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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biro perjalanan umrah atau biasa disebut travel umrah merupakan 

lembaga atau instansi yang mengadakan atau menyediakan layanan perjalanan 

bagi jamaah yang ingin melaksanakan umrah. Penyelengaaran umrah 

bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada 

jamaah. Pada perusahaan jasa seperti travel umrah yang dihasilkan dan yang 

dipasarkan kepada masyarakat atau jamaah adalah produk yang dihasilkan 

berbentuk jasa yang berupa pelayanan dan pembinaan dalam melaksanakan 

ibadah umrah. 

Perusahaan memahami kebutuhan segmen dan mengejar 

kepemimpinan biaya dalam segmen sasaran.
1

 Maka dibutuhkan strategi 

pemasaran yang kompeten, dimana pengertian dari manajemen adalah 

kemampuan dan keterampilan seseorang untuk merencanakan,mengatur dan 

mengelola serta mengatur jalannya kegiatan atau program,sehingga secara 

optimal dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat sasaran.
2
 

Sedangkan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial 

dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan cara menciptakan serta memerlukan produk dan nilai 

dengan pihak lain. Manajemen pemasaran merupakan hal yang sangat penting 

bagi perusahaan dimana manajemen perusahaan merupakan suatu cara 

mencapai tujua dari sebuah perusahaan. 

Saat ini banyak sekali travel umrah yang beridiri, dan hampir semua 

travel umrah tersebut memasarkan produknya dengan cara merekrut 

marketing. Sebab walau bagaimana juga sebuah travel tidak akan berjalan 

dengan baik tanpa adanya team marketing yang handal.
3
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Maka setiap perusahaan melakukan berbagai strategi untuk 

mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat dengan tujuan agar 

mereka tahu dan tertarik sehingga melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan 

promosi.
4
 

Promosi merupakan salah satu variable dari bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk dan 

jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara 

perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk 

mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.
5
 

Menurut konsep pemasaran berhasilnya suatu perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, 

hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memasuki era 

kompetisi. Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan dalam 

memasarkan suatu produk yakni dengan melakukan kegiatan promosi yang 

meliputi: adversiting, sales promotion, personal selling, public relation, direct 

marketing agar calon konsumen lebih mengenal, memahami, serta simpati 

terhadap produk yang ditawarkan . promosi dihadapkan pada berbagai macam 

kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengomunikasikan 

kelebihan-kelebihan produk yang dimiliki agar dapat membujuk calon 

pembeli. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih bentuk promosi yang 

tepat agar menghasilkan foodback sehingga dapat meningkatkan volume 

penjualan. 

Hal ini dapat di lihat dari semakin menjamurnya perusahaan-

perusahaan yang kemudian berimplikasi pada ketatnya persaingan antara 

perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan biro perjalanan ibadah umrah 

salah satunya yaitu P.T Mudaris Mandiri Wisata yang melayani perjalanan 
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ibadah umrah, dimana perjalanan umrah ini mengalami perlonjakan yang 

cukup drastis. 

Dari tahun ke tahun jumlah jamaah umrah terus meningkat setiap 

tahunnya, baik ketika diberangkatkan dengan menggunakan kapal laut 

maupun pesawat terbang. Banyak motif muslim di Indonesia melaksanakan 

ibadah umrah, diantaranya untuk meningkatkan amal kebaikan, menjadi 

teladan kepada masyarakat, memperoleh status sosial dan meningkatkan 

pamor politik. Semakin tinggi pendidikan umat islam, kian kuat pula motivasi 

mereka untuk melaksanakan ibadah haji.
6
 

Berdasarkan fakta di atas maka semakin mempengaruhi pengusaha 

bisnis umroh. Hal ini membuat PT. Mudaris Mandiri Wisata terus berlomba-

lomba dengan perusahaan lain untuk meningkatkan jumlah jama’ah setiap 

tahunnya yaitu dengan melalukan marketing yang semakin di modifikasi, 

untuk mencapai target perusahaan guna mencapai kemajuan usahanya. 

Maka dalam hal ini PT. Mudaris Mandiri Wisata perlu mempunyai 

team marketing yang kompeten untuk menjaring jamaah, dan dengan banyak 

minat orang untuk melakukan ibadah umrah maka usaha ini menjadi ladang 

usaha yang menguntungkan bagi perusahaanya itu seindiri. Penyelenggaraan 

ibadah umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 

kepada jamaah umrah, pelayanan dilakukan dengan mengedepankan asas 

keadilan, profesional dan akuntabel. 

Salah satu lembaga yang bergerak di bidang penyediaan jasa 

perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Riau adalah PT. Mudaris Mandiri 

Wisata di Kota Pekanbaru. Dan dalam rangka merebut dan menguasai serta 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah jamaah nya PT. Mudaris Mandiri 

Wisata juga harus melakukan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan 

secara obyektif guna menjaring calon jamaah umroh seperti yang di harapkan. 

