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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengembangan 

1. Pengertian Pengembangan 

Secara Etimologi  pengembangan berasal dari padanan kata 

pengembang yang memiliki makna suatu proses, cara, perbuatan atau 

sebuah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu 

daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
20

 Sedangkan Menurut KBBI 

memiliki arti suatu proses membuat suatu menjadi maju, baik sempurna 

dan berguna.
21

 

 Secara Terminologi pengembangan adalah suatu proses yang 

mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM guna 

menghadapi perubahan lingkungan internal maupun eksternal melalui 

pendidikan,keterampilan. Sedangkan pengembagan menurut malayu 

hasibuan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis,konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan melalui pendidikan dan latihan. 
22

 

 Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan adalah 

sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yan bagus dengan 

melalui beberapa latihan dan pendidikan yang bagus. 

                                                             
20

 https://kbbi.web.id/kembang.html 
21

  W.J.S poesarwamita, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai pustaka,2005),h. 

348 
22

  Sri Larasati, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:CV.Budi Utama,2018), 

h.120 
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2. Pengembangan Usaha 

Dalam mengembangkan sebuah usaha atau bisnis diperlukan 

beberapa starategi pengembangan diantaranya:  

a. Strategi pengembangan pasar yaitu strategi pemasaran melalui 

pemasaran produk atau jasa saat ini kepada konsumen dengan 

memperhatikan pangsa pasar .  

b. Strategi pengembangan produk yaitu perusahan tetap bisa 

bertahan,memperkuat posisi,dan memperluas pangsa pasar yang lebih 

besar dengan mengunakan tambahan pilihan produk atau jasa yang 

baru. 

c. Strategi inovasi yaitu cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan 

margin dengan mengkaitkan penciptaan penerimaan pelanggan produk 

atau jasa yang baru.
23

 

 

B. Objek Wisata  

Objek wisata menurut kamus Besar Bahasa Indonesia perwujudan 

ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, dan keadaan alam 

yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
24

 

Sedangkan objek wisata sendiri mengandung pengertian objek dan 

daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang berwujud keadaan alam, 

serta flora dan fauna, objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang 

berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, 

                                                             
23

 M. Husain, Manajemen startegi ,( Kudus: Dipa Stain,2009),h.37-39 
24
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wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman 

rekreasi, dan tempat hiburan.
25

 

Objek Wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam 

industrypariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan 

perjalanan.Peraturanpemerintah no.24/1979 bahwa objek wisata adalah 

perwujudan dari ciptaanmanusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa 

dan tempat keadaan alamyang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Dalam 

surat keputusan departemenpariwisata departemen pariwisata, Pos dan 

telekomunikasi no. KM98/PW:102/MPTT-87 bahwa objek wisata adalah 

tempat atau keadaan alam yangmemiliki sumber daya wisata yang dibangun 

dan dikembangkan, sehinggamempunyai daya tarik diusahakan sebagai tempat 

yang dikunjungi wisatawan.
26

 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

merupakan perjalanan ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dengan 

tujuan untuk keluar dari rutinitas sehari-hari. Pariwisata berhubungan dengan 

manusia, barang dan jasa, dan terkait dengan organisasi baik swasta maupun 

pemerintah.Pariwisata yang menjadi daya tarik wisata berwujud keadaan 

alam, serta flora dan fauna, objek dan hasil karya manusia. 
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 Marpaung, Pengetahuan Kepariwisataan,(Bandung: Alfabeta, 2000),h. 32 
26

https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata 12 maret 2017 



 

 

35 

C. Metode Analisis SWOT 

1. Pengertian SWOT 

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses 

(kelemahan), opportunities (peluang), dan threats (ancaman). Dimana 

SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu 

organisasi yang berorientasi profit dan non profit dengan tujuan utama 

untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih 

komprehensif.
27

 

 Sedangkan analisis SWOT adalah penilaian atau assasment 

terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu 

dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman.
28

 

 Suatu perusahaan tidak akan membuat membuat keputusan jika 

tidak didasarkan atas keberadaan potensi-potensi disana. Dimana potensi 

yang dilihat secara umum ada dua, yaitu:Memiliki dan mampu 

memberikan nilai profitable (bisa memberikan sisi profit dimasa yang 

akan datang) dan Sektor yang dimasuki memiliki kondisi continuity 

(keberlanjutan usaha).  

