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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Perkembangan Bisnis Hotel Secara Umum
Hotel syariah merupakan bagian dari hotel yang memberikan fasilitas
yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah, sehingga mampu meminimalisir
akan adanya kemaksiatan yang dilarang oleh Islam, seperti perzinahan,
minuman keras, narkoba, dan perjudian. Hotel syariah merupakan salah satu
akomodasi dalam pariwisata yang memberikan bentuk pelayanan tambahan
yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter yang
luhur12.
Dalam menjalankan usahanya, hotel syariah melaksanakan bisnisnya
sesuai dengan kaidah dan teori bisnis syariah lain yang sesuai dengan prinsipprinsip dalam Islam, seperti: Pertama, harus amanah dalam melakukan
pekerjaan. Kedua, tidak berlaku kecurangan. Ketiga, tidak merampas hak
orang lain. Keempat, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain,
seperti penipuan, berbohong, sumpah palsu, suap, dan mengghibah13. Dan hal
yang paling penting, ialah senantiasa memberikan pelayanan yang optimal,
karena sesungguhnya wisata syariah itu ialah wisata yang tidak berbeda
seperti wisata biasanya, akan tetapi wisata yang berdasarkan kepada extended
services of Conditions14 Dengan demikian, yang dimaksud dengan hotel
syariah disini adalah sebuah hotel yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan
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Sabri, F. A. Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengkonsep Pariwisata Halal,
Jurnal Karsa, (2010) h. 18.
13
Ramadhan, S . M, Agar Bekerja Menuai Berkah, Bekerja di Bawah Naungan Sunnah
Rasul, Insan Cendekia Media Utama, Jakarta (2007)
14
Battour, M, Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. (2015).
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muslim, namun keberadaannya tidak melakukan benchmark terhadap undangundang, peraturan, dan standar tertentu. Misalnya hotel tersebut dapat
menyediakan makanan halal dan fasilitas yang memudahkan wisatawan
muslim, serta melakukan pemisahan dengan usaha yang dilarang berdasarkan
ketentuan ajaran Islam15.
Melihat perkembangannya dewasa ini, properti hotel syariah atau halal
di Indonesia semakin bermunculan. Perkembangannya itu meningkat seiring
dengan kecenderungan masyarakat yang mulai menanamkan gaya hidup halal
(halal lifestyle). Namun demikian, para pengamat properti mengatakan bahwa
Indonesia masih belum memiliki hotel syariah yang cukup layak. Alasannya
ialah karena kebanyakan hotel syariah yang ada di Indonesia itu masih
memiliki pasar menengah ke bawah16.
Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hotel adalah:
1. Hotel adalah suatu jasa akomodasi yang mengunakan sebagaian atau
seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan,
makanan dan minuman serta jasa penujang lainnya, dikelola secara
komersial dengan memperhitungkan untung ata ruginya, serta
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebaga tolak
ukurnya.
2. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan
menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk
15

Jais, A. S, Shariah Compliance Hotel: Concepts and Design. Melaka: Politeknik
Merlimau Melaka. (2016).
16
Ariyani, R, Indonesia Belum Miliki Hotel Syariah yang Layak. (2016).
Halallifestyle.id: https://halallifestyle.id/architecture/indonesia-belum-miliki-hotel-syariah-yanglayak., diakses tanggal 19 Juni 2019.
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tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu
membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang
diterima tanpa adanya perjanjian khusus .
3. Hotel juga merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan
sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan
penginapan, makanan dan minuman yang dikelola secara komersial
serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pada prinsipnya, hotel merupakan salah satu bentuk usaha yang
bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik
secara

fisik,

psikologi

maupun

keamanan

selama

tamu

mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel
5. Dari pengertian kata hotel diatas dapat dijabarkan bahwa:
6. Hotel adalah suatu usaha komersial.
7. Hotel harus terbuka untuk umum.
8. Hotel harus memiliki suatu system pelayanan.
9. Hotel adalah fasilisitas jasa yang terbuka untuk umum dalam
perjalanan.
10. Hotel harus memiliki minimum tiga fasiitas, yaitu: akomodasi,
makanan dan minuman.
11. Dalam bisnis atau usaha perhotelan pada umumnya, departemen dapat
diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:
12. Kelompok yang menghasilkan uang.
13. Kelompok yang mendukung yag disebut service center.

15

14. Kelompok yang menghasilkan uang adalah departemen food and
beverage, sedangkan kelompok pendukung adalah departemen
housekeeping, departemen accounting, dan departemen personalia.
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
risiko pihak yang menjalankan kegiatan bisnis disebut wirausaha
(entrepreneur).17
Dalam Alquran, istilah bisnis disebut dengan menggunakan
tijarah (perniagaan), bai„ a (jual beli), dan tadayantum (akad utang
piutang). Menurut Raghib al-Asfahani dalam Al-Mufradat F.I Gharib
Al-quran , ketiga kata tersebut memiliki makna yang serupa yaitu
pengelolaan harta benda dengan tujuan mencari keuntungan.18 Selain
istilah tersebut, masih banyak lagi istilah istilah lain yang berkaitan
dengan perdagangan, seperti dayn, amwal rizq, shirkah , darb dan
sejumlah perintah melakukan perdagangan global.19
Dalam kamus English-Arab, Modern Dictionary, business
digunakan; „amalun - shuglun, sana„ahu, hirfatun, tijharatun- a„ malun
maslahatun - sha‟nun, jadwalun - a„ malun . Pada bahasa Arab umum
dikenal juga kar - mihnatun . Adapun untuk businessman digunakan;