Di mana PT. Mudaris Mandiri Wisata yang beralamat di Jl, Rambutan No 19 

B Pekanbaru. Dan perusahaan ini berdiri sejak 27 November 2012. 
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Berdasarkan pada latar belakang itulah penulis mencoba untuk 

menganalisa dengan melakukan penelitian secara lebih spesifik pada umrah di 

PT. Mudaris Mandiri Wisata untk mengetahui lebih lanjut mengenai teknik 

marketing dan kegiatan marketing pada PT. Mudaris Mandiri WISATA dan 

bagaimana proses dari pelaksanaan marketing  terhadap meningkatkan jumlah 

jamaah umrah. Maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Strategi Pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata Dalam 

Meningkatkan Jumlah Jamaah Umrah Di Kota Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam 

judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. 

Dengan maksud, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan 

kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan 

penegasan pada istilah-istilah berikut: 

1. Strategi Pemasaran 

Strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan 

pilihan-pilihan yang menetapkan sifat-sifat dana rah suatu organisasi 

perusahaan.
7
 Sedangkan Pemasaran adalah sebagai proses perencanaan 

dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi 

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

tujuan individual dan organisasi. 

Jadi, strategi pemasaran yang penulis pakai adalah startegi 

pemasaran marketing mix yaitu rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran 

terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar tertentu. 

2. PT. Mudaris Mandiri Wisata  

PT. Mudaris Mandiri Wisata yaitu sebuah perusahaan jasa travel 

umrah yang terletak di Jl. Rambutan No 19 B, Pekanbaru Riau. Yang 

didirikan Oleh H. Almudaris, Lc,MA, Pada hari senin, Tanggal 27-11-
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2012, jam 09.00 WIB di Kota Pekanbaru. PT. Mudaris Mandiri Wisata 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perjalanan 

yang meliputi perjalanan udara,darat dan laut. Mudaris Wisata merupakan 

perusahaan jasa parawisata yang meliputi Tours & Travel, penjualan tiket 

pesawat(online), perjalanan wisata dalam dan luar negeri. 

3. Jama’ah Umrah 

Jama’ah berasal dari al-ijtima’ yang bermaksud berkumpul atau 

bersatu. Namun jika lafadz jama’ah di rangkaian dengan as-sunnah, 

menjadi ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud dengan jama’ah 

adalah pendahulu umat ini yang terdiri dari para sahabat, tabi’in dan tabiun 

dan tabi’in yang bersatu mengikuti kebenaran yang jelas daripada 

Kitabullah dan sunnah Rasul-NYA s.a.w.
8
 Sedangkan umrah dari segi 

bahasa ialah berkunjung. Yaitu mengunjungi kota Makkah untuk 

melaksanakan ibadah (seperti thawaf dan sa’i) dengan melakukan tata cara 

tertentu dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Jadi Jama’ah umrah adalah sekelompok orang yang berkumpul 

atau bersatu untuk mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan ibadah 

umrah dengan melakukan tata cara tertetu dengan rukun-rukun dan syarat-

syarat yang telah di tentukan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ bagaimana strategi pemasaran 

PT. Mudaris Mandiri Wisata dalam meningkatkan jumlah jamaah umrah di 

Kota Pekanbaru” ? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana strategi 
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pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata dalam meningkatkan jumlah 

jamaah umrah di Kota Pekanbaru.  

2. Kegunaan Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait 

dengan strategi pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata Pekanbaru 

dalam meningkatkan jumlah jamaah umrah di kota Pekanbaru 

sehingga dapat menjadi rujukan juga nantinya ada yang melakukan 

penelitian yang sama. 

2. Memperkaya Ilmu Manajemen Dakwah, khususnya yang 

berhubungan dengan strategi pemasaran pada organisasi ataupun 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. 

3. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bukti penulis dalam 

menyelesikan studi keilmuan Manajemen Dakwah di Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi. 

b) Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk menerapkan strategi pemasaran pada organisasi 

ataupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya di 

PT.Mudaris Mandiri Wisata Pekanbaru dalam rangka meraih 

tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 

c. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan Program Sarjana Strata 

Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi Gelar Sarjana Sosial 

(S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Travelling 

Haji, Umrah dan Wisata Agama Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah di pahami. Adapun sistematika penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan masalah dan kegunaan seta sistematika penulisan.  

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

  Bab ini menguraikan kajian teori, kajia terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan kerangka berpikir yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini bersikan tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-

data mengenai strategi pemasaran PT. Mudaris Mandiri Wisata 

dalam meningkatkan jumlah jamaah umrah di Pekanbaru. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran untuk PT. Mudaris Mandiri Wisata 

Pekanbaru dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