2. Faktor- faktor Analisis SWOT 

Faktor-faktor analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan (strengths)  

Kekuatan (Strengths) adalah sumber daya keterampilan atau 

keunggulan lain terhadap pesaing atau kebutuhan pasar yang dilayani 

atau ingin dilayani oleh perusahaan.  
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b.  Kelemahan (weakness)  

Merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja. 

c. Peluang (opportunity)  

Peluang (opportunity) merupakan situasi penting yang 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

d. Ancaman (threats)  

Ancaman (threats) adalah situasi penting yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis 

perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 

perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Untuk menyusun suatu formula SWOT yang representative 

adalah dengan menempatkan tahapan-tahapan .
29

 

3. Menganalisis dan Menentukan Keputusan Strategis dan Pendekatan 

Matriks SWOT  

Pada tahap ini selanjutnya dilakukan analisis dan penentuan 

keputusan dengan menempatkan pendekatan matriks SWOT. Matriks ini 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yaitu:
30
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 Irham Fahmi, Op. Cit, hlm. 261   
30
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a. Strategi SO  

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b.  Strategi ST  

Stategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman  

c. Strategi WO  

Stategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang 

ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT  

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive 

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman. 

4. Matrik IFAS  dan EFAS 

a. IFAS  

IFAS adalah Internal Factors Analysis Summary, yaitu 

kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yangmempengaruhi 

keberlangsungan perusahaan.Ada lima tahap penyusunan matriks 

Internal Faktor Analyis Summary (IFAS): 
31

 

 

 

                                                             
 31

 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta : 
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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 

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 

mengindikasikan posisi internal yang kuat. 
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b. EFAS  

EFAS adalah External Factors Analysis Summary, yaitu 

kesimpulan analisis dari berbagaifaktor eksternal yang mempengaruhi 

keberlangsungan perusahaan.Ada lima tahap penyusunan matriks 

eksternal Faktor Analilys Summary (EFAS):
32

 

1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman  

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.  
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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. 

Tabel.III.1 

Matrik Analisis SWOT 

 

 

IFAS 

EFAS 

STRENGHT(S)  

Daftar semua 

kekuatan yang 

dimiliki 

WEAKNESS(W)  

Daftar semua 

kelemahan yang 

dimiliki 

OPPORTUNITIES(O)  

Daftar semua peluang 

yang dapat 

diidentifikasi  

Strategi SO  

Gunakan semua 

kekuatan yang 

dimiliki utnuk 

memanfaatkan 

peluang yang ada 

Strategi WO  

Atasi semua 

kelemahan dengan 

memanfaatkan 

semua peluang 

yang ada 

THREATS(T)  

Daftar semua ancaman 

yang dapat 

diidentifikasi 

Strategi ST  

Gunakan semua 

kekuatan untuk 

menhindari dari 

semua ancaman 

Strategi WT  

Tekan semua 

kelemahan dan 

cegah semua 

ancaman 

 

 

D. Pariwisata Syariah 

1. Pengertian Wisata 

Wisata secara harfiah berasal dari baha sangsakerta yang memiliki 

makna bepergian atau perjalanan.
33

 Sedangkan Menurut etimologi 

pariwisata  memiliki arti Tour atau perjalanan  untuk mengunjungui suatu 

                                                             
33

 Inu kencana, Pengentar Ilmu Pariwisata,(Jakarta: Mandar Maju,2009).h.15 
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tempat.
34

 dalam  kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI pariwisata 

memiliki arti  perpelancongan,taorisme.
35

 

Sedangkan kata Pariwisata secara terminologi atau Istilah  memiliki 

arti segala sesuatu atau aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan orang lain yang yang sedang melakukan perjalanan 

(traveller),disamping untuk memenuhi kebutuhan dirinya.
36

 

2. Pengertian Syariah  

Kata Syariah secara Etimologi berasal dari kata Syara’a yang 

maknanya mengambil air dengan mulut, tempat lalunya air,dan tempat 

lewat minuman yang diteguk orang. Sedangkan Syariah secara 

Terminologi adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah,atau yang 

diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya 

dalam berhubungan dengan tuhan,saudara sesama muslim, saudaranya 

sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan 

hubungannya dengan kehidupan.
37

 

Kata Syara’a terdapat dalam salah satu surat dalam Al-Qur‟an, 

surat Al-Maidah (5) :48  

           

Artinya :….”untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan 

jalan yang terang.”(QS.Al-Maidah /5:48) 

 

                                                             
34

Juhaya S.Praja, Tafsir Hikmah Seputar Ibadah,Muamalah,Jin dan Manusia, 

(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2000). H.159 
35

Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Semarang:Widya Karya,2014). h.360 
36

Abd.Rachman Arief,Pengantar Ilmu Perhotelan dan Restoran, (Yogyakarta:Gtaha 

Ilmu,2005), h.2 
37

Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hokum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana,2010),hlm. 26 
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Syari’ah dalam ayat ini diterjemahkan dengan “aturan” dan minhaj 

diterjemahkan dengan “jalan yang terang”. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Qatadah yang mengatakan Minhaj ialah agama, dan agama itu 

satu, sedangkan syir’ah adalah aturan, yang tentunya aturan itu berlainan. 

