pelaku 

usaha yang menjalankan bisnis sesuai syariah mengerti betul tentang 

aturan yang diperintahkan dan dilarang dalam agama Islam. 

 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 2 Tahun 2014 

mengenai pedoman penyelengaraan usaha hotel syariah. menyebutkan 

bahwa hotel syariah terbagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah hotel syariah 

Hilal-1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel 

syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. 

Sedangkan jenis yang kedua adalah Hotel Syariah Hilal-2. Hotel syariah 

hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai 

memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk 

melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. 

 Selain jenis hotel syariah, peraturan tersebut juga menjelaskan tentang 

kriteria mutlak dan tidak mutlak. Kriteria mutlak dan tidak mutlak adalah 

ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan dan pengelolaan 

yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha hotel syariah, guna memenuhi 

kebutuhan tertentu, wisatawan muslim.
17

   

 

 

 

                                                           
16

Ahmad Fajar Ariyanto, Desain Interior Hotel Syariah, Volume 3 No.2 (Desember 2012), hlm. 

34-51. 
17

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, No 2 Tahun 2014 Mengenai Pedoman 

Penyelengaraan Usaha Hotel Syariah. 
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c. Perbedaan Hotel Konvensional dan Syariah. 

 Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbanyak di 

dunia. Kebutuhan akan produk syariah merupakan kebutuhan yang 

diperlukan oleh setiap umat Islam. Pada dasarnya hotel syariah dan 

konvensional adalah sama-sama bisnis yang bergerak pada hunian dalam 

bidang industri wisata. Lalu apa yang membedakan hotel syariah dan 

konvensional. Riyanto Sofyan merupakan pelopor utama bisnis hotel 

syariah di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa perbedaan mendasar pada 

industri hotel syariah dan konvensional adalah terletak pada berbagai 

pelayanan dan penyajian yang diberikan oleh pihak hotel dan manajemen 

bisnis tersebut.
18

 

 Jika kita lihat pada hotel konvensional pelayanan yang diberikan oleh 

pihak hotel adalah memenuhi semua permintaan tamu guna menikmati 

fasilitas yang diberikan. Namun hal ini akan berbeda dengan hotel syariah, 

dimana hotel syariah akan membatasi kebutuhan dan keinginan tamu untuk 

menjaga nilai-nilai dan etika yang diatur dalam syariah, misalnya dalam 

menyajikan makanan dan minuman, pada hotel konvesional banyak sekali 

hotel-hotel berbintang menyediakan minuman berakohol yang membuat 

mabuk para pelangganya. Di hotel syariah makanan dan minuman yang 

disediakan bukanlah makanan dan minuman yang diinginkan oleh tamu, 

akan tetapi makanan dan minuman ini harus bersertifikat halal dari MUI 

                                                           
18

Muhammad, Lembaga..., hlm. 422. 
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guna menjaga kehalalan dalam mengkomsumsi makanan dan minuman 

tersebut. 

 Dalam hotel syariah produk yang dijual juga bukan hanya untuk 

muslim saja, lebih dari itu produk yang di jual akan beorientasi pada 

kemanfaatan bagi setiap pengunjung baik muslim maupun non muslim. 

Oleh sebab itulah kemanfaatan yang diberikan oleh hotel syariah akan 

berdampak bagi semua yang berpastisipasi dalam kegiatan hotel. Selain 

makanan dan minuman perbedaan yang diberikan oleh hotel syariah adalah 

tentang pemakaian rest room atau kamar kecil yang ada pada hotel.  

 Hotel syariah akan memberikan pelayanan pada setiap aktivitas para 

tamu yang menggunakan jasa hotel, jika di hotel konvensional banyak kita 

temukan fasilitas modern yang mengutamakan kerapian dan kebersihan saja, 

akan tetapi sering kita menjumpai tidak adanya fasilitas untuk bersuci di 

dalam kamar kecil, tentunya hal ini akan menyulitkan bagi seorang muslim. 

Hotel syariah dengan memberikan fasilitas yang mengutamakan kebersihan 

dan kerapian karna hal ini bersinergi dengan ajaran Islam untuk bisa 

beribadah. Di hotel syariah kita akan menemukan fasilitas air yang cukup 

untuk bersuci baik di kamar mandi maupun kamar kecil. Begitu juga dengan 

kamar yang digunakan oleh tamu. Di hotel syariah kamar tamu akan 

dilengkapi dengan fasilitas kemudahan dalam beribadah, misalnya 

penyediaan sajadah, arah kiblat dan fasilitas lainya yang mendukung.
19

 

                                                           
19

Ibid., hlm. 422. 
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 Hal berikutnya yang membedakan hotel syariah dan konvensional 

adalah pada saat check in atau penerimaan tamu. Sebagian orang banyak 

yang berpandangan buruk pada hotel konvensional karena tamu yang 

menginap dan menggunakan jasa tersebut hanya untuk berbuat maksiat. 

Banyak kita temukan ada pasangan muda dan tua masuk dalam satu kamar 

yang jelas-jelas bukan muhrim. Pada hotel syariah prinsip kehati-hatian 

dalam menerima tamu saat check in merupakan salah satu syarat 

penggunaan kamar yang dijual. Hotel syariah akan memeriksa tamu yang 

akan menginap akan diseleksi, misalnya tamu yang berpasangan akan 

dilihat kartu tanda pengenal mereka atau bukuh nikah jika ada. Dalam hal 

yang lain tamu juga dilihat dari kondisi mereka datang ke hotel, apakah 

tamu ini hanya ngamar atau memang untuk beristirahat menggunakan kamar 

hotel. Salah satu cirinya adalah melihat koper yang ia bawa dan bahasa 

tubuhnya pada saat akan check in.  

 Perbedaan selanjutnya adalah tempat hiburan dan fasilitas kebugaran 

yang dimiliki sebuah hotel. Jika pada hotel konvensional penggunaan kolam 

renang diperuntukan untuk semua orang dalam waktu yang tidak di 

tentukan, hal ini akan berbeda dengan hotel syariah yang mana tempat 

hiburan dan fasilitas ini akan bedakan pada penggunaannya dan waktunya. 

Misalnya untuk fasilitas kolam renang dan tempat kebugaran maka waktu 

untuk fasilitas ini akan dibedakan sesuai dengan peratuan. Untuk laki-laki 

ada jam khusus untuk berenang begitu juga dengan perempuan. Untuk 
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tempat kebugaran maka instrukturnya harus menyesuaikan antara instruktur 

perempuan dan instruktur laki-laki. 

