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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Seiring berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, saat ini banyak 

lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya 

seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal 

syariah hingga sektor bisnis di bidang perhotelan juga menerapkan prinsip 

syariah. Alhasil, tidak sedikit hotel yang mulai menerapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Prinsip-prinsip 

syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah, usaha ekonomi, 

termasuk usaha perhotelan, yang mana dalam usaha perhotelan adalah
1
 

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan 

produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang 

dalam ketentuan Syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur 

babi, minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan lain-lain 

2. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar-benar 

ada. Tidak bersifat meragukan. 

3. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkaran, 

kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidak-jelasan 

(gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan. 
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5. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian 

yang disepakati antar pihak-pihak terkait.  

Banyak perusahaan berlomba-lomba mendirikan perusahaan berbasis 

syariah namun tidak sedikit pemilik bisnis yang memahami betul apa dan 

bagaimana sistem dan cara menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah itu 

sendiri. Sejak saat itu banyak bisnis yang berkembang kemudian down 

bahkan tidak sedikit diantaranya terpaksa harus tutup karena ilmu 

kepemimpinan yang dimiliki orang-orang pelaku bisnis sangat minim. 

 Di kota Padangsidimpuan, merupakan kota pendidikan penulis selama 

empat tahun lamanya sekitar kurang lebih tiga jam dari Panyabungan 

Mandailing Natal sebagai tanah kelahiran ini adalah kota kecil dibagian 

Tapanuli bagian selatan. Kota yang mayoritasnya adalah muslim hampir 80%, 

di kota ini sangat banyak terdapat penyedia jasa akomodasi yang 

menyediakan berbagai macam fasilitas, harga dan keunikan. Semua itu 

dilakukan agar konsumen menjadi tertarik dan pada akhirnya memilih jasa 

yang mereka tawarkan.  

Dari pengetahuan dan yang penulis lihat setidaknya ada sekitar 13 

hotel di kota Padangsidimpuan yang masih aktif/ beropersai sampai sekarang 

ini, adapun daftar nama hotel  itu sebagai berikut:
2
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Tabel 1.1 

Daftar Nama Hotel di Padangsidimpuan 

NO Nama Hotel Alamat Hotel 

1 Hotel Mega Permata Jl. Imam Bonjolo no. 178 

2 Hotel Fajar Coy Jl. SM.Raja No. 90 

3 Hotel Natama Syariah Jl. SM.Raja No. 100. 

4 Hotel Sitamiang Jl. SM Raja No 189 

5 Hotel Pia Jl. Rajainal SRG Batunadua 

6 Hotel Istana VI Jl. Kapten Kaima no. 164 

7 Hotel Lancar Jl. Imam Bonjol No. 43 

8 Hotel Samudera Jl. Teuku Umar No. 98 

9 Hotel Sunter Pidoli Jl. Imam Bonjol No. 25 

10 Hotel Istana I Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 62 

11 Hotel Natama Dua Jl. Sutan M. Arief no. 67 

12 Hotel Andri Boyzs Kampung Salak 

13 Hotel Cahaya Rahmad Jl Imam Bonjol. No 
Sumber: Data diolah pada tahun 2019 

 

Pada Tabel 1.1. diatas  dapat kita lihat bahwa ada sekitar 13 hotel 

yang masih beroperasi sampai bulan agustus tahun 2018 dan dari semua hotel 

hanya ada satu hotel yang mendapatkan label halal dari MUI sebagai hotel 

syariah sedangkan yang lainnya merupakan hotel non syariah. Dan adapun 

gambaran pengunjung hotel syariah dapat di lihat pada tabel dibawah ini.
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 Ibu Maya, Sebagai Bendahara Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan, Wawancara, 

Hari Selasa  15-01-2019 jam. 13:00 wib. 
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Tabel 1.2 