Sedangkan definisi syariat menurut para ahli sebagai berikut:
38

 

a. Ibnu Manzur mendefinisikannya dengan syariat dan syir’ah adalah 

ketetapan Allah yang dituangkan dalam bentuk agama,seperti puasa, 

zakat, haji dan sekalian perbuatan baik. 

b. Zakaria al-Ansari mengatakan syariat menuurut istilah ialah 

membolehkan sesuatu atau melarangnnya. 

c. Al-Jurjani mendefinisikan dengan “syariah ialah perintah untuk 

menjalani pengabdian 

d. Abu A‟la al-Maududi mengatakan syariat itu adalah bagaimana cara 

untuk mengabdi kepada Allah dan jalan mana yang ditempuh untuk 

pengabdian kepadanya. 

Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah sistem Ekonomi yang 

berdasarkan Ketuhanan dan Etika. Terpancar dari etika yang Islamiah. 

Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. 

Sehingga Ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan 

kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah 

sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. 

Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan 

                                                             
38

Junaidi Lubis, Islam Dinamis,( Jakarta: Dian Rakyat,2010),h.27 
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dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (Allah Kaghoyatul Ghoyyah). 

Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Islam adalah bagaimana 

proses distribusi kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi 

diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya 

selalu diawasi oleh Allah (muraqabatullah) dan senantiasa bersama Allah 

(ma iyatullah). Dan sikap ini akan muncul dari keimanan seseorang pada 

sang khaliq.
39

 Maka dalam menjalankan prinsip pariwisata diperlukannya 

rambu-rambu syariah 

3. Pariwisata Syariah 

Kata wisata secara etimologi islam  bersal dari kata ’Sara-Yasiru-

Siru Sairan-Saiyaratan’’: berjalan, melakukan perjalanan, dari kata 

tersebut dijumpai kata saiyar, muannatsnya saiyarah dengan makan 

menempuh perjalanan artinya mobil.
40

 

Wisatasecara terminologi dikenal dengan suatu proses berpergian 

atau perjalanan sementara secara bersama-sama (kelompok) maupun 

individu darisatu tempat ke tempat lain.
41

 

Kata ‘‟Sara-Yasiru’’ terdapat dalam Al-qur‟an surat Al-Ankabut 

ayat 20 Allah berfirman: 
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Akmad  Mujahidin, Ekonomi islam, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah press,2010), h.2-3. 
40

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), h. 187 
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Artinya :   Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

Kemudian Allah menjadikannya sekali lagiSesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS.Al-Ankabut:20) 

 

Pengertian pariwisata didalam Al-qur‟an dan Sunnah tidak 

ditemukansecara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang merujuk 

kepada pengertiandengan lafaz-lafaz yang berbeda dan secara umum 

maknanya sama, beberapacontoh kata tersebut.
42

 

Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan 

dalam menelusuri tanda-tanda keagungan Allah dan kebesaran ciptaanNya 

sebagai dasar filosofi dan aplikasi konsep wisata syariah. Di antaranya, 

surat Al-Jumuah ayat 10 Allah Berfirman: 

                            

         

 
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:10) 
 

 Islam memandang kegiatan pariwisata sesuai dengan ajaranIslam, 

jika tujuan wisata hanya untuk membawa keburukan atau 

kemudharatanmaka agamamemandang tersebut adalah negatif dan tidak 

sesuai dengan ajaranagama akan tetapi sebaliknya jika wisata tujuannya 

untuk kebaikan dan tidakmelakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

ajaran Islam maka pandangan agamaadalah positif. Karena Islam sangat 
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Johar Arifin, „‟Wawasan Al-qur‟an dan Sunnah Tentang Pariwisata‟‟, dalam Jurnal An-

Nur Nomor 2, Vol.4, (2015), h. 149 



 

 

45 

menganjurkan untuk selalu melakukanya untukkebaikan dan bernilai 

positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik selalubernilai ibadah. 