17

Ismail Nawawi Uha, Isu-Isu Ekonomi Islam (Jakarta: VIV Press Jakarta, 2013), h. 305.
Ismail Nawawi Uha, Ibid., h. 408.
19
Mokh. Syaiful Bakhri Abdussalam, Sukses Berbisnis ala Rasulullah, (Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2012), h. 88.
18
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rajulun a„ malun, tajirun, muhamin . Selain itu, kata trade, dalam
bahasa Arabnya digunakan tijaratun, hirfatun, sina„ atun . Kata trader
digunakan tajirun, jallabun . Dari terma-terma kamus di atas, terma
tijarah seringkali digunakan Al-quran. Selain tijarah , digunakann pula
al-bai„ u , dan ish tara. Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka
tijarah dapat dimaknai bisnis.20
Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik
diri, maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.
Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau
terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil
dan Alquran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah?
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan
demikian itulah kemenangan yang agung.21
Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti: usaha,
perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak,22 usaha dagang,
usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha.23 Bisnis
memperlihatkan dirinya sebagai aktivitas riil ekonomi yang secara
sederhana dilakukan dengan cara jual-beli atau pertukaran barang dan
jasa.24

20

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas
Bisnis Islami (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 11
21
Q.S, 9: 111
22
Peter Salim, The Contemporary English-Indonesia (Jakarta: Modern English Press,
1991), h. 265.
23
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 121.
24
Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 13.
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Sedangkan bisnis secara konseptual dalam berbagai literatur,
beberapa penulis menyebutkan antara lain:
1. Boone dan Kurtz: Bisnis (business) terdiri atas seluruh aktivitas
dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan
barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian.25
2. Hughes dan Kapoor menyatakan: Bisnis adalah the organized
effort on individuals to produce and sell for a profit, the goods
and services that satisfy society’s needs. The general term
business referes to all such within a society or within an
industry. Artinya adalah, bisnis merupakan suatu kegiatan
usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan
menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini
ada di dalam masyarakat dan ada dalam industri.26
3. Machfud mengemukakan bisnis adalah usaha perdagangan
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi
untuk mendapat laba dengan memproduksi dan menjual barang
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.27
4. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa
atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan
manfaat. Sedangkan pengertian dasar bisnis adalah suatu
25

Louis E. Boone dan David I. Kurtz, Contemporary Business (Pengantar Bisnis
Kontemporer,) (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 6.
26
Ismail Nawawi Uha, Kewirausahaan Bisnis Kontemporer (Jakarta: VIV Press, 2013),
h. 3.
27
Ismail Nawawi Uha, Ibid., h. 4.
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pelayanan melalui jual-beli suatu barang (the buying and
selling of goods and service).28
5. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar
sebagai “the buying and selling of goods and services”.29
6. Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang
menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang
dan

jasa-jasa

yang

diinginkan

oleh

konsumen

untuk

memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk
yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan
jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada
konsumen atau pelaku bisnis lainnya.30
7. Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuehl mengartikan
entrepreneurship (bisnis) sebagai suatu usaha yang kreatif yang
membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan
bisa dinikmati oleh banyak orang.31
Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis merupakan sejumlah
total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi,
transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak
dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada
konsumen. Pada pengertian ini tercakup tiga bagian; pertama, usaha
perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, kedua, usaha
28

Ibid., h. 4.
Ibid., h. 4.
30
Ibid., h. 4.
31
Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, Tafsir Ekonomi Kontemporer (Kajian Tafsir
Alquran tentang Ekonomi Islam) (Jakarta: Madani Publishing House, 2010), h. 255.
29
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perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, perusahaan media, hotel dan
ketiga, usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.32
Bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya amat luas; ia meliputi
aktivitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari bumi,
memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang
jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli
barang dagangan ataupun aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan
yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.33 Bisnis juga merupakan
serangkaian

kegiatan

yang

terdiri

dari

tukar-menukar,

jual-beli,

memproduksi memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusia
lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.34
Dalam aktivitas bisnis perlu dilaksanakan proses ekonomi yang
terdiri atas produksi, distribusi dan konsumsi, oleh karena aktivitas bisnis
dititikberatkan pada produksi dan distribusi, sedangkan konsumsi
dilakukan oleh konsumen bagi businessman. Dengan demikian dapat
dikemukakan arti

dari

bisnis

yang masing-masing menunjukkan

hubungannya dengan ekonomi, sebagai berikut:
a)

Bisnis adalah kegiatan untuk menghasilkan dan mendistribusikan
barang

barang dan jasa-jasa untuk kepentingan bersama atau

masyarakat baik untuk kepentingan produsen dan konsumen atau
penjual dan pembeli.

32

Bukhari Alma, Pengantar Bisnis (Bangdung: Alfabeta, 1997) h. 16.
Gunardi Endro, Redifinisi Bisnis; Suatu penggalian Etika Keutamaan Aristoteles
(Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), h. 56.
34
K. Berten, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 17.
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b) Bisnis merupakan aktivitas untuk mendapatkan gambaran perihal laba
yang dicapai oleh seorang pengusaha dalam aktivitas ekonomi.
c) Laba merupakan selisih antara penghasilan terhadap biaya-biaya yang
dibebankan dalam proses ekonomi (produksi dan distribusi).35
Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk
mendapatkan profit. Dalam kegiatan bisnis, setidaknya perlu mengetahui:
a) Menentukan tujuan. Dalam pengelolaan bisnis, manajemen harus
mengetahui arah ke mana bisnis akan dibawa.
b) Mengetahui lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibedakan atas dua,
yakni lingkungan internal yang terdiri atas karya manajemen,
pemegang
saham, modal dan peralatan fisik serta informasi dan lingkungan
eksternal
yang terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan khusus dan umum.
c) Mengetahui lingkungan khusus di mana kegiatan bisnis itu dilakukan.
Hal
ini berkaitan dengan keadaan konsumen, pemasok, pesaing dan
kelompok
kepentingan (pressure group).

B. Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Kota Padangsidimpuan
Berkembangnya bisnis hotel syariah di Padangsidimpuan pada awalnya
karena adanya permintaan berbagai pihak dan pengaruh dari banyaknya hotel35

Ismail Nawawi Uha, Ibid., h. 4

21

hotel non syariah yang memberikan kebebasan kepada para pengunjung, dapat
dilihat dari banyak-nya ditemui pasangan sebagai pengunjung hotel yang
terjaring razia satpol-pp dan tidak dapat menunjukkan kartu identitas sebagai
bukti pasangan suami istri yang sah, tercatat sebanyak empat pasangan bukan
suami istri bahkan lebih terjaring razia tiap bulannya ketika satpol-pp36.
berdirinya hotel natama syariah tepat di tengah-tengah kota Padangsidimpuan
diantara dua masjid di kelurahan Sitamiang, memiliki bangunan serta ruangan
yang cukup klassik dan lebih mengutamakan nuansa Islami jika dibandingkan
dengan hotel lain yang berada di daerah padangsidimpuan, yang kini terus
memperbaiki bangunan agar terlihat lebih bagus dan menarik serta mampu
bersaing dengan hotel-hotel lainnya37

C. Leadership Secara Umum
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.38 Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut
Leadership dan dalam bahasa arab disebut Zi‟amah atau Imamah . dalam
terminologi yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah. Kepemimpinan
adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan,

36

http://mudanews.com / hukum / 2017 / 06 / 04 / operasi – pekat – 2017 - satpol - pp sidimpuan amankan - 4 - pasangan-mesum. Di akses pada tanggal 22 Juni 2019.
37
Hasil Observasi Lapangan Hari Selasa 27-Juni-2019.
38
Ryan, Winston. Servant Leadership as a Human Orientation. International, Journal of
Leadership Studies: Vol 3 (2) (2008) h. 212-222.
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mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam
usaha bersama39.
Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang
menduduki posisi dalam sistem dan hirarki kerja dan tanggung jawab pada
sebuah organisasi.40
a) Prinsip-prinsip Kepemimpinan
Menurut Bernes dalam buku Prilaku Dalam Keorganisasian
mengatakan seorang pemimpin dalam tim kaizen memfokuskan
perhatiannya pertama kepada manusia baru kemudian pada hasilnya,
sehingga tanggung jawab pemimpin merupakan kebalikan dari tugas
supervisor.

Prinsip

kepemimpinan

kaizen

menurut

Bernez

dikemukakan dengan mempertimbangkan bahwa kaizen mengandung
beberapa prinsip, yaitu:41
1) Mengadakan peningkatan secara terus menerus. Sudah menjadi
sifat alamiah suatu tugas dapat dilaksanakan secara sukses,
maka kita pengalihan perhatian pada suatu yang baru.
Keberhasilan bukanlah suatu hasil akhir dari suatu tugas,
keberhasilan adalah suatu langkah maju berikutnya.42
2) Mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai
kekuatan yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai
39

Hamzah Zakub, Menuju Keberhasilan, Manajemen dan Kepemimpinan, (Bandung: CV
Diponegoro), h.125.
40
Nasharuddin Baidan & Erwati Aziz, Etika islam dalam Berbisnis, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2014) h. 126.
41
Nasharuddin Baidan& Erwati Aziz, Etika islam dalam Berbisnis, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2014) h. 127.
42
Nasharuddin Baidan dan Erwati Aziz, Ibid., h.127.
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masalah dengan cepat, dan juga sama secepatnya dapat
mewujudkan kemampuan.43
3) Mempromosikan keterbukaan, bagi organisasi tradisional, ilmu
pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Tetapi bagi organisasi
kaizen, ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan
komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang
besar.44

D. Kepemimpinan Dalam Islam
1. Istilah Leadership dalam Islam
Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan sebutan Khalifah yang
berarti wakil atau pengganti. Istilah ini dipergunakan setelah wafatnya
Rosulullah SAW namun jika merujuk pada firman Allah SWT:
              
              

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang
yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal
Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui." (QS.AL-Baqarah: 30)

43
44

Ibid., h. 128.
Ibid., h. 128.
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Kata Khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada
para khalifah sesudah Nabi, tetapi juga kepada semua manusia yang ada di
bumi ini yang bertugas memakmurkan bumi ini.45

2. Kepemimpinan Rasulullah SAW
Pemimpin adalah pengemban amanah yang memiliki tanggung
jawab yang besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Selain
memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan berani, pemimpin juga harus
memiliki kepribadian yang baik serta perilaku yang terpuji untuk menjadi
contoh teladan bagi orang-orang disekelilingnya.46
Dalam islam, kita memiliki contoh yang sangat luar biasa, beliau
adalah Rasulullah SAW. Namun tidak hanya untuk umat muslim sendiri,
kesuksesan Muhammad memimpin diberbagai bidang menobatkan ia
menjadi menjadi contoh pemimpin yang berhasil dimata dunia.
Muhammad terkenal sebagai seorang yang memiliki moral terpuji dan
bijaksana, sehingga ia dipercaya sebagai penyelesaian/solusi di dalam
setiap masalah yang ada.47
Banyak hal yang dapat diambil pelajaran dari diri Nabi Muhammad
SAW. Tekadnya yang kuat dalam membela agama Allah, serta cobaan dan
perjuangan yang sangat berat menjadikan Rasulullah lahir menjadi
manusia yang unggul. Keberhasilannya menjadikan islam tersebar

45

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya Mushaf AlHilal, (CV. Alfatih QS Al-Baqarah Ayat 30), h. 6.
46
M.Fetullah Gullen, Kehidupan Rasul Allah Muhammad,Terj.Tri Wibowo, (Jakarta : PT.
RajaGrafindo Persada, 2002) h. 78.
47
M.Fetullah Gullen, Kehidupan Rasul Allah Muhammad. Ibid., h 78.
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diseluruh

jazirah

Arab

maupun

diluar

Arab,

merupakan

bukti

kepemimpinan Rasulullah. Tidak hanya sebagai seorang Rasul saja,tetapi
ia adalah seorang panglima perang dan juga kepala Negara.48
Sejarah

peradaban

islam

mencatat

bagaimana

ciri-ciri

kepemimpinan Rasulullah, sikapnya dalam menghadapi berbagai masalah
yang datang dan ketegasannya dalam mengambil keputusan. Ia juga
mampu menumbuhkan kerjasama baik untuk umatnya sendiri ataupun
umat lain. Ini terlihat ketika ia mengadakan perjanjian-perjanjian dengan
pemimpin suku ataupun kepala negara negara.49
Nabi Muhammad juga orang yang berani dan memiliki insiatif
yang tinggi, kita bisa melihatnya saat beliau memimpin perang dan
mencetuskan ide-ide yang bagus dalam menghadapi musuh. Nabi
Muhammad juga orang yang sederhana dan tidak tergiur dengan
keindahan harta tahta dan wanita. Ia hanya hidup untuk menegakkan
agama Allah dan untuk kemaslahatan umatnya.50
Dalam pelaksanaannya, Rasulullah sangat dekat dengan orangorang yang dipimpinnya. Penyebutan “sahabat” menunjukkan kedekatan
pemimpin dengan yang dipimpin. Ini pula yang menyebabkan terbentuk
ikatan emosi yang kuat dan rasa saling percaya yang tinggi. Dari yang
dicontohkan Rasulullah SAW, minimal empat hal yang harus ada dan

48
49

M.Fetullah Gullen, Ibid., h.78.
Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010) h.

