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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru  danmampu 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktivitas lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, ia juga 

meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan 

tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga 

dipandang sebagai industri.
1
 

Dalam mengembangkan suatu daerah tujuan wisata harus 

memperhatikan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan 

suatu daerah tujuan wisata.Ada 5 unsur pokok yang harus ada dalam suatu 

daerah tujuan wisata yang meliputi objek dan daya tarik wisata, prasarana 

wisata, sarana wisata, tata laksana atau infrastruktur serta kondisi dari 

masyarakat atau lingkungan atau salah satu kegiatan ekonomi .
2
 

Ditinjau dari segi ekonomi, pariwisata (dalam bahasa asing tourism) 

adalah meliputi berbagai macam usaha bisnis, besar maupun kecil.Masih 

dalam hubungan ekonomi, pariwisata adalah sebuah industri yang mencakup 

lapangan usaha bisnis sangat luas dan mempunyai sifat rumit berganda.Sudah 

dapat diramalkan, bahwa dengan pertumbuhan kemakmuran dewasa ini 
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pariwisata kini mantab pada arahnya untuk menjadi industri terbesar dunia di 

kolong langit ini. Di tahun-tahun mendatang, pariwisata betul-betul akan 

mempunyai impek sarat terhadap neraca perdagangan, lingkungan hidup, 

politik sosial dan budaya bangsa negara di mana pun di seluruh dunia.
3
 

Untuk mengembangkan pariwisata kualitas sumberdaya pengelola juga 

sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari industri tersebut, sebab dalam 

mengelola/memanajemen pariwisata memerlukan keahlian dan pengalaman. 

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme 

kerja untuk mencapai tujuan.
4
 

Indonesia dikenal dengan masyarakat muslimpenduduk terbesar di 

dunia, dari sisi wisata dikenal dengan adanya wisata syariah dikenal dengan 

wisata religius, dan wisata spiritual. Wisata syariah menjadi program resmi 

diluncurkan pada kegiatan nasional Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 pada 

pemerintahan SBY. 
5
Juga banyak dimengerti sebagai wisata ziarah ke makam 

para wali, ulama, dan wisata ke masjid tua yang bersejarah.Sebenarnya wisata 

syariah mengandung konsep dan paktik lebih luas dari itu.Wisata syariah juga 

dapat menjangkau praktik wisata alam dan budaya. 

Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dalam 

menelusuri tanda-tanda keagungan Allah dan kebesaran ciptaanNya sebagai 
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dasar filosofi dan aplikasi konsep wisata syariah. Di antaranya, surat Al-

Jumuah ayat 10 : 

                        

         

 
Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung.(QS.Al-Jumuah ayat 10 ) 

 

Selama ini wisata syari’ah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke 

makam (ziarah) ataupun ke masjid.Padahal, wisata syariah tidak sesempit itu, 

melainkan wisata yang di dalamnya dapat berasal dari alam, budaya, ataupun 

buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.Jadi fokus utama dari konsep 

ini bukanlah lokasi atau tempat tujuan melainkan subjek atau pelakunya, 

sehingga termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dan kenyamanan pelaku 

dalam melaksanakan kewajiban beribadahnya. 

Pada dasarnya pengembangan wisata syariah bukanlah wisata 

eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan 

yang beretika syariah.Kini, bahkan para masyarakat non-muslim mulai 

menikmati dan menaruh kepercayaan pada produk yang menjamin 

kehalalannya.Terbukti dengan tingginya permintaan produk makanan halal 

yang dipercaya terjamin kebersihan.Kegiatan pemasaran juga timbul apabila 

manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dengan 

cara tertentu. 
6
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Pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada kriteria 

berkelanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara 

ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi yang tidak 

melanggar norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan Allah SWT. dalam 

mengelola dan memanfaatkan alam sebagai salah satu fasilitas yang 

disediakan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah jelaskan dalam al-Qur’an : 

                       

        

 
Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” (Q.S al-A‟raf : 56) 

 

Ayat di atas menerangkan bahwa selain beribadah kepada Allah SWT. 

manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tugas 

untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam semesta. Allah SWT. 

telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua 

makhluk-Nya khususnya manusia. Dan segala sesuatu yang diciptakan oleh 

Allah SWT.Dimuka bumi ini hendaknya dikelola dengan baik semata-mata 

demi kesejateraan masyarakat. Di era globalisasi saat ini, sektor pariwisata 

akan menjadi pendorong utama perekonomian dunia dan menjadi industri 

yang mengglobal.  