 Pariwisata dikenal juga dengan istila rihlah Adapun tujuan rihlah 

tersebut adalah:
43

 

a. Rihlah tijarah (wisata bisnis) 

b. Rihlah ilmiah 

c. Rihlah dakwah (penyebaran agama) 

d. Rihlah diplomasyah (wisata kenegaraan atau diplomasi)  

Pariwisata Islami (Islamic Tourism Standar) didasarkan kepada tiga 

 karakteristik: 

a. Membutuhkan jaminan halal dalam semua aspek kehidupan 

b. Memerlukan doa atau shalat sebagai kegiatan rutinitas sehari-hari 

yangtidak boleh ditinggalkan 

c. Memiliki semangat yang kuat dalam persaudaraan dan perdamaian. 

4. Unsur-unsur Pariwisata 

Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam wisata diantaranya:
44

 

a. Manusia sebagai pelaku 

b. Ruang sebagai unusr fisik 

c. Dan waktu  

 Konsep pariwisata dalam masyarakat terdiri atas empat unsur yang 

memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnnya:
45
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Johan Arifin,Wawasan Al-qur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata, dalam An-nur. 

Nomor4 Vol. 2 (2015), h. 149. 
44

 Juhaya, Ekonomi Syariah,(Bandung: Pustaka setia,2015),h.135 
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a. Unsur dinamis 

Yaitu mencakup konsep,prinsip dak faktor-faktor yang mempengaruhi 

b. Unsur pelayanan 

Yaitu mencakup permintaan, persedian dan komponen-komponen 

penghubung. 

c. Unsur fungsional  

Yaitu manajemen pariwisata dan pelatihan 

d. Unsur akibat 

Yaitu mencakup dampak pariwisata terhadp ekonomi,sosial da 

lingkungan. 

 Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri pariwisata 

adalah : travel agent atau tour operator, perusahaan pengangkutan, 

akomodasi perhotelan, bar dan restoran, travel agent local, souvenirshoop, 

perusahaan-perusahaan yang akan berkaitan denganaktivitas wisatawan 

seperti tempat menjual dan mencetak film, kamera, kartu pos, penukaran 

uang, bank dan lain-lain. Unsur-unsur dalam pariwisata terdiri dari:
46

 

a. Politik pemerintahan, merupakan sikap pemerintah terhadap 

kepariwisataan yang ada. Politik pemerintahan dapat bersifat secara 

langsung, yaitu sikap pemerintah terhadap wisatawan yang datang ke 

daerah wisata dan tak langsung yaitu kondisi kestabilan politik, 

ekonomi, dan keamanan daerah bersangkutan.  

b. Kesempatan berbelanja, tersedianya tempat belanja yang dibutuhkan 

wisatawan juga barang-barang khas tempat wisata.  

                                                             
46

 Pendit Nyoman, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar,(Jakarta: Pradnya Paramita,200),h. 
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c. Promosi, adalah propaganda kepariwisataan dengan didasarkan atas 

rencana atau propaganda secara teratur dan kontinu ke dalam negeri 

maupun ke luar negeri. 

d. Harga, yaitu harga barang-barang, sarana dan prasarana yang ada. Pada 

intinya wisatawan sama seperti konsumen pada umumnya yang 

menginginkan harga murah dengan kualitas yang baik.  

e. Pengangkutan, meliputi: keadaan jalan, alat angkut, dan kelancaran 

transportasi di tempat wisata. 

f. Akomodasi, merupakan rumah sementara bagi wisatawan. Hal yang 

penting diperhatikan dari akomodasi adalah: kenyamanan, pelayanan 

yang baik dan kebersihan sanitasinya.  

g.  Atraksi, adalah segala pertunjukan yang mempunyai nilai manfaat 

untuk dilihat atau diperhatikan termasuk objek wisata itu sendiri.  

h.  Jarak dan waktu, berkaitan dengan lamanya waktu yang harus 

dikorbankan wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Semakin cepat 

mencapainya semakin baik. 

i. Sifat ramah tamah, wisatawan sangat menyenangi keramahan dari 

penduduk yang ada di tempat wisata tersebut.  

 Keuntungan besar dari beberapa tujuan pariwisata dilihat dari 

konteks industri juga memberikan keuntungan bagi para wisatawan 

maupun komunitas tuan rumah berupa keuntungan ekonomi yang dibawa 

ke kawasan atau tempat wisata sehingga dapat menaikan taraf hidup. 