54.
50

Badri Yatim, Ibid., h. 54.

26

melekat pada diri seorang pemimpin dan atau calon pemimpin atau Imam
yaitu: Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.51
a) Gaya kepemimpinan Rasulullah SAW
1) Siddiq
Siddiq maksudnya seorang pemimpin harus benar dan berpihak
pada kebenaran, kejujuran, keadilan, bukan sebaliknya sebagai
pembohong,

pengumbar

janji

yang

tak

tahu

ujung

kepastiannya.52
2) Amanah
Amanah maksudnya dapat diyakini amanah yang diembannya
betul-betul dapat dia laksanakan dengan baik. Menjunjung
tinggi harkat dan martabat kepemimpinannya. Pemimpin yang
dapat dipercaya, bukan sebaliknya sebagai pengkhianat rakyat
yang telah memilihnya. Lain di mulut lain pula di hati.53
3) Tabligh
Tabligh bermakna penyampai. Menyampaikan segala sesuatu
yang telah diamanahkan kepadanya. Amanah rakyat/masyarakat
yang telah memandatkan kepadanya, apa, siapa, kenapa dan
bagaimana menyampaikannya. Pemimpin sebagai penyambung
harus menyampaikan dengan benar dan baik walaupun berat.
Sampaikan kebenaran itu olehmu walaupun pahit. Bukan
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sebaliknya sebagai penghianat rakyat, pengkhianat masyarakat
dan pemimpin yang munafik.54
4) Fathonah
Fathonah berarti cerdas, pintar, berwawasan maju, punya
motivasi yang tinggi, selalu berinovasi untuk kemajuan, punya
pemikiran

cemerlang,

bagaimana

memajukan

rakyat,

mensejahterakan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya.
Bukan sebaliknya pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh
akan menimbulkan pemimpin yang serakah, rakus, kesewenangwenangan, tak punya malu lagi dengan rakyat dan masyarakat
yang memilihnya, sehingga rakyat dibuat semakin terpuruk.55
Dalam menentukan seorang figur pemimpin Rasulullah SAW
adalah figur yang patut diteladani dan diikuti. Beliau mengajarkan
memimpin melalui konsep-konsep Al-Quran dan Al-Hadist. Dari gaya
kepemimpinan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau adalah figur
imam agama, pemimpin negara, masyarakat dan pemimpin dalam keluarga
dan satu-satunya rujukan umat Islam.56
3. Kepemimpinan Khulafa’urrasyidin
Sepeninggalan/setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tampuk
pemerintahan digantikan oleh empat sahabatnya atau lebih dikenal dengan
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al-Khulafa‟ al-Rasyidun57 (para pengganti yang mendapatkan bimbingan
ke jalan yang lurus). Ummat Islam kemudian mengharuskan untuk
mencari orang yang akan menggantikan kedudukan Nabi Muhammad
SAW., sebagai kepala Negara.58
Diantara orang-orang yang terpilih umtukmenggantikan kedudkan
Nabi Muhammad SAW., sebagaib kepala negara adalah Abu bakar
Shiddiq, kemudian disusul oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan
Ali bin Abi Thalib. Keempat orang ini dalam sejarah Islam memperoleh
sebutan atau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafa adalah
bentuk jamak dari dari kata khalifah, yang artinya pengganti. Sedangkan
ar-Rasyidin bias berarti para cendikiawan atau orang-orang bijak. Dengan
demikian Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang cendikia atau
yang bijak. Brikut masa kepemimpinan Empat Khalifah Tersebut: Abu
Bakar (11-13H/ 632-634 M), Umar bin Khattab (13-23H/ 634-644 M),
Usman bin Affan (23-35H/ 644-6561 M), Ali bin Abi Thalib (35-40H/
656-661 M).59
b) Kepemimpinan Abu Bakar Shiddiq (11-13H/ 632-634 M),
Bentuk kepemimpinan yang dijalankan Abu Bakar setelah
pengangkatannya sebagai khalifah mengikuti mdel pemerintahan yang
dilaksanakan pada masa Nabi. Sebgaimana pada masa Nabi,
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pemerintahannya bersifat sentral. Pemerintahan pada masa itu belum
mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan seperti yang kita kenal
pada saat sekarang. Pemegang kekuasaan, baik kekuasaan legislative,
mauipun yudikatif. Terpusat di tangan khalifah Abu Bakar. Meskipun
kekuasaan berpusat di tangan Abu Bakar sebgai khalifah, tidak berarti
Abu Bakar bersikap otoriter. Abu Bakar selalu memusyawarahkan
persoalan kenegaraan bersama para sahabatnya. Sampai pada akhirnya
Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 634 M/ 13 H.60
c) Kepemimpinan Umar bin Khattab (13-23H/ 634-644 M)
Masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab berlangsung
selama sepuluh tahun enam bulan. Pada masa ini gelombang perluasan
daerah kekuasaan Islam untuk pertama kalinya dilakukan. Seperti Ibu
kota Syria, Damaskus, mendirikan Masjid yang sangat megah,
membentuk bebrapa departemen , sistem pembayaran gaji, membuat
Baitu Mall dan juga pembuatan kalender yang dikenal dengan kalender
Hijriyah.61
d) Kepemimpinan Usman bin Affan (23-35H/ 644-6561 M)
Usman bin Affan mengantikan posisi Umar bin Khattab
sebagai khalifah pada usianya yang ke-70, sebagai khalifah yang
ketiga setelah sebelumnya dilakukan musyawarah oleh dewan syura
terdiri dari enam orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar.
Kepemimpinan Usman bin Affan berlangsung selama dua belas tahun.
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Dalam mengatur administrasi, Usman bin Affan tidak mengubah
kepemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab. Usman tetap
menjalankan sistem musyarawarah dan bersikap adil.62
e) Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib (35-40H/ 656-661 M)
Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama enam
tahun. Dalam masa kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib cukup stabil
karena menjalankan kepemimpinannya sesuai Al-quran, meski telah
diketahui dalam kepemimpinan apalagi dalam suatu bnegara pasti
selalu ada masalah yang besar, Ali melakukan pembersihan jabatan
dan pemecatan Gubernur dan berusaha untuk menghindari perang
saudara. Dan setelah Ali bin Abi Thalib Meninggal dunia selanjutnya
di lanjutkan oeh putranya yaitu Hasan bin Ali.63