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota yang wilayahnya 

kaya akan potensi sumber daya alam dan seni-budaya, serta masing-masing 
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memiliki keunikan dan ciri khas yang berbeda sebagai daya tarik 

utamapariwisata. Salah satu dari 10 Kabupaten yang kaya potensi sumber 

daya pariwisata tersebut adalah Kabupaten Kampar yang berbatasan dan 

berjarak rata-rata tidak jauh dari ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru.Salah 

satu di antara objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kampar yang berjarak 

tidak jauh dari Kota Pekanbaru adalah Taman Margasatwa Kasang Kulim 

yang terletak di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten 

Kampar. 

Peluang bisnis syariah menurut Dinas Pariwisata Riau Pemerintah 

pusat melalui Kementerian Pariwisata menetapkan 9 provinsi di Indonesia 

sebagai daerah tujuan wisata syariah.Dari 9 provinsi itu, termasuk diantaranya 

Provinsi Riau. Sedangkan 8 daerah lainnya adalah Nangroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar dan 

Lombok. Ditunjuknya 9 daerah ini ditentukan berdasarkan kesiapan SDM 

(Sumber Daya Manusia), budaya masyarakat, produksi wisata dan 

akomodasinya. 

Salah satu Provinsi yang masuk dalam kategori wiasata Syariah adalah  

Provinsi Riau, dimana masyarakat Riau didominasi oleh muslim,  maka sangat 

cocok dalam pengembangan bisnis syariah.Perkembangan bisnissyariah di 

Kampar merupakan suatu peluang yang besar, karena Kabupaten Kampar juga 

dikenal dengan serambi mekah.Kabupaten Kampar memilki pusat 

pengembangan islam yang dikenal dengan Islamic Center Bankinang. 
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Namun, dari sekian banyak upaya yang dilakukan masih sangat sedikit 

pariwisata yang berbasis syariah, kenyataannya banyak pariwisata yang 

berkembang tidak sesuaidengan ajaran Islam banyak objek wisata 

dimanfaatkan (disalahgunakan) hanyasebatas memenuhi keinginan untuk 

bersenang-senang semata. Sehingga banyakmenimbulkan kejadian yang tidak 

sesuai dengan ajaran Islam seperti terjadinyakejahatan, perjudian, perkelahian, 

pencurian dan kecuragaan, khalwat dan lain-lain 

Salah satunya yaitu Taman Margasatwa Kasang Kulim  ini adalah 

satu-satunya kebun binatang yang ada di Provinsi Riau, oleh karena itu 

keberadaannya tentu diharapkan bisa menjadi objek wisata kebanggaan 

masyarakat Riau saat ini maupun di masa yang akan datang. Taman 

Margasatwa Kasang Kulim beralamat di Jalan H. Usman No. 1, Desa Kubang 

Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Luas areal objek wisata ini 

sebesar + 17 Ha (terkelola + 10 Ha), dengan jumlah koleksi satwa sebanyak 

32 jenis, terdiri dari mamalia 16 jenis, primata 4 jenis, reptilia 3 jenis, dan 

aves 9 jenis.  

Berdasarkan observasi dan wawancara awal kepada pihak pengelola ia 

mengatakan bahwa objek wisata di kabupaten kampar sudah banyak, untuk 

menciptakan daya tarik wisata yang lebih beragam, pengelola Taman 

Margasatwa Kasang Kulim juga menyediakan berbagai fasilitas wisata 

pendukung yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti adanya fasilitas 

edukasi, tempat ibadah, makanan. Dalam pegembangannya pihak pengelola 
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juga memasarkan  melewati dunia maya. Sudah banyak upaya yang dilakukan 

dan kami juga berupaya menerapkan pariwisata yang syariah
7
 

Dan berdasarkan observasi awal penulis lihat bahwa, pada objek 

wisata terkadang ada hal yang tidak pantas untuk dilihat, adanya perbuatan 

yang tidak sesuai etika dan norma, ini dikarenakan tempat yang sepi. Untuk 

itu diperlukannya pengembangan wisata yang berbasisi syariah..  