Selain itu tujuan pariwisata juga sebagai pendidikan yaitu sebagai tujuan 

untuk memperoleh pendidikan atau akademik dalam dimensi ini juga 
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sebagai studi yang mempelajari perjalanan manusia yang keluar dari 

domisili atau lingkungannya. Tujuan pariwisata dari sudut pandang Sosial 

Budaya melihat intraksi-intraksi antara elemen lingkungan dalam intraksi 

sosial yang terjadi pada masyarakat mencakup karatristik, tata krama, 

tingkah laku, pergaulan.
47 

5. Standarisasi Syariah 

a. Konsep Pengelolaan Bisnis Syariah  

Mengelola bisnis syariah diperlukannya  suatu konsep yang 

dikenal dengan Corporate Culture atau budaya organisasi, secara 

anatomi Corporate Cultur terbagi dalam tiga elemen dasar, yang 

tergambar sebagai berikut:
48

 

Membangun Perusahaan Islami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 

Elemen–Elemen Dasar Budaya Organisasi 
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Bambang Udoyono, Sukses Menjadi Pramuwisata Profesional, (Jakarta: Kesaint 

Blanc,2008), h. 11 
48

Krisna Adityangga, Membangun Perusahaan Islam, ( Surakarta: Srigunting,2010),h. 
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Dalam mengelola bisnis syariah organisasi yang dibentuk dapat 

digambarkan bahwa secara konsep yang harus terinternalisasi kedalam 

sebuah artifact  atau pola budaya perusahan  islam yang berlebel syariah 

paling tidak  harus memenuhi tiga aspek utama yakni, akidah, syariah 

yang merupakan out put aturan-aturan dari kompilasi hukum islam sebagai 

rambu atas inovasi dan kreativitas dalam tubuh perusahaan, dan akhlak 

sebagai goal apresiasi pencerminan budaya perusahaan. Untuk lebih jelas 

tiga aspek utama yang harus diepuhi dapat dilihat pada gambar berikut. 

Akidah 

 

 

 

Syariah    Akhlak 

Gambar III.2 

Unsur Budaya Perusahaan Islami 

Untuk lebih jelas unsur  Corporate Cultur Perusahaan islami dapat 

dilihat pada tabel dibawah: 
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Tabel III.2 

Corporate Cultur Perusahaan Islami 

 

a. Artifact  

 

No Unsur Keterangan 

1 Logo organisasi Tidak mengidentifikasi identitas –identitas non 

islam 

2 Penyaan visi-misi Sesuai dengan arahan cita-cita keislaman 

3 Laporan tahunan Dibuat berdasarkan aplikasi„ transaksi dengan 

akad syariah, dan dicatat dengan prinsip 

Akuntansi Syariah 

4 Produk dan jasa 

yang ditawarkan 

Tidak haram lizatihi,maupun ghairu lizatihi 

5 Brosur iklan dan 

penawaran produk 

jasa 

Tidak ada unsur tadlis gharar,iktikar, dan bay 

an-najas 

6 Tata cara 

berpakaian 

Menutup aurat,tidak membentuk lekuk 

tubuh,tidak tabaruj dan berlebih-lebihan 

7 Pembagian 

ruangan  

Diatur sedemikian rupa agar meminimalir 

ikhtilat-khalwat 

8 Aspek teknologi Berbasis  pada prinsip transaksi, akad dan 

pengelolaan perusahaan pada prinsip-prinsip 

syariah islam 

9 Pola–pola bahasa 

lelucon 

Dilakukan secara santun,tidak menyinggung 

perasaan 

10 Jargon –jargon Memunculkan jargon-jargon islami 

11 Tata cara perayaan 

dan upacara. 

Tidak berlebih-lebihan tidak bertentangan 

dengan perayaan yang ditentukan Al-Qur‟an 

dan Sunnah 

12 Tata cara upacara Dilaksanakan dengan tetap mengindahkan 

unsur-unsur ketaatan kepada sang pencipta 

13 Kata-kata  Senyum,sopan,salam, dan santun 

14 Sistem prosedur Sistem prosedur didasarkan pada aspek 

pemberian program 

 

Dari tabel di atas maka dijelaskan bahwa Artifacts adalah elemen 

dasar organisasi yang paling mudah untuk dikenali karenaia dapat dilihat, 

dapat didengar, dan dapat dirasakan.  Dalam menyusun artifacts atau hal-

hal yang bersifat material tampilan fisik, teknologi, bahasa, pola perilaku, 

simbol dan peraturan-sistem prosedur-program 
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b. Beliefs,Value, dan Attiutide 