 Secara umum untuk menlihat lebih detail tentang perbedaan hotel 

konvensional dan syariah dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 Perbedaan Hotel Konvensional dan Syariah 

No Oprasional Hotel Konvensional Hotel Syariah 

1 Kamar Tamu Tidak ada alat sholat Tersedia alat untuk sholat 

dan tempat bersuci 

2 Check In Tidak ada 

pemeriksaan tamu 

yang berpasangan 

Ada pemeriksaan untuk 

tamu yang berpasangan 

3 Makanan dan 

minuman 

Semua ada sesuai 

permintaan tamu 

Harus halal dan ada logo 

Majelis Ulama Indonesia 

4 Fasilitas 

hiburan 

Tidak terpisah antara 

laki-laki dan 

perempuan 

Terpisah antara laki-laki 

dan perempuan serta 

waktu pengunaannya 

5 Busana 

karyawan 

Tidak menutup aurat Wajib menutup aurat dan 

menggunakan jilbab bagi 

Perempuan 

6 Sarana Fisik Bebas dan modern Ornamen Islam dan tidak 

ada patung dan gambar 

bernyawa 

7 Alunan 

Musik 

Bebas dan 

menenangkan 

Musik Islami 

 

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, No 2 Tahun 2014 

 

 

d. Bisnis Hotel dalam Pandangan Islam 

 Dalam Islam harta benda merupakan karunia Allah Ta‟ala kepada 

seluruh umat manusia. Sebagai konsekuensinya, hendaknya harta tersebut 

dimanfaatkan dengan baik agar tercapai kemaslahatan bagi semua umat. 
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Bukan hanya bagi para pemiliknya, namun juga bagi seluruh komponen 

umat. Dengan demikian, kegunaan harta dapat dinikmati oleh semua 

masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir orang saja.
20

  

 Nabi Muhammad Salallahu‟alihi wasalam, dikenal sebagai pengusaha 

yang terkenal dengan kepiawaannya berdagang, pada saat beliau belum 

memiliki modal yang besar, namun dengan kepiawayannya berdagang 

maka salah satu insvestor besar di Mekkah pada saat itu yakni Khodijah 

menyerahkan usahanya kepada Nabi dengan akad bagi hasil. Kecakapanya 

dalam berwirausaha mendapatkan banyak keuntungan dan tidak ada satu 

bisnispun yang mengalami kerugian.
21

 

 Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas Islam 

pasti berpikir untuk menjalani kehidupan dengan berpegang teguh pada 

aturan agama, termasuk dalam berbisnis. Menjalankan bisnis sesuai 

syariah merupakan salah satu bentuk jihad dan terasuk dalam bentuk 

ibadah. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis 

yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai 

manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat 

dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.
22

 

 Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat dibolehkan selama 

tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqih mazhab Hanbali 

dan para fuqoha lainnya yaitu: “prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-

                                                           
20

Muhammad Arifin Badri, dikutip dari http://pengusahamuslim.com/5256-reksadana-syariah-

dalam-sorotan.html di akses pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 pada jam 11.33 WIB. 
21

Ali Yafie, dkk Fiqh Perdagangan Bebas, (Jakarta: Penerbit Teraju 2003), hlm. 12. 
22

Norvadewi, Bisnis dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam AL-TIJARY, 

Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hlm. 37.  

http://pengusahamuslim.com/5256-reksadana-syariah-dalam-sorotan.html
http://pengusahamuslim.com/5256-reksadana-syariah-dalam-sorotan.html
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syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak 

bertentangan dengan nash dan syariah.  

َعا َيهَِت اْْلِْء بَا َحتُ  ًُ َها اْْلْ ْصُم فِى اْن ًَ ٌْ ٌٍْم َعهَى تَْحِش  ٌْ ٌَذا ل َد نِ ْ اَ اِْلا  

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
23

 

 

 Hukum asal dari bisnis apapun adalah halal  termasuk juga hotel, akan 

tetapi bisnis hotel yang dikelola dengan suatu perkara yang haram seperti 

minuman keras, maka bisnis hotel ini adalah dilarang alias haram. 

Sebagian ulama kontemporer mengharamkan bisnis hotel bintang lima 

karena di sana ada keharusan menyediakan minuman beralkohol. Apabila 

demikian maka hukumnya menjadi haram. Menurut Hamid Abu Talib, 

anggota riset Islam di Al-Azhar Mesir, beliau pernah menyatakan bahwa 

haram bagi muslim bekerja langsung atau tidak terlibat langsung dalam 

menyuguhkan khamar atau minuman yang mengakibatkan mabuk dan 

tidak sadarkan diri serta memudahkan terjadinya maksiat secara umum.  

 Haramnya bisnis hotel yang berbintang adalah karena didalam 

pelayanan hotel tersebut harus menyuguhkan bahan makanan dan 

minuman yang beralkohol. Sedangkan Rasulullah Salallahu‟alaihi 

wasalam sudah melaknat semua yang mengandung khamar, mulai dari 

pembuatnya, peminumnya, penjualnya, dan penyiram atau pekerjanya. Hal 

ini disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari dalam kitab wudhu yang 

                                                           
23

Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, Jilid III: Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 

hlm. 36 



29 
 

diriwayatkan oleh Aisyah Radhiallahuanhu bahwa Nabi bersabda yang 

artinya, “setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram”.
24

  

 Demikian juga dengan bisnis hotel, terlebih lagi perbuatan haram di 

dalam sebuah hotel dikarenakan bolehnya pasangan yang bukan muhrim 

atau pasangan suami-istri. Terlebih lagi yang masuk kamar berdua dan 

mungkin juga membawa sesuatu yang diharamkan, maka harta yang 

berputar dari penghasilan hotel tersebut bisa dianggap syubhat karena ada 

campuran yang halal dan haram.
25

 Jadi bisnis penginapan jasa hotel atau 

akomodasi dalam pandangan Islam, adalah apabilah segala sesuatu yang 

mengarahkan kepada yang haram maka hukumnya menjadi haram, begitu 

juga dengan sebaliknya. Bahkan jika bisnis penginapan tersebut berpotensi 

memiliki kemudharatan yang lebih besar maka sebaiknya bisnis seperti ini 

dihindari, sehingga dapat menjaga kita dari keselamatan di dunia dan di 

akhirat. 