Perkembangan objek wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pengunjung yang mendatangi lokasi wisata tersebut dan strategi pemasaran 

yag dilakukan, untuk mengetahui tingkat pengunjung taman Kasang Kulim 

dapat dilihatdari tabel berikut : 

Tabel I.1 
Jumlah Pengunjung Kebun Binatang Kasang Kulim Tahun 2013-2017 

 

No. Tahun Jumlah Penunjung 

1 2013 113.047 

2 2014 119.564 

3 2015 115.230 

4 2016 113.100 

5 2017 100.854 

Sumber: Pengelola Kebun Binatang Kasang Kulim 2018 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung taman 

kasang kulim dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan 

sedangkan pihak pengelola sudah berusaha meningkatkan objek wisata dengan 

memperbaiki fasiltas kebun binatang.  

Berdasarkan perkembangan dari data pengunjung Kasang Kulim, maka 

perlu strategi baru atau lain yang diterapkan oleh pengelola Kasang Kulim 

untuk meningkatkan pengunjung objek wisata Kasang Kulim agar setiap tahun 
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mengalami peningkatan pengunjung dan akan meningkatkan pendapatan bagi 

pihak pengelola Kasang Kulim.  

Dari latar belakang diatas saya tertarik melakukan penelitian dengan 

judul” Pengembangan Objek Wisata Taman Margasatwa Kasang Kulim 

Kabupaten Kampar Berbasis Syariah” 

 

B.  Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan mudah 

dipahami. Maka penulis membatasi tulisan ini yaitu hanya menjelaskan analisis 

swot dalam menentukan strategi pemasaran pada objek wisata margasatwa 

Kasang Kulim berbasis syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan batasan masalah diatas maka ada beberapa hal 

yangmenjadi permasalahan dalam data ini, yaitu: 

1. Bagaimana Analisis SWOT dalam Mengembangkan Objek Wisata Taman  

Margasatwa Kasang  Kulim Kabupaten KamparYang Berbasis Syariah ? 

2. Bagaimana penerapan syariah pada Objek Wisata Taman  Margasatwa 

Kasang  Kulim Kabupeten Kampar? 

 

D.  Tinjauan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 
 

a. Mengetahui Analisis SWOT dalam Mengembangkan Objek Wisata 

Taman  Margasatwa Kasang  Kulim Kabupaten Kampar Yang  Berbasi 

Syariah  
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b. Mengetahui penerapan syariah pada Objek Wisata Taman  Margasatwa 

Kasang  Kulim Kabupeten Kampar 

2. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Pihak margasatwa:  sebagai bahan masukkan untuk bisa bersaing pada 

objek wisata yang ada dengan tetap meningkatkan strategi pemasaran. 

b. Masyarakat: penelitian ini berguna sebagai bahan memperkaya khazana 

keilmuan,dan sebagai masukan tentang untuk tetap mencintai 

sumberdaya yang ada di bumi ini 

c. Penulis: Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas syariah dan 

hukum jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus 

untuk mendapatkan gelar S1. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di objek wisata Taman Margasatwa 

Kasang Kulim KabupatenKamparPekanbaru yang beralamat di Jalan H. 

Usman No. 1, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten 

Kampar atau tepatnya dijalan raya kubang raya dan  masuk kejalan usman 

lebih kurang 200 M dari jalan raya. Bertepatan dengan salah satu onbjek 

wisata yang bergerak dibidang hewani. Alasan penulis memilih tempat ini 

karena merupakan objek wisata satu-satunya di Riau dan sebagai sarana 

edukasi. 



 10 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek  

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu 

yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti
8
.  Dalam 

penelitianini sebagai subjek adalah  pengurus dan pengelola objek 

wisata Taman Margasatwa Kasang Kulim. 

b. Objek  

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
9
Sebagai objek dalam penelitian ini adalah 

bagaimanaanalisis swot dalam menentukan strategi pemasaran dalam 

mengembangkan objek wisata taman margasatwa Kasng Kulim 

Kabupaten Kampar. 