        Jumlah Pengunjung Hotel Natama Syariah Periode  

Tahun 2012-2017 

No Tahun Jumlah Pengunjung 

1 2012 10.440 

2 2013 11.880 

3 2014 14.400 

4 2015 9.000 

5 2016 5.400 

6 2017 3.600 
Sumber: dokumen, card dex hotel natama syariah/arsip 

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa ada perkembangan yang 

terjadi pada ketertarikan pengunjung hotel yaitu pada periode tahun 2012 

sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan derastis. Dimana pada 

tahun 2012 peminat hotel syariah masih di sekitar 25-27 Room per hari-nya 

sampai mengalami puncaknya di tahun 2014 sampai 30-40 bahkan Room 

sering penuh pada setiap harinya, demikian juga pada jasa sewa haal atau 

gedung untuk acara-acara resmi baik dari instansi pemerintahan dan acara 

lainnya, akan tetapi pada tahun-tahun selanjutnya hotel syariah ini mengalami 

penurunan, dari yang biasa nya padat pengunjung dari acara-acara pertemuan, 

rapat kantor, pemerintahan kota, seminar, sampai acara buka puasa bersama 

dan halal bil halal biasanya ramai yang memakai hotel syariah ini.
4
 

Kemudian mengalami perubahan yang cukup besar, pernah tercatat 

bahwa pengunjng hotel hanya mengisi dua sampai tiga kamar dalam satu hari 

tertentu, sedangkan pada hotel non syariah hampir setiap harinya ramai 

pengunjung. Jika dibandingkan dari segi bangunan hotel syariah dengan hotel 
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 Hotel Natama Syariah, Hasil Observasi Dokumen Hotel Natama Syariah 

padangsidimpuan Tahun 2019. 
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non syariah tidak terlalu jauh berbeda, selain daripada itu lokasi hotel syariah 

juga lebih kondusip dari suara-suara kenderaan yang lewat, hotel Natama 

syariah juga memiliki lahan parkir yang cukup luas di dalam lingkungan 

hotel. Selain itu juga banyak terdapat pepohonan dan berada dekat dengan 

masjid juga tidak terlalu jauh dari tempat perbelanjaan yang biasa dibutuhkan 

pengunjung hotel.  

Jika dilihat dari penelitian yang sudah ada pada daerah yang lain ada 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis hotel 

syariah misalnya pada penelitian Septia Caesari, Hari Susanta Nugraha dan 

Bulan Prabawani  yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Konsumen Untuk Menginap di Hotel Puri Saron”
5
, pada penelitian ini 

membahas tentang dimana perilaku konsumen, harga, lokasi dan kualitas 

pelayanan menjadi faktor terhadap minat terhadap hotel syariah, akan tetapi. 

Penulis melihat bahwa faktor Leadership dan sistem pemasaran juga sangat 

penting untuk menjalankan usaha terutama di dalam perkembangan bisnis 

hotel syariah sendiri.  

Dan jika dilihat dari antusias masyarakat bersama para mahasiswa 

tentang upaya menegakkan dan menyuarakan syariah di daerah kota 

Padangsidimpuan sangatlah besar, sedangkan realita yang penulis lihat 

bahawa semakin tahun berjalan syariah itu sendiri seperti sengaja ditiggalkan 

orang-orang, penulis sendiri yang dari kecilnya sudah di didik dari bangku 
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 Septia Caesari dkk, Anlisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Untuk 

Menginap di Hotel Puri Saron. (Diponegoro: Journal Of Social And Political Of Science Tahun 

2015), h.46. 
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sekolah agama Islam sampai mengambil program pascasarjana sekarang ini 

di Ekonomi Syariah merasa bahwa syariah itu sendiri sudah seperti nyawa 

dan penulis merasa bahwa apa yang di kawatirkan selama ini akan  benar-

benar terjadi kedepannya. Dimana, hotel Natama syariah yang merupakan 

induk hotel syariah di Padangsidimpuan ini dan pernah menjadi hotel yang 

paling ramai pengunjungnya malah hilang dan tidak beroperasi lagi 

kedepannya.
6
  

Karena hal itu penulis merasa jika ini sangat penting  untuk diteliti  

sebab adanya fenomena-fenomena terkait dengan masalah perkembangan 

bisnis hotel syariah yang kian tahun arahnya semakin menujukkan arah yang 

membuat hati pilu dan hal ini membuat peneliti berpikir bahwa masalah ini 

penting untuk diteliti.  

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan suatu 

permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

perkembangan bisnis pada hotel syariah di kota Padangsidimpuan, masalah 

ini yang akan di kaji secara mendalam dalam penelitian yang berjudul : 

Pengaruh Leadership dan  Pemasaran terhadap Perkembangan Bisnis 

Hotel Syariah di Padangsidimpuan. (Studi pada Hotel Natama Syariah 

Padangsidimpuan). 
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 Maya, Sebagai Bendahara Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan, Wawancara, Hari 

Selasa  15-01-2019 jam. 13:00 wib. 
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B. Definisi Istilah 

Definisi Istilah ialah  penjelasan mengenai istilah – istilah yang 

digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari 

kekaburan. Menghindari perbedaan pengertian atau ketidakjelasan makna 

konsep pokok dalam suatu penelitian. 