 

2. Bauran Pemasaran 

 Menurut definisinya pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan usaha yang ditujunkan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikanya dan mendistribusikan barang dan 

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada 

                                                           
24

Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Al-lu‟lu‟wal Marjan Fima Ittafaqa „Alaihi asy-Syaikhaini Al-

Bikhari Wa Muslim, Kumpulan hadits Bukhari Muslim, penerjemah, Arif Rahman Hakim, Cet. 1 

(Solo:Insan Kamil, 2011), hlm. 583. 

 
25

Halal Haram Bisnis Hotel, dikutip dari http://www.alkhoirot.net/2014/07/halal-haram-bisnis-

hotel.html pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 13.59 WIB. 

http://www.alkhoirot.net/2014/07/halal-haram-bisnis-hotel.html
http://www.alkhoirot.net/2014/07/halal-haram-bisnis-hotel.html
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ataupun pembeli potensial.
26

 Menurut Kotler Amstrong pemasaran 

merupakan faktor kunci dalam keberhasilan bisnis dan usaha. Sehingga 

Istilah pemasaran harus dipahami yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. 

Industri hotel dewasa ini mengahadapi persaingan yang semakin ketat, 

oleh sebab itulah penghargaan dan keberhasilan yang tinggi akan diraih 

oleh perusahaan yang terbaik.
27

 

 Namun untuk mengembangkan dan menjadikan pemasaran lebih 

maksimal istilah ini dikenal dengan bauran pemasaran. Hermawan 

Kertayaja dalam bukunya On Marketing Mix menyatakan bahwa jika 

berbicara tentang bauran pemasaran, maka kita akan teringat pada Jerome 

Mc Carthy. Ya, dialah tokoh utama yang dikenal dengan mix marketing 

atau juga biasa dikenal dengan  konsep product, price, place dan 

promotion (4P).
28

 

 Namun Konsekuensi logis dari bauran pemasaran dalam bidang jasa 

seperti industri hotel, wisata alam dan paket pariwisata. Maka hal ini akan 

di lakukan dengan system pemasaran jasa, pemasaran hotel tidak bisa 

lepas dari penerapan pemasaran jasa (7P). Karena untuk bisa memberikan 

pelayanan dengan maksimal industri hotel harus mengetahui beberapa hal 

yang berhubungan langsung dengan penyediaan fasilitas, maupun kegiatan 

pelayanan yang dilakukan oleh hotel tersebut. 

                                                           
26

Basu Swastha Dharmmesta dan T. Hani Handoko, Manajemen Pemasaran Analisa Perilaku 

Konsumen, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 4. 
27

Kotler Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran. (Jakarta: Penertbit Erlanggga edisi 

ketiga,1993), hlm. 3. 
28

Hermawan Kertajaya, On Marketing Mix Seri 9 Elemen Marketing, (Bandung: Mizan  Media 

Utama, 2007), hlm. 17. 
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 Konsep Tujuh 7P tersebut meliputi: Product, Price, Place, Process, 

People of Participant, Physical evidence dan Promotion. Dengan 

mengetahui perusahaan dalam bidang hotel adalah bidang pemasaran jasa, 

maka pihak manajemen harus mampu melakukan penyesuaian terhadap 

penawaran jasa hotelnya.
29

 

 Hotel syariah, memiliki perbedaan yang sangat spesifik dengan hotel 

konvensional, sehingga manajemen harus mengikuti aturan kesyariahan, 

agar para tamu merasa puas dengan fasilitas dan produk yang ada pada 

hotel tersebut. Dalam menjalankan usaha, banyak orang yang secara keliru 

berpendapat bahwa pemasaran hanya sekedar melakukan penjualan dan 

promosi saja, padahal lebih dari itu seorang pemasar harus mampu 

menindentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, mengembangkan 

produk-produk bermutu, dan menetapkan harga secara signifikan, 

mendistribusikan dan mempromosikan secara efektif, maka barang-barang 

yang akan dijual tersebut akan laris dan disukai oleh konsumen.
30

 Untuk 

menjalankan usaha yang sukses guna mendapatkan hasil yang maksimal 

maka perlu strategi yang jelih dalam menyikapi kebutuhan pasar. Fandy 

Tjiptono dalam bukunya strategi pemasaran menyebutkan bahwa dalam 

menjalankan bauran pemasaran setidaknya ada beberapa aspek yang perlu 

dilakukan, karena pemasaran mencakup setiap usaha untuk mencapai 

kesesuaian antara satu perusahaan dengan lingkunganya.
31

 Tinjauan 

                                                           
29

Widyarini, Pengelolaan Hotel syariah ..., hlm. 7. 
30

Ibid., hlm. 3. 
31

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 6. 
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masing-masing dari 7P dalam penerapan pada Hotel Syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. Product  

Product atau dalam bahasa Indonesia diartikan produk. Menurut Kotler 

produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikomsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 

Produk yang ditawarkan tersebut meliputi, beberapa jenis yaitu, berupa 

barang fisik (seperti sepeda motor, komputer, tv, buku), dalam bentuk jasa 

(restoran, penginapan, transportasi), dalam bentuk orang atau pribadi 

(artis, pemain sepak bola) dalam bentuk tempat (Pantai laut kidul, Danau 

Toba, Jembatan Ampera) dan lain-lain.
32

 

 Dalam Islam produk yang akan diselenggarakan oleh kegiatan bisnis 

adalah produk yang berguna dan dibutuhkan serta dihalalkan secara Islam, 

produk ini berpotensi menghasilkan keuntungan secara ekonomi dan 

finansial, mempunyai nilai tambah yang dapat memuaskan konsumen 

secara positif.
33

 

 Produk dalam industri hotel memiliki bauran produk dan pelayanan 

antara lain; Eksterior bangunan adalah kondisi fisik sedangkan kebersihan 

dari setiap struktur bangunan dan ruangan dalam hotel merupakan bentuk 

pelayanan kepada para pelanggan.
34
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Ibid., hlm. 95. 
33

Muslich, Bisnis Syariah dalam Perspektif Mu‟amalah dan Manajemen, (Yogyakarta: 

UPPSTIM YKPN, 2007), hlm. 154. 
34

Kotler Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran..., hlm. 27. 
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b. Price 

 Price atau tarif harga sebuah produk akan mempengaruhi jumlah 

produk yang dijual. Dan hal ini akan menentukan penerimaan perusahaan 

pada penjualan tertentu, sehingga harga harus ditentukan pada waktu yang 

tepat dan dalam jumlah yang tepat guna menghasilkan pendapatan yang 

maksimal.
35

  

 Tarif harga merupakan satu-satunya unsur yang memberikan 

pemasukan dan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan unsur produk dan 

promosi merupakan unsur pengeluaran dalam bauran pemasaran. Selain 

itu harga juga merupakan hal yang fleksibel sehingga dapat diubah dengan 

cepat. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter 

atau ukuran yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa.
36

 

 Pada penjualan jasa hotel hanya ada dua jenis harga kamar yaitu: 

harga kamar normal dan harga kamar khusus. Harga kamar normal adalah 

harga yang tidak diskon dan biasa dijual pada hari oprasional penjualan, 

sedangkan harga khusus adalah harga yang khusus dibedakan dengan jenis 

kamar yang diperutukan tamu standar. 