3. Narasumber  

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari  4 orang pengelola  

antaranya : pemilik, pengelola harian, bagian pemasaran dan manajer 

operasional Taman Margasatwa Kasang Kulim Kabupaten Kampar. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari  observasi, 

wawancarakepada pihak pengelola taman margasatwa . 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh  daribentuk dokumen atau 

profil dan sejarah objek wisata margasatwa. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik-teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjaring data dengan 

melakukan pengamatan tehadap subyek atau obyek penelitian secara 

seksama dan sistematis,
10

Observasi merupakan metode mengumpulkan 

data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan untuk 

melihat kegiatan yang diteliti. 

b. Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.
11

Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab 

langsung kepada pengelola dan pengunjung objek wisata taman 

margasatwa. 

c. Metode Dokumentasi 

Merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-

hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik 

tertulis maupun tidak tertulis. 

6. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan 

analisis Deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil penulis 
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kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematissehingga 

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 

7. Metode Analisis Data 

Hasil penelitian selain akan dianalisis secara Deskriptip Kualitatif 

penulis juga menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

pengembangan usaha.Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan strengts (kekuatan) dan opportunity (peluang), namun 

secara bersamaan dapat memaksimalkan weaknes (kelemahan) dan treath 

(ancaman).Strengts (kekuatan), weaknes (kelemahan), opportunity 

(peluang) dan treath (ancaman) merupakan faktor-faktor strategis 

perusahaan yang perlu dianalisis dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini 

disebut pula analisis situasi dengan model analisis SWOT. 

1. Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary)  

   

Ada lima tahap penyusunan matriks Internal Faktor Analyis 

Summary (IFAS): 12 

1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan  

2) Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai 0,0 (tidak penting). Bobot yang diberikan kepada masing-

masing faktor mengidentifikasi tingkat penting relatif dari faktor 

terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Tanpa 
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memandang apakah kunci itu adalah kekuatan atau kelemahan 

internal, faktor yang diangap memiliki pengaruh besar dalam kinerja 

organisasi harus diberikan bobot yang tinggi. Jumlah seluruh bobot 

harus sama dengan 1,0.  

3) Berikan rating 1 samapi 4 bagi masing-masing faktor untuk 

menunjukan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar 

(rating = 1), kelemahan yang kecil (rating = 2), kekuatan yang kecil 

(rating = 3), dan kekuatan yang besar ( rating = 4). Jadi sebenarnya 

rating mengacu padaperusahaan sedangkan bobot mengacu pada 

industri dimana perusahaan berada.  

4) Kalikan masing-masing bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan 

score.  

5) Jumlahkan total skor masing-masing variabel  

 Berapapun banyaknya faktor yag dimasukkan dalam faktor 

IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan 

tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5, jila rata-rata dibawah 2,5 

menandakan secara internal perusahaan lemah, sedangkan total nilai 

diatas 2,5 mengingindikasikan posisi internal yang kuat. 

2. Matrik EFAS (eksternal Factor Analysis Summary) 

Ada lima tahap penyusunan matriks eksternal Faktor Analilys 

Summary (EFAS):13 

1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman  
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2) Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat 

memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot 

harus sama dengan 1,0.  

3) Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai 1 samapi 4, dimana 4 (respon sanga bagus, 3 (respon di 

atas rata-rata), 2 (respon rata-rata), 1 (respon diatas rata-rata), rating 

ini berdasarkan pada efektifitas strategi perusahaan, dengan demikian 

nilai berdasarkan pada kondisi perusahaan  

4) Kalikan masing-masing bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan 

score.  

5) Jumlah semua skor untuk mendapatkan nilai total score perusahaan. 

Nilai total ini menunjukan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.  

Sudah tentu bahwa dalam EFAS Matrix, kemungkinan nilai 

tertinggi total score adalah 4,0 dan terendah adalah1,0. Total score 4,0 

mengindikasika bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan 

cara yang luar biasa dan meghindari ancaman-ancaman dipasar 

industrinya. Total score sebesar 1,0 menunjukan srategi-strategi 

perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak menghindari 

ancaman-ancaman eksternal. 