 

Kejujuran 

Keramahan 

Profesionelisme 

Keramanahan 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwaBelief, Value, and 

Attitudeini termasuk kedalam nilai-nilai dan perilaku yang berlaku 

dalam organisasi. Nilai-nilai ini termasuk kedalam kode-kode moral 

dan etika dan menjadi penentu bagi tiap angggota organisasi tentang 

apa yang sebaiknya dilakukan. 

c. Asumsi Dasar 

 

No Unsur Keterangan 

1 Hubungan dengan 

lingkungan 

Berprinsip pada keberlangsungan 

lingkungan yang seimbang 

2 Prinsip kebenaran dalam 

mengambil keputusan  

Kebenaran bertitik tolak pada empat 

sumber uatam (Qur‟an, Sunnah,Ijma‟ 

dan Qiyas) 

3 Fungsi kepeminpinan 

pada organisasi melalui 

aspek atasan bahawan 

Pimpinan didasarkan pada pola 

kepemimpinan Rasulullah 

4 Prinsip pencapaian 

kinerja optimal 

Tujuan utama tidak sekedar profit tapi 

melainkan Al-falah 

5 Hubungan manusia 

dengan manusia 

Berdasarkan prinsip ukhuwah 

islamiyah dan profesionalisme kerja 

 

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa asumsi atau perkiraan 

pertama merupakan hal ini solusi yang mau tidak mau harus diterima 

sebagai solusi untuk mengidentifikasi masalah yang timbul. 
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Dalam hal manajemen, beberapa hal yang menjadi prinsip-

prinsip dan harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan 

syari‟ah dan bisnis syariah  adalah:
49

 

a. Setiap perdagangan harus didasari  sikap saling ridha diantara dua 

pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. 

Dengan demikian,  maka pihak pengelola memberikan kebebasan 

pada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan. 

b. Penegakan prinsip keadilan. Adil diartikan bahwa apa yang 

diberikan oleh pihak pengelola harus sesuai dengan apa yang 

dibayarkan. Artinya, semua hak konsumen terpenuhi.  

c. Prinsip larangan riba 

d. 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 dan non islam atau lainnya.  

e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba 

dan pornografi. Pihak pengelola tidak menyediakan produk/jasa 

dan fasilitas yang mendatangkan mudharat tetapi harus yang 

bermanfaat bagi konsumen.  

f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah (shalat dan 

zakat) dan mengingat Allah. Kewajiban shalat dan zakat tidak 

boleh dilupakan, baik pengelola maupun konsumen.  
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Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,) h.24-25 
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g. Hendaklah dilakukan pencatatan yang baik. Semua transaksi 

hendaknya dicatat dengan baik, agar bisa dipertanggungjawabkan 

nantinya. 

b.  Panduan Umum dalam Pariwisata Syari’ah :  

1) Daya Tarik / Objek Wisata Syari’ah  

a) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata 

buatan.  

b) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.  

c) Tersedia makanan dan minuman yang halal.  

d) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak 

bertentangan dengan kriteria umum pariwisata Syari‟ah  

e) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.  

2) Akomodasi  

Objek wisata Syari‟ah harus memiliki akomodasi 

penginapan yang sesuai dengan standar Syari‟ah tentu saja yang 

terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syari‟ah yang 

sudah mendapat sertifikatdari DSN MUI namun mengingat saat ini 

masih sedikit sekali hotel yang mendapat sertifikat Syari‟ah dari 

DSN MUI sesuai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia.
50
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3) Penyedia Makanan dan Minuman  

Seluruh restoran, kafe dan jasa boga di obyek wisata 

Syari‟ah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya 

sejak dari bahan baku, proses penyediaan bahan baku dan proses 

memasak. Cara yang paling baik adalah sudah mendapat sertifikasi 

halal dari LPPOM MUI. 

4) Pramuwisata (Pemandu Wisata)  

Pramuwisata memegang peran penting dalam penerapan 

prinsip syari‟ah di dunia wisata karena di tangannyalah eksekusi 

berbagai aturan syari‟ah yang diterapkan dalam pariwisata Syari‟ah 

Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata keimanan 

seorang pramuwisata menjadi faktor yang sangat prinsip dengan 

demikian seorang pramuwisata haruslah seorang muslim atau 

muslimah di samping harus memenuhi: memahami syariat 

islam,beraakhlak baik, jujur dan sopan. 

 

 