  Dalam Islam, mekanisme dalam penentuan harga berorientasi pada 

perolehan tingkat kesejahterran yang sepadan sesuai dengan konstribussi 

setiap pihak dan tidak mengarah pada ketidakadilan dalam memperoleh 

                                                           
35

Ita Nurcholifah, Strategi Marketing Mix dalam Perspektif Syariah, Jurnal Khatulistiwa 

Journal Of Islamic Studies Volume 4 Nomor (1 Maret 2014), hlm. 79. 
36

Fandy Tjiptono, Strategi.., hlm. 151. 
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nilai tambah bagi pihak tamu.
37

 Tarif harga hotel akan menunjukkan 

tingkatan fasilitas yang ditawarkan oleh pihak manajemen oprasional 

hotel.  

 Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam menjalankan transaksi 

perdagangan. Dalam penentuan harga pihak manajemen harus adil, yaitu 

tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Karena dalam 

transaksi antara penjual dan pembeli harus rela serta ikhlas dan tidak ada 

pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat 

harga. 

c. Place 

 Place atau tempat lokasi pelayanan merupakan saluran distribusi yang 

salah satu cara untuk melakukan pendekatan kepada calon konsumen. 

Menurut Ratih Hurriyati, beliau mengatakan “Untuk produk industri 

manufaktur Place diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk 

produk industri jasa, Place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa”. 

Untuk pelayanan jasa hotel saluran distribusi dapat dilakukan dengan cara 

membuka cabang baru di berbagai lokasi yang punya potensi untuk 

berhasil. 

 Dengan kata lain, permasalahan saluran adalah permasalahan 

ketepatan lokasi hotel. Lokasi hotel juga dapat diartikan kedudukan secara 

fisik yang mempunyai fungsi strategis, karena dapat membantu 

tercapainya suatu tujuan perusahaan. Lokasi yang strategis bagi 
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wisatawan, merupakan peluang bisnis yang sangat bagus, sehingga 

berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. 

 Menurut Straub dan Attner bahwa tiga kunci sukses bisnis adalah 

“lokasi, lokasi, lokasi”. Lokasi memiliki peranan penting bagi eksistensi 

bisnis jasa di masa datang.
38

 Lokasi merupakan alat untuk mendukung 

sebuah kesuksesan, oleh sebab itulah lokasi yang nyaman, aman dan 

mudah dijangkau merupakan komponen yang sangat penting.  

 Dalam Islam kebijakan distribusi atau penentuan lokasi secara umum 

tidak merugikan pihak lain,  maka Islam menjunjung tinggi keadaan pasar, 

untuk menyalurkan dan mendistribusikan jasa yang dilakukan oleh industri 

hotel maka lokasi yang harus strategis, mudah dijangkau, di daerah yang 

dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan wisata dan tentunya aman 

dan nyaman.
39

  

 Dalam pemasaran jasa, lokasi lebih fokus pada bagaimana hotel 

merencanakan untuk menempatkan produk, atau bekerjasama dengan 

kelompok yang ada pada saluran distribusi. Ini berarti mereka 

menggunakan perantara-perantara dalam perdagangan (travel agent, tour 

whosaler, perencana penjalanan insentif) untuk mencapai tujuan dari 

pemasaran. Selain bekerjasama dengan agen perjalanan, maka dalam 

industri hotel lokasi yang strategis dan dapat diakses dengan mudah adalah 

sebuah komponen dalam mendukung usaha.
40
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d. Promotion. 

 Promotion atau dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah promosi. 

Promosi merupakan suatu aktivitas pengenalan produk kepada konsumen. 

Tujuan kegiatan promosi menurut Basu dan Irawan antara lain: Modifikasi 

tingkah laku, memberitahu, membujuk, mengingatkan. Promosi 

merupakan salah satu sarana bagi perusahaan untuk memperkenalkan 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai pasar 

sasaran produk tersebut.  

 Suatu produk betapapun bermanfaat, tetapi jika tidak dikenal oleh 

konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui manfaatnya dan 

tentu saja konsumen tidak berminat untuk membelinya. Untuk itu 

perusahaan harus melakukan suatu promosi agar produknya dapat dikenal 

masyarakat luas.
41

 

 Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/menbujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.
42

  

 Pilihan tujuan sangat tergantung pada kondisi produk pada saat itu. 

Promosi hotel lebih banyak dilakukan dengan cara iklan, yaitu melalui 

brosur, iklan di televisi, majalah, media internet. Iklan yang syar‟i adalah 

pemberian informasi secara jujur, tidak bombastis dan vulgar. Promosi 
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yang dilakukan hotel biasanya menyasar majalah-majalah lifestyle (gaya 

hidup) yang spesifik. Sehingga seorang bisa merasakan kehidupan yang 

lebih ekslusif dibandingkan dengan orang lain.  