3. Matriks SWOT 

Analisis yang digunakan untuk melihat pegembangan 

mengunakan analisis SWOTyang  merupakan salah satu metode 
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mengembangkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau 

konsep bisnis yang berdasarkankan faktor internal (dalam) dan faktor 

eksternal (luar yaitu strengths, weakness, opportunities dan threats. 
14

 

Analisis SWOT merupakan salah satu metode mengembangkan 

kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis 

yang berdasarkankan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar 

yaitu strengths, weakness, opportunities dan threats, metode ini paling 

sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi 

yang akan di lakukan.  

Adapun Metode analisis data dalam penelitian ini mengunakan 

analisis SWOT dengan mengunakan matrix sebagai berikut: 

Matrix SWOT 

 

IFAS 

 
EFAS 

S(Strength) 

Tentukan faktor 

kekuatan 

 internal : 

W(Weakness) 

Tentukan faktor 

kelemahan internal: 

O (Opportunity) 

Tentukan faktor 

peluang eksternal: 

 

Strategi SO:  

ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang: 

Strategi WO:  

ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

peluang: 

T (Threat) 

Tentukan faktor 

ancaman eksternal : 

 

 

Strategi ST: 

Ciptakan strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman: 

Strategi WT:  

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman: 
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 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis,( Jakarta: PT.Gramedia 

Pustaka utama,2006),h.21 
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Untuk melihat strategi pemasaran yang akan digunakan oleh 

objek wisata  taman margasatwa kasang kulim maka digunakan analisa 

mengunakan matrix swot. 

1) Strategi SO (Strenght-Opportunity)  

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal 

(Strenght) dan faktor eksternal (Opportunity), strategi ini di buat 

berdasarkan pemikiran para eksekutu perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

2) Strategi ST (Strenght-Threat)  

 Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal 

(Strenght) dan faktor eksternal (Threat), strategi ini memberikan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi segala 

ancaman dari luar. 

3) Strategi WO (Weakness-Opportunity)  

 Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal 

(weakness) dan faktor eksternal (Opportunity), strategi ini 

diterapakan berdasarkanpemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara mengurangi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.  

4)  Strategi WT (Weakness-Threat) 

 Stretgi ini merupakan gabungan dari faktor internal 

(Weakness) dan faktor eksternal (Threat), srategi ini didasarkan 

pada aktivitas yng sifatnya devensive dan berusaha menghindari 
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kemungkinan adanya ancaman dari luar untuk mengurangi 

kelemahan perusahaan 

4. Diagram SWOT 

Langkah selanjutnya adalah menelaah melalui diagram analisis 

SWOT dengan membuata titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, 

Dimana nilai dari sumbu X di dapat dari selisih antara total strenght 

dan total weakness, sedangkan untuk nilai sumbu Y didapat antara 

selisih antara total opportunity dan total threat. 

 

     

Mendukung strategi agresif  

 

 

 

mendukung strategi defensif  mendukung strategi diversivikasi 

 

 

 

Gambar.I.1 

Diagram Analisis SWOT 

 

 Diagram analisis SWOT pada gambar menghasilkan empat 

kuadran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:15
 

1) Kuadran 1: Kuadran ini merupakan situasi yang sangat 

menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan 

                                                             
 15

Candra  Fajar Ananda, Pembangunan Ekonomi Daerah ,( Malang: UB Press, 2017), 

h.53 

Berbagai peluang 

berbagai ancaman 

kekuatan internal kelemahan internal 
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kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

yang harus diterapakan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).  

2)  Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan 

masih memiliki kekuatan dari segi internal. Startegi yang harus 

diterapkan adalah mengunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversivikasi 

(produk/pasar).  

3) Kuadran 3: Perusahaan memiliki peluang pasar yag sangat besar, 

tetapi di lain pihak ia juga menghadapi beberapa kendala atau 

kelemahan internal. Fokus startegi peruahaan adalah meminimalkan 

masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih besar.  

4) Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak 

menguntungkan, perusahaan memiliki berbagai ancaman dari luar 

dan kelemahan internal. 

8. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data 

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan mengunakan kaedah-

kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus 

b. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan 

apa adanya. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan yaitu penelitian yang 

membahas masalah Pengembangan usaha  syariahtidak  banyak peneliti 

sebelumnya yang telah melakukan penelitian, adapun penelitian terdahulu 

tentang pariwisata syariah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel I.2 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama peneliti Judul Metode Hasil 

1 Fitriyana,(Tesis

/STAIN 

Kudus)  

analsiis 

pengembangan 

wisata syariah 

berbasisi 

masyarakat 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

masyarakat 

dikawasan 

masjid wali 

loram kulon 

jati 

kudus”/2016 

metode 

observasi, 

interview, 

library 

research, dan 

dokumentasi.S

etelah data 

terkumpul 

kemudian data 

dianalisis 

menggunakan 

teknik analisis 

data kualitatif. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa dalam 

pengembangan 

wisata syariah 

berbasis 

masyarakat 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan 

masyarakat di 

Kawasan Masjid 

Wali Loram 

Kulon Jati 

Kudus, adalah 

memberikan 

manfaat dalam 

peningkatan 

pendapatan 

masyarakat di 

wilayah tersebut 

terutama bagi 

mereka yang 

aktif 

berpartisipasi di 

dalamnya, 

adapun bagi 

yang tidak turut 

berpartisipasi 

tidak dapat 

memberikan 

manfaat secara 
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No Nama peneliti Judul Metode Hasil 

langsung dalam 

bentuk 

penerimaan 

2 Ulfa Hidayatai, 

(Skripsi/UIN 

Lampung) 

“Penerapan 

Analisis Swot 

sebagai 

strategi 

pengembangan 

Usaha dalam 

Prespektif 

Ekonomi 

islam”/2018 

Analisis 

SWOT 

Usaha yang 

dijalankan 

mengalami 

ancaman, untuk 

itu memperkuat 

peluang dengan 

cara 

memperluas 

pemsaran, 

diferensiasi,inte

nsif.  

3 Maefa, Skripsi 

/UIN Ar-

raniry) 

“prospek 

pengembangan 

wisata islami 

dibanda 

aceh”/2017 

 

Observasi dan 

wawancara 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pemerintah kota 

Banda 

Acehmemiliki 

kebijakan 

tersendiri dalam 

mengembangka

n wisata islami 

yang 

sesuaidengan 

qanun syari’at 

Islam. Dalam 

hal tesebut itu 

untuk 

mengembangka

n wisataislami 

pemerintah Kota 

Banda Aceh 

melakukan 

perencanaanpen

gembangan,pen

gelolaan, 

pemeliharaan 

melalui 

sosialisasi; 

mulai dari 

melaksanakan 

kegiatankegiata

nkepariwisataan 
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No Nama peneliti Judul Metode Hasil 

serta kegiatan 

yang 

mendukung 

pariwisata. 

4 Mira 

nurmagribah, 

Skripsi/UIN 

Jakarta 

Strategi 

Pengembangan 

Usaha(studi 

kasus pada 

diana bakery 

kota bekasi, 

jawa 

barat)/2006 

Matrik 

EFE,matrik 

IFE dan matrik 

SWOT 

Produk yang 

ditawarkan 

berkualitas baik 

dan analsis swot 

yang digunakan 

yaitu penetrasi 

pasar, 

mempertahanka

n layanan, 

memenfaatkan 

bantuan 

pemerintah, 

meningkatkan 

promosi 

meningkatkan 

produksi, dan 

menejamen 

perusahan. 

5 Irditiopriatmoj

o,skripsi/UIN 

Jakarta  

Operasional 

wisata syariah 

dari prespektif 

etika bisnis 

islam ( Studi 

kasus pada lafa 

park 

Adventure 

syariah)/2017 

Analisis 

SWOT 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

implementasi 

etika bisnis 

islam produk 

yang ditawarkan 

halal. 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri 

dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan 

menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN  

 Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan tentangkeadaan Kabupaten Kampar, letak 

geografis, demografis, sejarah taman margasatwa, jenis hewan. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 Pad bab ini ini berisikanberkaitan tentang teori yang 

berhubungan dengan permasalahn yang ditelitii, swot, dan 

pengembangan.   

BAB IV  HASILPENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

Pada bab ini untuk mengetahui bagaimana Analisis SWOT 

dalam Mengembangkan Objek Wisata Taman Margasatwa 

Kasang  Kulim Kabupaten Kampar dan penerapan syariah pada 

Objek Wisata Taman  Margasatwa Kasang  Kulim Kabupeten 

Kampar. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi penulis 

dalam penelitian. 

 