4. Pemasaran
a) Pengertian Pemasaran
Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat
individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan
produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang
menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen
sampai konsumen.64
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b) Pemasaran secara umum
Pada penelitian ini mengacu pada bauran pemasaran yang
dikemukakan oleh Mc Carthy yaitu product, price, promotion dan
place yang dikenal dengan 4P, hingga saat ini masih relevan,
mengidentifikasi pasar sasaran untuk barang dan jasa dengan tajam,
mengembangkan bauran pemasaran, sifatnya unik.65 Sedangkan dalam
pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan seperti
partisipan (people), bukti fisik (physical evidence) dan proses
(process), yang dikenal dengan marketing mix 7p.66 dimana:
1) Produk
Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang
memberikan nilai manfaat kepada konsumen. Yang perlu
diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak membeli
fisik dari produk itu saja, tetapi membeli benefit dan value dari
produk tersebut. Setiap perusahaan hendaknya dapat memilih
secara tepat jelas barang dan jasa.67 Produk yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah room, resto dan hall yang dapat di
sewa sebagai tempat bersistirahat dan bersantai.
2) Harga
Harga merupakan salah satu variable pemasaran yang sangat
penting dalam memberikan penilaian terhadap produk yang
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akan dilaksanakan. Adapun pengertian harga adalah jumlah
uang yang dibutuhkan untuk memperoleh berbagai kombinasi
sebuah produk yang menyertainya.68 Adapun harga yang
dimaksud adalah biaya sewa rom sarta hall yang tersedia di
dalam hotel natama syariah Padangsidimpuan.
3) Promosi
Pada kehidupan sehari-hari dapat dirasakan bahwa suatu
produk yang dihasilkan dengan kualitas yang baik, yang pantas
dan produknya bermanfaat bagi masyarakat. Jika perusahaan
tidak memperkenalkannya kepasar keadaan ini maka salah satu
caranya yang efektif dengan mengadakan promosi.69
4) Tempat
Tempat menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh
produsen untuk menjadkan suatu produk yang dihasilkan dapat
diperoleh dan berseda bagi konsumen pada waktu dan tempat
yang tepat dimana konsumen pun berada. Produsen hendaknya
memperhatikan

unsur-unsur

yang

terkat

dalam

bauran

distribusi terdiri dari sistem saluran, daya jangkau, lokasi,
persedian, dan transportasi.70
5) People
People

adalah

individu

yang

memiliki

keterampilan

interpersonal dan sikap positif yang berinteraksi langsung
68
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dengan konsumen.71 Pendapat ahli lain menyatakan bahwa
partisipan (people) merupakan pelaku yang memainkan
peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi
persepsi pembeli.72
6) Physical Evidence
Physical Evidence adalah bukti yang dimiliki oleh penyedia
jasa yang ditujukan kepada konsumen sebagai usulan nilai
tambah konsumen.73 Bukti fisik adalah keadaan atau kondisi
yang didalamnya juga termasuk suasana room, hall dan
bangunan lainnya. Hal ini akan semakin memperkuat
keberadaan dari jasa tersebut. Karena dengan adanya fasilitas
pendukung secara fisik,maka pelanggan akan lebih memahami
jasa yang ditawarkan tersebut.
7) Proses
Proses adalah semuamprosedur actual, mekanisme dan aliran
aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa.74 Menrut
Kotler proses adalah bagaimana cara perusahaan melayani
permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen tersebut
memilih (choose), memesan (order), membeli (buy) hingga
akhirnya mereka mendapatkan layanan jasa tersebut.75
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5. Pemasaran Dalam Islam
a) Pengertian Pemasaran Dalam Islam
Menurut Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, pemasaran islami
adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses
penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada
stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad
serta

prinsip-prinsip

al-Qur‟an

dan

hadis.76

Menurut

Kertajaya

sebagaimana dikutip Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, bahwa secara
umum pemasaran islami adalah strategi bisnis, yang harus memayungi
seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses,
menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau
satu perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan ajaran Islam.77
Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar
sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli.78 Keberadaan pasar
yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil
bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh
kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor produksi
yang ada di dalamnya.79 Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat
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berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas
dapat berlaku secara efektif.80
Dalam Syari‟ah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan sematamata hanya untuk mencari ridha Allah, maka bentuk transaksinya
insyaAllah menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT.81 Ada beberapa
sifat yang membuat Nabi Muhammad berhasil dalam melakukan bisnis
yaitu:
1)

Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi Muhammad selalu
dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam
menginformasikan produknya.82

2)

Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi pedagang Nabi
Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu
berupa hasil penjualan maupun atau sisa barang.83

3)

Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang mampu
memahami,menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab
bisnisnya dengan sangat baik.84

4)

Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus mampu
menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan
tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.85
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6. Jenis-Jenis Hotel
Untuk memberikan informasi kepada para tamu yang akan
menginap di hotel tentang standard an fasilitas yang dimiliki oleh
masingmasing jenis dan tipe hotel, maka Sugiato mengklasifikasikan hotel
berdasarkan tujuan pemakaian selama menginap, yaitu:86
a) Business Hotel, yaitu hotel yang digunakan oleh para usahawan
untuk bisnis.
b) Recreational Hotel, yaitu hotel yang dibuat untuk orang bersantai
dan dalam rekreasi. Berdasarkan lokasinya, hotel dibagi menjadi:
5)