 Dalam Islam konsep promosi haruslah melihat kegunaan produk, 

kualifikasi produk, karakteristik produk disesuaikan dengan dengan 

kenyataan yang ada dilapangan dan berorientasi pada nilai kejujuran, 

kepercayaan, kualitas layanan dan amanah.
43

 

 Dalam melakukan pemasaranya, manajer pemasaran dituntut untuk 

selalu melakukan pengamatan dan pengembangan produk dan jasa yang 

ada, melakukan inovasi dan mencari taktik serta strategi yang tepat agar 

memenangkan persaingan. Media promosi terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: Media cetak, seperti majalah, koran atau surat kabar, brosur 

dan lain-lain, kemudian media internet seperti, website, media sosial dan 

lain-lain.
44

 

e. Physical Evidence 

 Physical Evidence atau dalam arti pendukung fisik merupakan bagian 

dari bukti fisik yang terlihat dan menjadi persyaratan untuk mendapatkan 

nilai tambah bagi tamu hotel. Menurut Rambat dan Hamdani perhatian 

terhadap interior, perlengkapan bangunan, termasuk juga lighting system, 

serta tata ruang menjadi penting karena berpengaruh terhadap suasana hati 

para tamu hotel.
45
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 Dalam artian lain menurut Lupiyoadi bukti fisik adalah lingkungan 

fisik yang digunakan perusahaan sebagai tempat jasa diciptakan dan 

tempat penyedia jasa, dimana setiap pelanggan berinteraksi ditambah 

unsur berwujud yang mendukung dalam mengkomunikasikan atau peranan 

jasa itu.
46

  

 Dalam Islam konsep bukti fisik adalah bagaimana pihak hotel 

mengelola dan membangun sebuah bangunan yang tidak bertentangan 

dengan kaidah dan prinsip-prinsip syariah Islam, diantaranya adalah tidak 

membuat patung bernyawa, atau memasang foto yang tidak Islami 

sehingga dapat menimbulkan keadaan yang negatif dan berujung 

kemaksiatan kepada Allah Ta‟ala. Begitu juga dengan fasilitas pendukung 

dalam hotel, Nirwana menjelaskan “Fasilitas pendukung merupakan 

bagian dari pemasaran jasa yang memiliki peranan cukup penting. Karena 

jasa yang disampaikan kepada pelanggan tidak jarang memerlukan fasilitas 

pendukung di dalam penyampaiannya kepada pelanggan”. Hal ini akan 

semakin memperkuat keberadaan dari jasa tersebut.  

  Penilaian terhadap komponen fisik dapat dilihat dari tersedianya 

kelengkapan dan fungsi unsur fisik hotel yang mencakup aspek keamanan, 

keselamatan, dan kenyamanan. Kelengkapan unsur fisik hotel meliputi 

sarana dan prasarana fisik misalnya lobby tempat menunggu para tamu 
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hotel, kamar tempat istirahat, restoran untuk menikmati makanan dan 

minuman, serta pendukung lainnya.
47

 

f. Process, 

  Process atau Proses yang dimaksudkan adalah mewujudkan suatu 

barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi 

juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik. Proses dimaksudkan untuk 

menciptakan maslahah bukan hanya menciptakan materi. Pembeli jasa 

(tamu hotel) memiliki kecenderungan untuk tertarik pada jasa yang 

ditawarkan, jika memiliki tampilan beda dari produk lain. Misalnya: jasa 

yang ditawarkan benar-benar syar‟i agar menghasilkan keberkahan.
48

  

  Menurut Rambat dan Hamdani proses merupakan gabungan semua 

aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, 

aktivitas dan hal-hal rutin lainnya, dimana saja dihasilkan dan disampaikan 

kepada konsumen atau tamu hotel.  

  Islam  sangat menghargai sebuah proses, dimana mutu layanan jasa 

sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada tamu. Penjual 

jasa harus mampu menjamin mutu layanan, terutama berhubungan dengan 

“halal” yang perlu menjadi perhatian utama. Seluruh kegiatan operasional 

hotel harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

terstandarisasi dilakukan oleh karyawan yang berkompetensi, 

berkomitmen, dan loyal terhadap hotel tempatnya bekerja. 
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  Untuk menghasilkan produk yang halal, maka prosesnya harus juga 

halal. Produk yang halal dilahirkan dari prses yang halal. Proses halal yang 

dimaksudkan adalah berhubungan dengan bahan baku masakan, 

pembuatan masakan ataupun mencuci pakaian. Untuk produk penjualan 

jasa proses merupakan kegiatan yang sangat penting dimana proses ini 

akan melahirkan pendapatan dan penghasilan yang juga halal. 

g. People of Participant 

 People of participant menurut definisinya adalah orang yang 

berpartisipasi dalam kegiatan penjualan dan pengoprasionalan  adalah 

semua pelaku baik produsen ataupun konsumen yang melakukan transaksi 

maupun kegiatan pemasaran.
49

 Ratih Hurriyati beliau menyatakan bahwa: 

“Semua yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat 

mempengaruhi pembeli atau pelanggan hotel”. Misalnya keramahan 

karyawan, respek pelayanan terhadap tamu, dan kostum yang digunakan 

dalam  oprasional merupakan bentuk orang yang partisipasi. 

 Sebuah hotel dalam menjalankan penjualan jasa sangat di pengaruhi 

oleh orang yang berpastisipasi. Dan ini merupakan Landasan utama dalam 

keberhasilan dan keberadaan sebuah hotel. Selain menyediakan sebuah 

produk yang bagus (kamar, makanan, paket liburan, transportasi), maka 

dalam sebuah industri hotel juga harus menyediakan pelayanan yang 
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bagus.
50

 Dan ini akan akan dipengaruhi oleh partisipasi dari orang 

tersebut. 

 Dalam Islam manusia adalah seorang khalifah atau pengganti, Islam 

mengajarkan kepada umat manusia agar senantiana melakukan kebaikan 

dimanapun dan kapanpun ia berada. Peranan orang yang berpastisipasi 

dalam sebuah hotel merupakan cerminan sebuah hotel tentang 

kesyariahannya. Dalam bauran pemasaran khususnya pemasaran jasa, 

perlu orang atau pegawai yang berfungsi sebagai penyedia jasa guna 

menunjukkan kualitas jasa yang diberikan. Islam juga mengajarkan bahwa 

untuk mencapai kualitas terbaik, maka pegawai harus dilatih agar dapat 

memberikan pelayanan terbaik, sehingga konsumen merasa puas.  

 Setidaknya ada dua faktor penting dalam menjalankan aktivitas untuk 

kegiatan partisipasi yang disebut partisipasi internal dan eksternal. 

Partisipasi intenal adalah menjalin hubungan silaturahim yang baik antara 

manajemen hotel dengan karyawan yang bekerja, guna mencapai tujuan 

bersama dan menghasilkan keuntungan untuk keberlangsungan kegiatan 

sebuah usaha. Sedangkan partisipasi eksternal adalah interaksi yang 

dilakukan oleh manajemen dengan tamu hotel guna menjadikan tamu hotel 

tersebut sangat menikmati pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.
51
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3. Konsep Pemasaran dalam Islam 

 Pemasarasan adalah salah satu bagian penting dalam kegiatan 

perdagangan baik dalam menjual jasa maupun produk dan hal ini termasuk 

kegiatan muamalah. Islam mengatur kegiatan muamalah dalam mengambil 

harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dan orang lain.  