 

1. Leadership 

Kepemimpinan adalah kemampuan dari seorang individu untuk 

mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan karyawan untuk 

berkontribusi secara efektif dan sukses dari organisasi di mana karyawan 

menjadi anggotanya.
7
 

 

2.  Pemasaran 

 Pemasaran adalah suatu manajemen yang disusun untuk 

mempercepat pemecahan persoalan pemasaran dan membuat keputusan-

keputusan yang bersifat startegis. Setiap fungsi manajemen memberikan 

kontribusi tertentu pada saat penyusunan  pada level yang berbeda.
8
  

                                                           
7
 Ryan, Winston. Servant Leadership as a Human Orientation. International, Journal of Leadership 

Studies: Vol 3 (2) (2008) hlm. 212-222. 
8
 Fandy Tjiptono.  Pemasaran. (Penerbit Andi: Yogyakarta 2001) h. 57. 
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3. Perkembangan 

Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontiniu 

(berkesinambungan) dalam hal ini di tujukan kepada suatu bisnis 

perusahaan.
9
 

 

4. Bisnis Hotel Syariah 

Bisnis secara umum merupakan kegiatan dalam masyarakat 

berkaitan dengan industri. Dalam aktivitas bisnis berusaha menggunakan 

sumber daya manusia, material dan waktu, mengelola resiko,  pihak yang 

menjalankan kegiatan bisnis disebut wirausaha (entrepreneur).
10

 

 Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah 

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari‟ah atau pedoman ajaran Islam, 

guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang 

dibutuhkan pengunjung, baik muslim maupun non-muslim.
11

  

 

C. Identifikasi Masalah 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang 

dapat di identifikasi diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemasaran hotel syariah. 

2. Fasilitas hotel syariah. 

3. Bangunan hotel syariah. 

4. Lokasi hotel syariah. 

                                                           
9
 Fandy Tjiptono, Ibid., h. 78. 

10
 Ismail Nawawi Uha, Isu-isu ekonomi Islam, (Jakarta: VIV Press Jakarta, 2013), h. 408. 

11
 Blog, Ruswandi, Hotel Dengan Kaidah Syariah, Makalah, 2008/10/27:  (28 Desember 

2018). 
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5. Leadership pada hotel syariah. 

6. Lokasi hotel syariah. 

7. Peraturan hotel syariah. 

 

D. Batasan masalah 

Mengingat luas dan kompleks nya cakupan masalah yang ada 

kemampuan penulis yang terbatas, maka dalam penelitian peneliti membatasi 

ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu seputar leadership, pemasaran 

dan perkembangan bisnis hotel syariah pada Hotel Natama Syariah di Kota 

Padangsidmpuan. 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Apakah leadership memiliki pengaruh terhadap perkembangan bisnis hotel 

syariah di Padangsidimpuan? 

2. Apakah  pemasaran memiliki pengaruh terhadap perkembangan bisnis 

hotel syariah di Padangsidimpuan? 

3. Apakah ke 2 faktor tersebut secara simultan berpengaruh terhadap 

perkembangan bisnis hotel syariah di Padangsidimpuan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh leadership terhadap perkembangan bisnis 

hotel syariah di Padangsidimpuan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemasaran terhadap perkembangan bisnis 

hotel syariah di Padangsidimpuan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor leadership dan pemasaran secara 

simultan terhadap perkembangan bisnis hotel syariah di 

Padangsidimpuan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua macam yang pertama 

adalah manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis. 

1. Secara Praktis 

Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui masalah-masalah terkait perkembangan bisnis 

hotel syariah di Padangsidimpuan. 

b) Dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah 

dibidang yang akan di teliti. 

2. Secara Teoritis 

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebagai Khazanah keilmuan dan tambahan dalam literatur 

dibidang Ekonomi Syariah dan bisnis syariah khusus nya sedikit 

banyaknya mengetahui tentang masalah-masalah perhotelan. 

b) Sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. 

c) Sebagai salah satu masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

yang terkait dalam menjalankan bisnis berbasis syariah 
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khususnya hotel syariah begitu juga kepada masyarakat sekitar 

kota Padangsidimpuan dan luar kota Padangsidimpuan. 