Mountain Hotel (hotel di pegunungan)

6)

Beach Hotel (hotel di pinggir pantai)

7)

Lake Hotel (hotel di daerah danau)

8)

Hill Hotel (hotel di puncak bukit)

9)

Forest Hotel (hotel di daerah hutan lindung)

10) Suburb Hotel, adalah hotel yang lokasinya di pinggiran
11) kota yang merupakan kota satelit yakni pertemuan antara dua
kota madya. Urban Hotel, adalah hotel yang berlokasi di
pedesaan dan jauh dari kota besar atau hotel yang terletak di
daerah perkotaan baru yang awalnya hanya berupa desa.
12) Airport Hotel, adalah hotel yang berada dalam satu kompleks
bangunan atau area Pelabuhan Udara atau sekitar Bandara
Udara.
85
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7. Klasifikasi Hotel
Klasifikasi hotel dibedakan dengan menggunakan simbol bintang
antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki oleh hotel, semakin
berkualitas hotel tersebut. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pariwisata
Nomor 14/U/II/1988, tentang Usaha dan Pengelolaan Hotel menjelaskan
bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang.87 Dari kelas yang
terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi adalah hotel bintang
lima. Sedangkan hotel-hotel yang tidak memenuhi standar kelima kelas
tersebut atau yang berada dibawah standar minimum yang ditentukan
disebut hotel non bintang.88
Pernyataan penentuan kelas hotel di atas dinyatakan oleh Dirjen
Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun
sekali dengan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata.89
Pernyataan penentuan kelas hotel di atas dinyatakan oleh Dirjen
Pariwisata dengan sertifikat yang dikeluarkan dan dilakukan tiga tahun
sekali dengan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh Dirjen Pariwisata.
Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup:90
a)

Persyaratan fisik, meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan.

b)

Jumlah kamar tersedia.

c)

Bentuk pelayanan yang diberikan.
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d)

Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan
karyawan.

e)

Fasilitas olahraga dan reaksi lainnya yang tersedia seperti kolam
renang lapangan tenis dan diskotik.
Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah sebagai

berikut:
1)

Hotel Bintang Satu
Yaitu hotel yang memiliki Jumlah kamar standar minimal 15 kamar
dan semua kamar dilengkapi kamar mandi dalam. Ukuran kamar
minimum termasuk kamar mandi 20 m2 untuk kamar double dan 18
m2 untuk kamar single. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur
tidur, minimal terdiri dari lobby, ruang makan (> 30m2 ) dan bar,
Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga.91

2)

Hotel Bintang Dua
Memiliki jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal
1 suite room), mempunyai ukuran kamar minimum termasuk kamar
mandi 20m2 untuk kamar double dan 18 m2 untuk kamar single,
memiliki ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri
dari lobby, ruang makan (>75m2 ) dan bar, Pelayanan akomodasi
yaitu berupa penitipan barang berhargam penukaran uang asing,
postal service, dan antar jemput.92
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3)

Hotel Bintang Tiga
Memeiliki jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2
suite room, 48m2 ), mempunyai ukuran kamar minimum termasuk
kamar mandi 22m2 untuk kamar single dan 26m2 untuk kamar
double, memiliki ruang publik luas 3m2 x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (>75m2 ) dan bar,
mempunyai Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang
berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.93

4)

Hotel Bintang Empat
Memiliki jumlah kamar minimal 50 kamar (temrasuk minimal 3 suite
room, 48 m2 ), memiliki ukuran kamar minimum termasuk kamar
mandi 24 m2 untuk kamar single dan 28 m2 untuk kamar double,
mempunyai ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal
terdiri dari kamar mandi, ruang makan (>100 m2 ) dan bar (>45m2 ),
meberikan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang
berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput,
memiliki fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah
kamar), ruang laundry (>40m2 ), dry cleaning (>20m2 ), dapur (>60%
dari seluruh luas lantai ruang makan), memiliki fasilitas tambahan :
pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore,
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salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olahraaga dan
sauna.94
5)

Hotel Bintang Lima
Memiliki jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk minimal 4
suite room, 58m2 ), mempunyai ukuran kamar minimum termasuk
kamar mandi 26 m2 untuk kamar single dan 52m2 untuk kamar
double, memiliki ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur,
minimal terdiri dari lobby, ruang makan (>135m2 ) dan bar (>75m2 ),
memberikan pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang
berharga, penukaran uang asing, postal service dan antar jemput,
memiliki fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah
kamar), ruang laundry (>40m2 ), memiliki fasilitas tambahan:
pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore,
salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olahraaga dan sauna.
dry cleaning (>30m2 ), dapur (>60% dari seluruh luas lantai ruang
makan), Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi
konsumen dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan keinginan.
Memberikan bimbingan pada pengusaha hotel serta tercapainya mutu
pelayanan yang baik.95
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8. Perizinan Hotel
Setelah Hotel dinyatakan bisa dioperasionalkan, pada umumnya
Hotel mulai dioperasionalkan walau proses pembangunan belum mencapai
100%, hal ini tergantung dari kebijakan owner Hotel. Namun untuk
menjalankan atau mengoperasionalkan Hotel, ada beberapa perizinan yang
harus diselesaikan untuk menghindari adanya sweping atau penertiban
ataupun denda yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.96
Berikut adalah perizinan yang harus dipenuhi dan diselesaikan :
a) Akta Pendirian Perusahaan oleh Departmen Kehakiman.
b) Surat Keterangan Domisili Perusahaan oleh Kecamatan.
c) NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ) oleh Dirjen Pajak.
d) Izin Usaha Hotel Bintang oleh Departmen Pariwisata.
e) SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan ) oleh Departmen Perdagangan.
f) TDP oleh Departmen Perdagangan.
g) SITU ( Izin Gangguan/HO ) oleh Pemda.
h) No Pokok Pajak Daerah oleh Dispenda.
i) IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) oleh Pemda.
j) SIPPT oleh Pemprov.
k) Izin Penggunaan Bangunan oleh Pemda.
l) Rekomendasi PLN oleh PLN.
m) Pemakaian Motor Disel oleh Dept Pertambangan.
n) Izin Usaha Kelistrikan oleh Dept Pertambangan
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o) Izin membangun Prasarana Jalan & tata air oleh DEPT. PU
p) Izin Pengolahan Limbah oleh Bapedalda.
q) Izin/Rekomendasi dinas Kebakaran oleh Dinas Kebakaran.
r) Penggunaan Instalasi Penyalur petir oleh Disnaker.
s) Izin sementara pemakaian lift oleh Depnaker.
t) Izin Pemakaian Elevator oleh Depnaker.
u) Izin Menggunakan gondola oleh Depnaker.
v) Laik Sehat oleh Dept Kesehatan.
Perizinan-perizinan tersebut diperlukan dan harus dilengkapi dalam
rangka klasifikasi Bintang untuk Hotel anda, masa penyelesaiannya juga
bervariasi, ada yg selesai dalam waktu cepat minimal 1 ( satu ) minggu
bahkan ada yang lebih dari 1 ( satu ) bulan. Untuk izin-izin sampai hotel
tersebut bisa beroperasional, hanya beberapa izin saja yang diperlukan.97