 Oleh sebab itulah Islam juga melarang kegiatan muamalah dan 

mengambil harta dengan cara yang bathil atau tidak benar. Al-Qur‟an 

menjelaskan hal tersebut dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi; 

ٍَ  أٌََُّها ٌَا ٍَُُْكىْ  أَْيَىانَُكىْ  تَأُْكهُىاْ  ْلَ  آَيُُىاْ  اناِزٌ ٌَ  أٌَ إِْلا  بِاْنبَاِطمِ  بَ ُُكىْ  تََشاض   َعٍ تَِجاَسة   تَُكى  َوْلَ  يِّ

ٌا  أََفَُسُكىْ  تَْقتُهُىاْ  ٌَ  للّاَ  إِ ٩٢- َسِحًٍا   بُِكىْ  َكا - 

 

 Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka”.
52

 

 

 Konsep pemasaran dalam Islam menekankan bahwa perlunya 

menerapkan manajemen profesional, artinya dengan melakukan kegiatan 

tersebut maka semua produk atau jasa yang dihasilkan pasti dapat 

memiliki positioning tersendiri.  Begitu juga dalam mempromosikan 

produk, seorang muslim tidak boleh berlebihan dengan sumpah palsu, 

akan kegiatan pemasaran tersebut tetap sejalan dengan kenyataan.  

 Karakter syariah pada marketers harus dibangun dan dikembangkan 

dalam rangka meningkatkan kinerja marketing yang berbasis pada pola 

pengembangan karakter jiwa positif dan berpegang pada prinsip syariah 
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atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menuju 

kepada ke-ridha-an Allah Subhanahu wata‟ala.
53

 

 Seorang marketing syariah yang berupaya mencari ke-ridha-an Allah 

Subhanahu wata‟ala, akan memunculkan keikhlasan yang berdampak 

pada kerja dan kinerja yang sepenuh jiwa dalam melayani konsumen. 

Selanjutnya marketers tersebut pun akan lebih realistis bila dibandingkan 

dengan kerja pemasaran secara optimal serta maksimal untuk tidak 

mengindahkan nilai atau prinsip syariah. Dengan kata lain marketers 

syariah akan lebih memperhitungkan kepuasan serta keuntungan pada 

kehidupan akhirat. 

a. Karakteristik Pemasaran Syariah 

 Dalam menjalankan bisnis dan usaha maka faktor yang yang tidak 

kalah penting dari konsep dan strategi memasarkan produk dan jasa maka 

para pelaku pemasar adalah salah satu faktor yang penting.  Dalam Islam 

kepribadian dan akhlak adalah dua sifat manusia yang menjadi faktor 

pendukung dalam menjalankan usaha dan bisnis terutama dalam bidang 

jasa. Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula memberikan 

definisi pemasaran syariah sebagai disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari 

suatu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya 

sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam. 
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 Setidaknya Ada 4 karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi 

panduan bagi para pelaku pemasaran dalam memasarkan produk dan  

jasanya.
54

 Karakteristik  tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Teistis (Rabbaniyyah): 

 Salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional 

yang dikenal selama ini bersifat religius. Jiwa seorang syariah 

marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang teistis atau 

bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling sempurna, 

paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah 

segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, 

memusnahkan kebatilan dan menyebarluaskan kemaslahatan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur‟an surah Al 

An‟am ayat 162 Allah berfirman yang artinya: Katakanlah 

(Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 

matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
55

 

Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa, segala bentuk 

usaha kita, baik ucapan maupun perbuatan akan kita kembalikan 

kepada Allah sebagai pencpta alam raya ini. 

2) Etis (Akhlaqiyyah):  

Keistimewaan lain dari syariah marketer selain karena teistis 

(rabbaniyyah) juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak 

(moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya, karena nilai-nilai 

                                                           
 

54
Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula Syariah Marketing  (Jakarta:  Mizan 

media Utama 2006), hlm. 22. 

 
55

Al Qur‟anulkarim, Syamil Qur‟an..., hlm. 150. 



45 
 

moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang diajarkan 

oleh semua agama.
56

 

Bukankah dalam sebuah Rasulullah Salallahu‟alaihi wasalam di 

utus kemuka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Oleh sebab itulah bagi seorang pemasar syariah hendaknya ia 

mendahulukan moral dan etika dalam menjual dan memasarkan 

produk yang ada di perusahaannya. Bukan hanya keuntungan dan 

kesuksesan teamnya, lebih dari itu keberhasilan dalam bidang akhlak 

dan etika merupakan faktor utama yang jauh lebih penting. 

3) Realistis (Al-Waqiyyah): 

Marketing Syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel, 

sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islamiyah yang 

melandasinya. Syariah marketer adalah para pemasar profesional 

dengan penampilan yang bersih, rapi dan bersahaja, apapun model 

atau gaya berpakaian yang dikenakannya, bekerja dengan 

mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral dan 

kejujuran dalan segala aktivitas pemasarannya.
57

 

Seorang yang membiasakan diri dengan kebersihan dan kerapian 

maka seorang tersebut akan menjadi bersih dalam kehidupannya. Nabi 

memberikan contoh untuk bisa bersikap santun, bersahabat dan 

simpatik terhadap saudara-saudaranya dari umat lain. Begitupun juga 

dengan sebuah hotel dan penginapan, perusahaan seperti ini  
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merupakan tempat yang nyaman terwujud dari kebersihan dan 

kerapian, sehingga para tamu dapat menikmati kehidupanya dengan 

didukung oleh fasilitas yang didapatkannya dari tempat mereka 

menginap. 

Kebersihan merupakan sebagian dari iman, dapat terwujud jika 

orang tersebut mempunyai akhlak dan kehidupan bersih, dan sifat 

realitas ini bisa menjadi dasar utama dalam menjadi seorang marketer 

sejati guna mendukung setiap sendi-sendi usaha yang ia jalankan. 

4) Humanistis (Insaniyyah): 

Keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sifatnya yang 

humanistis universal, yaitu bahwa syariah diciptakan untuk manusia 

agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan 

terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan 

panduan syariah.  

Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya 

tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan dan status. Hal 

inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga 

menjadi syariah humanistis universal.
58

 Oleh sebab itulah untuk 

mengukur keberhasilannya dalam menjalankan bisnis dalam hal 

memasarkan produk dan jasanya maka hal tersebut harus ditempunya 

sesuai dengan sifat dan prilaku manusia sebagai makhluk ciptaan 

Allah Subhanahu wa ta‟ala. 
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b. Prinsip-prinsip Pemasaran dalam Islam  

 Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki ciri tersendiri yang 

bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi, jauh dari sifat serakah dan 

kesombongan, sehingga membuat usaha tersebut sebagai sarana dalam 

membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu sama lain.
59

 Islam 

adalah agama yang menyempurnakan agama sebelumnya, di dalam 

ekonomi Islam setidaknya ada prinsip-prinsip pemasaran yang harus 

dilakukan untuk mendukung kegiatan dalam mensukseskan usaha, 

prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Ikhtiar  

 Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya sama dengan 

berusaha. Ikhtiar secara istilah ialah segala bentuk perilaku atau 

perbuatan manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, atau 

usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam 

hidupnya yang dilakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dan 

semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan 

keterampilannya serta dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
60

  

 Ikhtiar atau dengan kata lain adalah berusaha sungguh-sungguh, 

merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahaan 

yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap 
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kemampuan yang dimilikinya serta berharap hanya ridho Allah dari 

hasil usahanya.  

 Mengenai ikhtiar, Allah Subhanahu wata‟ala telah berfirman 

dalam Al Qur‟an surat Ar Ra‟d ayat 11: 

ًْفُِسِهْن   َ إِىَّ ّللّاَ َلَ ٌَُغٍُِّز َها بِقَْىٍم َحتَّى ٌَُغٍُِّزوْا َها بِأ - 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) 

suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan (nasib) yang ada 

pada diri mereka sendiri”.
61

 

Untuk itulah prinsip ihktiar ini merupakan perintah dari Allah 

Subhanahu wata‟ala. Dengan demikian dalam sebuah perusahaan 

harus melakukan semaksimal mungkin untuk keberhasilan sebuah 

usaha. 

2) Maslahah 

Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab ( ٌَْصلُحُ  -َصلَحَ  ) 

menjadi (ُصْلًحا) atau ( ًَهْصلََحة) yang berarti sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan.
62

 Secara istilah, maslahah dapat didefinisikan sebagai 

berikut: Maslahah dalam pandangan al-Buthi adalah manfaat yang 

ditetapkan syariah untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan 

agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sendiri sesuai dengan 

urutan tertentu.
63
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 Maslahah artinya berguna atau bermanfaat bagi siapa saja yang 

memakai produk atau jasa. oleh sebab itulah segala sesuatunya 

kembali lagi pada ketentuan syariah. Dalam hal ini, apabila sar‟i maka 

sesuatu itu harus dikerjakan oleh manusia maka berarti maslahah dan 

apabila dilarang maka berarti mafsadah. 

3) Amanah 

 Prisnsip berikutnya adalah prinsip amanah dan tanggung jawab. 

Amanah dan tanggung jawab merupakan bertanggung jawab terhadap 

apa yang dipromosikan dan menepati janji apa yang diberikan dalam 

promosi tersebut. Maka dari itu tidak diperkenankan membuat iklan 

yang berlebih-lebihan dan terlalu banyak memuji produk. Sehingga 

dalam menjual barang dan jasa diperlukan tanggung jawab terhadap 

apa yang disampaikan.  

 Amanah berasal dari kata amuna yang bermakna tidak meniru, 

terpercaya, jujur, atau titipan. Segala sesuatu yang dipercayakan 

kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, 

maupun hak Allah Subhanahu wata‟ala.
64

   

Amanah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang 

dinilai memiliki kemampuan untuk mengembannya. Namun, dengan 

kemampuannya, dia juga bisa menyalahgunakan amanah tersebut. Hal 

ini terdapat dalam Al Qur‟an surat Al Maidah ayat 1 Allah Subhanahu 

wata‟ala berfirman: 
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ٍُْكْى غَ  ََْعاِو إِْلا َيا ٌُْتهَى َعهَ تُ األَ ًَ ٍَ آَيُُىْا أَْوفُىْا بِاْنُعقُىِد أُِحهاْت نَُكى بَِهٍ ٍَْش ُيِحهًِّ ٌَا أٌََُّها اناِزٌ
ٍِْذ َوأََتُْى  ٌا للّاَ ٌَْحُكُى َيا ٌُِشٌُذ انصا ١-ُحُشٌو إِ - 

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. 

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 

sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.
65

 

 

 Seorang yang amanah, maka dia akan menjadikan dirinya selalu 

merasa diawasi oleh Allah Ta‟ala, sifat dan akhlak seorang tercermin 

dari kebaikannya kepada orang lain. 

4) Keadilan  

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya 

imbauan dari Allah Ta‟ala. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai 

yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek kehidupan 

termasuk juga dalam memasarkan. Sikap adil yang dikenal oleh 

seorang pribadi muslim dan masyarakat muslim adalah adil yang 

murni tidak memihak kepada siapapun termsauk juga kepada keluarga 

dekat dan jauh.
66

 

Firman Allah Subhanahu wata‟ala dalam surah Al Hijr ayat 90 

yang berbunyi : 

َ ٌَأُْيُش بِاْنَعْذِل  ٌا للاا َُْكِش إِ ًُ ٍِ اْنفَْحَشاِء َواْن َُْهى َع ٌِ َوإٌِتَاِء ِري اْنقُْشبَى َوٌَ ْحَسا َواْْلِ

 ٌَ ُشو ًِ ٌَِعظُُكْى نََعهاُكْى تََزكا  َواْنبَْغ

  

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan 

berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan 

Allah  melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
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permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.
67

 

 

Al-Imam Mawardi menyifatkan keadilan sebagai memiliki sifat 

benar, terjamin keimanan, terjauh dari sesuatu yang haram, tenang saat 

reda maupun marah serta berterusan menjaga diri di dalam urusan 

agama dan dunia. Islam sangat menganjurkan untuk menegakkan 

keadilan, karena sikap keadilan akan menciptakan kebaikan kepada 

siapapun. Keadilan juga  termasuk dalam akhlak Islam yang mesti 

diamalkan pada semua aspek kehidupan dan kepada semua manusia 

baik kepada sahabat maupun musuh.  