9. Hotel Syariah
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.98

Hotel

syariah merupakan salah satu bisnis Islami yang harus didasarkan atas
nilai-nilai syariah, baik dalam pelayanan maupun manajemennya.

97
98

Ibid., h. 32.
Blog, Ruswandi, Hotel Dengan Kaidah Syariah, Makalah, 2008/10/27: (28 Maret 2019).
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Dalam hal manajemen, beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip
dan harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan syari‟ah
(termasuk hotel syariah) adalah:99
1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara
dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau
dizhalimi. Dengan ini, maka pihak pengelolamemberikan
kebebasan pada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan.
2) Penegakan Prinsip Keadilan
Adil diartikan bahwa apa yang di berikan pihak pengelola harus
sesuai dengan apa yang dibayarkan dalam artian semua hak
konsumen dapat dipenuhi.
3) Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. Ini
diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua
konsumen, artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan
putih, antara yang beragama Islam atau agama yang lainnya.
4) Tidak menjual hal yang bisa merusak mental misalnya narkoba
dan hal yang berbau pornografi. Pihak pengelola usaha tidak di
perbolehkan menjual barang yang dapat mendatangkan mudrat
akan tetapi di tuntut untuk menjual barang yang memberikan
manfaat baik bagi konsumen.100

99

Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 24-25.
100
Kuat Ismanto, Ibid., h. 24-25.
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5) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah (shalat dan
zakat) dan mengingat Allah. Kewajiban shlat dan zakat tidak
boleh dilupakan, baik pengelola maupunn konsumen.101
6) Hendaklah dilakukan pencatatan yang baik. Semua transaksi
hendaknya

dicatat

dengan

baik,

agar

bisa

dipertanggungjawabkan nantinya.102
Sesuai dengan yang di sampaikan Johan Arifin dalam bukunya
”Etika Bisnis Islam”, bahwa dalam menjalankan bisnis Islami
(termasuk hotel syariah) harus senantiasa mematuhi dan berpegang
teguh pada ketentuan syariat, karena dengan syariat sebagai kendali
dalam menjalankan roda bisnis paling tidak mempunyai bebarapa
tujuan, yaitu:103
a) Target hasil; hal ini bisa berupa keuntungan materi maupun
keuntungan non materi. Paling tidak dengan syariat sebagai
landasan serta pijakan dalam menjalankan pijakan bisnis,
keuntungan yang diperoleh jugaakan semakin banyak. Dan
tentunya proses yang dijalankan sesuai dengan aturan perbisnisan.
b) Pertumbuhan akan terus meningkat; ini bermaksudagar bisnis yang
dijalankan tidak sekedar untuk mengembalikan modal dan mencari
keuntungan semata. Hal itu juga bertujuan agar kedepannya dapat

101

Ibid., h, 24-25.
Ibid., h, 24-25.
103
Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, Tahun 2009) h. 85-86.
102
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mengembangkan

bisnis

islami

tesebut

lebih

maju

dan

berkembang.104
c) Keberlangsungan menjalankan bisnis bukan berarti setelah
mendapatkan keuntungan akan selesai. Lebih dari itu, menjalankan
bisnis juga bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas
bisnisnya agar bisnis yang dikelola akan selalu eksis.105
d) Akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah, poin ini
merupakan puncak dari diijalankannya suatu bisnis. Tanpa adanya
itu, maka keuntungan baik secara materi maupun yang lain,
peningkatan bisnis, eksistensi yang kian, kuat tidak akan ada
nilainya ketika tidak mendapat keberkahan dan ridha Allah swt.106
Keempat hal diatas merupakan tuntunan syariah dalam
menjalankan dan mengelola sebuah bisnis islami, tidak terkecuali hotel
syari‟ah. Kemudian beberapa hal yang membedakan hotel syari‟ah
dengan hotel lainnya adalah:
a) Penyajian makanan menggunakan bahan-bahan halal, serta yang
berguna bagi kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah
sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Al-Qur‟an Surat. AlBaqarah : 168