5) Transparan 

Dalam bisnis dan usaha yang berprisip syariah, pengukuran yang 

jelas dan transparan merupakan suatu nilai yang sangat penting, karena 

prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran pada 

aktivitas tersebut. Dalam hal memasarkan produk, pihak perusahaan 

harus transparan dengan stakeholder-nya (pelanggan, karyawan dan 

pemegang saham) yaitu dengan keterbukaan informasi yang sejelas-

jelasnya dan tidak boleh ditutup-tutupi. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa 

Rasulullah Salallahu„alaihi wasalam pernah melewati tumpukan 

makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan 

tersebut, ternyata jari-jari beliau tersentuh basah, maka beliau berkata 

yang artinya: 
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“Apa ini wahai pemilik makanan?” Ia berkata: terkena hujan 

wahai Rasulullah,”:Mengapa engkau tidak meletakannya 

disebelah atas agar dilihat orang? Barangsiapa yang menipu 

maka bukan golonganku.”
68

 

 

Banyak pelaku usaha menginginkan bisnisnya berkembang dengan 

cepat dan sukses, meskipun baru berjalan beberapa bulan saja. Setiap 

bisnis pasti memerlukan waktu untuk mencapai keberhasilannya, ada 

yang relatif singkat tetapi ada juga yang perlu waktu cukup lama. 

Umar bin Khatab Radhiyallahu‟anhu berkata : 

بَا  ٍْ فَقُهَ َوإِْلا ََكَم انشِّ ْلَ ٌَتاِجُش فًِ ُسْىقَُِا إِْلا َي  

“Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah 

paham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba”.
69

 

Meskipun di kala itu pemerintahan Umar adalah pemerintahan 

yang menjalankan syariat Islam dengan baik, namun tetap saja beliau 

memerintahkan rakyatnya, yaitu para pedagang agar mempunyai ilmu 

sebelum berdagang. Dan hal ini menunjukan bahwa salah satu ilmu 

dalam berdagang adalah takut kepada Allah dengan melakukan 

transparansi dalam menjual dan memasarkan produk dan jasanya. Di 

dalam Al Qur‟an Allah Subhanahu wata‟ala berfirman dalam surat Al 

Mutafifin ayat 1 sampai dengan 3 yaitu :  

 ٍَ َطفِّفٍِ ًُ ٌٌْم نِّْه ٌَ  -١-َو ٍَ إَِرا اْكتَانُىْا َعهَى انُااِس ٌَْستَْىفُى َصَُىُهْى  -٩-اناِزٌ َوإَِرا َكانُىُهْى أَو وا

 ٌَ ٣-ٌُْخِسُشو - 
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Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam 

menakar dan menimbang)! (1) (yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (2) 

dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), 

mereka mengurangi.(3)
70

 

6) Kejujuran 

Dilihat dari segi bahasa kejujuran adalah mengakui, berkata, atau 

pun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-

benar terjadi sesuai kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut 

juga sebagai antonim ataupun lawan kata bohong yang artinya adalah 

berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan 

kebenaran.
71

 Di dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus 

sesuai dengan sepesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh 

menyelewengkan informasi tentang suatu produk.  

Dalam sebuah hadis Rasulullah Salallahu‟alaihi wasalam 

bersabda:  

ٌِ بِا ْنــِخٍَا ِسَيا نَْى ٌَتَفََش قَا ٍَْعا  ا َوَكَز بَا،  -اْنبَ ًَ ٌْ َكــتَ ا, َوإِ ًَ َــا،بُْىِسَك نَــُه ٌْ َصــَذقَا َوبٍَُا فَإِ 

ا.  ًَ ٍِْعِه  ُيِحقَْت بََش َكتُ بَ

 

Artinya:“Dua orang yang bertransaksi boleh memilih selama 

keduanya belum berpisah.” Atau beliau berkata, Sampai kedua 

berpisah. Maka jika keduanya jujur dan menjelaskan, pasti 

keduanya diberkahi di dalam transaksi mereka berdua. Dan jika 

keduanya menyembunyikan (yang cacat) dan berdusta, maka 

hilanglah berkah mereka berdua.”
72

 

 

Jujur merupakan salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk 

diterapkan. Sifat jujur yang benar-benar jujur biasanya hanya bisa 
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diterapkan oleh orang-orang yang sudah terlatih sejak kecil untuk 

menegakkan sifat jujur. Tanpa kebiasaan jujur sejak kecil, sifat jujur 

tidak akan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya jujur. Sifat jujur 

termasuk ke dalam salah satu sifat baik yang dimiliki oleh manusia. 

Orang yang memiliki sifat jujur merupakan orang berbudi mulia dan 

yang pasti merupakan orang yang beriman.oleh sebab itulah prinsip 

kejujuran harus dimiliki oleh seorang pemasar guna menjadikan bisnis 

yang ada diperusahaan tersebut berkembang dan menjadi berkah. 

7) Ikhlas 

Ikhlas merupakan salah satu nilai keIslaman yang terdapat dalam 

kegiatan promosi. Secara terminologi, ikhlas mempunyai pengertian: 

kejujuran hamba dalam keyakinan/aqidah dan perbutan yang hanya 

ditujukan kepada Allah Subahanahu wata‟ala.
73

 Dalam 

mempromosikan produknya seseorang atau perusahaan harus 

mempunyai niat yang baik, ikhlas dan tidak ada itikad buruk. Ikhlas 

merupakan sifat yang sangat terpuji yang harus dimiliki oleh umat 

Rasul yang beriman. Rasulullah Salallahu „alaihi wasallam telah 

mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa sabar dalam 

menghadapi kehidupan dan ikhlas dalam menjalankan apapun yang 

telah menjadi ketetapan-Nya. 

Akar kata Ikhlas dalam bahasa arab adalah “ ”, ٌخلص” , “خلص

خلىصا“ ” yang jika dalam bahasa Indonesia bermakna: bersih, suci, 
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murni, jernih, mengkilap, tanpa ada campuran sedikitpun.
74

 Makna 

ikhlas sangatlah luas, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan 

bahwa maknanya seseorang bermaksud melalui ibadahnya tersebut 

untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta‟ala dan 

mendapatkan keridhaan-Nya.
75

 

Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika ia 

belum ikhlas. Di dalam Al-Qur‟an Allah berfirman pada surat al 

An‟am ayat 162 yang berbunyi: 

ِ َربِّ اْلَعالَِوٍَي  ٨٦١-قُْل إِىَّ َصالَتًِ َوًُُسِكً َوَهْحٍَاَي َوَهَواتًِ لِِلّ  

Artinya: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam“.
76
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