104

Ibid., h. 85-86.
Ibid., h. 86.
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Ibid., h. 86.
105
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Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkag-langkah
syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”107
E. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait
leadership, pemasaran, Perkembangan bisnis pada hotel syariah adalah:
1. Penelitian Herry E. Asmansyah (Program Pascasarjana Universitas
Trisakti : Tahun 2009) yang berjudul Pengaruh Leadership Style
Terhadap Hotel Employee Commitment To Service Quality. Hasil
penelitian

menunjukkan

memberikan

kontribusi

untuk

bisnis

perhotelan : yaitu, inisiatif diarahkan menuju peningkatan pelayanan
yang berkualitas pada hotel dimulai dengan manajemen,108.
2. Penelitian A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan
(Jurnal Al-Adl. IAIN Kendari : 2018) Volume 11 (1) yang berjudul :
Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (Studi Kasus
Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara
Barat : Tahun 2018) menunjukkan bahwa Pariwisata halal merupakan
salah

satu

sektor

dalam

Ekonomi

Islam

yang

mengalami

perkembangan yang signifikan. Dalam hal ini Hotel Syariah
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Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf AlHilal (CV. Alfatih QS Al-Baqarah Ayat 168), h. 25.
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Herry E. Asmansyah, Pengaruh Leadership Style Terhadap Hotel Employee
Commitment To Service Quality, (Program Pascasarjana Universitas Trisakti : 2009).
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pariwisata halal
tersebut. Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi yang
ditetapkan pemerintah sebagai tujuan wisata halal di Indonesia harus
menjadi contoh dalam penerapan pengembangan pariwisata halal di
Indonesia. Jika provinsi ini sukses maka kesuksesan tersebut akan
diikuti oleh provinsi lainnya. Dalam hal pengembangan hotel syariah,
Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan jauh lebih maju jika
dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jumlah hotel yang tersertifikasi
halal MUI sudah cukup banyak, walaupun jumlahnya masih sangat
jauh jika dibandingkan dengan hotel yang tidak tersertifikasi halal.
Salah satu kendalanya ialah masih banyaknya pengusaha yang salah
persepsi terhadap konsep pariwisata halal.109
3. Hasil penelitian Novianto dan Edi Suharno (Thesis S2 UGM : 2007)
dengan judul “Kualitas Pelayanan Hotel Graha Cakra Malang Jawa
Timur Berdasarkan Kepuasan Konsumen” menunjukkan variabel
realibility (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), empathy (X4),
tangibles (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan pihak manajemen
hotel.110
4. Hasil penelitian Mohammad Lutfi dan Siswanto. (Jurnal Bisnis dan
Manajemen, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018).
109

A. Zamakhsyari Baharuddin dan Fahadil Amin Al Hasan, Perkembangan Bisnis
Hotel Syariah di Indonesia (studi kasus pengembangan hotel syariah di Lombok provinsi NTB),
(Jurnal : Al-Adl. Vol 11 (1) IAIN Kendari. Tahun. 2018). h. 8.
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Volume 2 (2), Halaman 196-205) dengan judul Kepemimpinan
Transformasional dan Implikasinya Terhadap Kinerja Karyawan
Melalui Budaya Organisasi Dan Motivasi. Untuk meningkatkan
kinerja karyawan perlu mengoptimalkan peran kepemimpinan yang
mendorong motivasi kerja karyawan.111
F. Kerangka Konseptual
Penelitian ini melihat kinerja syariah dari sisi perkembangan nya atau
seberapa besar kemampuan hotel syariah untuk bersaing dan berkembang .
Berdasarkan landasan teori, bahwa hotel syariah yang sedang di teliti oleh
penulis untuk berhasil dalam

perkembangannya dipengaruhi factor-faktor

seperti leadership atau kempemimpinan dan pemasaran.
Tentunya ada faktor lain yang mempengaruhi Perkembangan Bisnis
Hotel syariah, tetapi merujuk pada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai
acuan dalam membangun kerangka konseptual dalam penelitian ini, maka
yang dituliskan peneliti di atas dipilih sebagai faktor-faktor yang
mempengaruhi Perkembangan Bisnis Hotel Syariah.
Dalam penelitian ini, sesuai dengan telaah pustaka, dapat disusun suatu
logika bahwa Leadership/Kepemimpinan dan Pemasaran yang dijadikan
sebagai suatu alat untuk mengukur Perkembangan Bisnis Hotel Syariah
Karena diyakini bahwa semakin bagus kepemimpinan dan pemasaran hotel
syariah, maka akan bertambah baik perkembangan hotel syariah demikian
pula sebaliknya.
111

Mohammad Lutfi dan Siswanto, Kepemimpinan Transformasional dan Implikasinya
Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Budaya Organisasi Dan Motivasi. Jurnal Bisnis dan
Manajemen, Volume 2 (2), (Tahun 2018). Hal. 196-205.
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Sesuai dengan latar belakang masalah, tujuan permasalahan, rumusan
rmasalah, landasan teori yang dipilih, maka kerangka konseptual dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
Gambar 2.1: Kerangka Konseptual
Variabel Bebas “X”

Variabel Terikat “Y”

Leadership Islam
Perkembangan bisnis
Hotel Syariah
Pemasaran

Sumber : Data Olahan 2019

Pada Gambar 2.1

menunjukkan bahwa Leadership,

Pemasaran,

memiliki hubungan dan berpengaruh pada Perkembangan bisnis pada hotel
syariah . Hubungan Antara Variabel Bebas (X) dengan Variabel Terikat (Y)
terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mencari pengaruh
Leadership/ kepemimpinan (X1) terhadap perkembangan bisnis hotel sayariah
(Y) dan pemasaran (X2) terhadap perkembangan bisnis hotel syariah (Y).
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G. Hipotesis Penelitian
Dalam penomena yang terjadi dilapangan sering kita meilhat dan
berpikir bahwa penyebab suatu kejadian dikarenakan oleh sesuatu akan tetapi
belum terbukti kebenaran nya sehingga kita menduga-duga ini sesuai dengan
apa yang di sampaikan oleh Sugiyono dalam buku nya yang berjudul metode
penelitian administrsi bahwa Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian sesuai dengan apa yang di sebutkan oleh
Muhammad Ali dalam bukunya yang berjudul penelitian kependidikan
prosedur dan

bahwa “hipotesis adalah rumusan jawaban sementara yang

harus di uji melalui kegiatan penelitian”.112
Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu yang telah
diuraikan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Diduga leadership memiliki pengaruh terhadap perkembangan bisnis
hotel syariah di kota Padangsidimpuan
2. Diduga pemasaran memiliki pengaruh terhadap perkembangan bisnis
hotel syariah di kota Padangsidimpuan.
3. Diduga leadership dan pemasaran memiliki pengaruh simultan
terhadap perkembangan bisnis hotel syariah di kota Padangsidimpuan.
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Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan , (Bandung: Angkasa, tahun
1985), h. 48.

