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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin 

 Th ط A ا

 Zh ظ B ب

 „ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H ه S س

 „ ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Di ض

 

B. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vocal (a) panjang =    Â       misalnya    قال        menjadi qâla 

Vocal (i) panjang =      Î        misalnya     قيل      menjadi qîla 

Vocal (u) panjang =    Û       misalnya       دون     menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“î”, melainkan tetap ditulis dengan“iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 



 
 

xi 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) =            ـو       misalnya     قول     menjadi qawlun 

Diftong (ay)  =            ـيــ       misalnya     خير     menjadi khayrun 

 

C. Ta’ marbûthah (ة) 

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah 

kalimat, tetapi apabila Ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunankan “h” misalnya الرسلة للدرسة menjadi al-

risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

kalimat berikutnya, misalnya   فـى رحمة هللاmenjadi fi rahmatillâh. 

 

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah. 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan … 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

Masyâ‟Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun 
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ABSTRAK 

 

 

Muhammad Yusuf (2020) :  Pengaruh Bauran Pemasaran dan Destination 

Image terhadap Keputusan Wisatawan 

Berkunjung pada Pariwisata Syariah di 

Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi 

Sumatera Barat 

 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh secara 

persial dan simultan anatar variabel Product, promotion, place, price, people, 

physical evidence dan process, promise, patience dan destination image terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian 

kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan metode kuisioner, dokumentasi dan 

wawancara kepada responden,  adapun jumlah responden pada penelitian ini 

berjumlah 100 orang dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Lima Puluh Kota,  

dalam pengolahan data menggunakan program SPSS for Windows versi 23,0. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil (1) product berpengaruh positif 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata syariah, (2) price 

berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata 

syariah, (3) place berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan berkunjung 

pada pariwisata syariah, (4) promotion berpengaruh positif terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada pariwisata syariah, (5) people berpengaruh positif 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata syariah, (6) process 

berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata 

syariah, (7) physical evidence berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada pariwisata syariah, (8) promicet berpengaruh positif terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata syariah, (9) petience 

berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata 

syariah, (10) destination image berpengaruh positif terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada pariwisata syariah, secara simultan bauran pemasaran dan 

destination image berpengaruh terhadap keputusan wisatawan berkunjung sebesar 

44,019. Artinya variabel product, price, place, promotion, people, process,  

physical evidence, promise, petience dan destination image berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada pariwisata syariah di 

kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 

 

 

Kata Kunci: Bauran Pemasaran Syariah, Destination Image, dan Keputusan 

Berkunjung Wisatawan, Pariwisata Syariah 
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ABSTRACT 

 

 

Muhammad Yusuf (2020):  The Influence of Marketing Mix and Destination 

Image on the Tourist Decision to Visit on Sharia 

Tourism in Lima Puluh Regency, West Sumatra 

Province 

 

The purpose of this study is to determine whether there is a partially and 

simultaneously influence among product, promotion, place, price, people, physical 

evidence, process, promise, patience and destination image variable on the 

decision of tourists visiting sharia tourism in Lima Puluh Regency, West Sumatra 

Province.  

This research is field research with quantitative research methods. The data 

collecting techniques of this study were questionnaire, documentation, and 

interviews with the respondents, which consist of 100 people. The research 

location of this study was in Lima Puluh Kota. In processing data, this study 

utilized SPSS for Windows program 23.0 version. 

Based on the research results, it is obtained that (1) product has a positive 

influence on the decision of tourists visiting sharia tourism, (2) price has a 

positive influence on the decision of tourists visiting sharia tourism, (3) place has 

a positive influence on the decision of tourists visiting sharia tourism, (4) 

promotion has a positive influence on the decision of tourists visiting sharia 

tourism, (5) people has a positive influence on the decision of tourists visiting 

sharia tourism, (6) process has a positive influence on the decision of tourists 

visiting sharia tourism, (7) physical evidence has a positive influence on the 

decision of visiting tourists on sharia tourism, (8) promise has a positive influence 

on the decision of visiting tourists on sharia tourism, (9) patience has a positive 

influence on the decision of tourists visiting sharia tourism, (10) destination image 

has a positive influence on the decision of tourists visiting sharia tourism, the 

marketing mix and destination image simultaneously influence the decision of 

visiting tourists by 44,019. It means that the product, price, place, promotion, 

people, process, physical evidence, promise, patience, and destination image 

variable simultaneously influence the decision of tourists visiting sharia tourism in 

the Lima Puluh regency of West Sumatra Province. 

 

Keywords: Sharia Marketing Mix, Destination Image, and Tourist Visit Decision, 

Sharia Tourism 
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 الملّخص
 

تأثري املزيج التسويقي وصورة الوجهة على القرار السياحي للزيارة حول  ( :0202) محمد يوسف
 ةالغربي ةسومطر  مديريّة، مدينة ليما فولوح كوتاالسياحة الشرعية يف 

الغرض من ىذا البحث ىو معرفة تأثري مستمر ومتزامن بني املنتج والرتويج واملكان والسعر 
واألشخاص واألدلة املادية ومتغريات العملية والوعد والصرب وصورة الوجهة بشأن قرار السياح الذين 

 ةالغربي ةسومطر  مديريّة، مدينة ليما فولوح كوتايزورون السياحة الشرعية يف 
ىو حبث ميداين مع أساليب البحث الكمي ، وتقنيات مجع البيانات مع طرق  ىذا البحث

 مائةاالستبيان ، والوثائق واملقابالت مع املستجيبني، يف حني بلغ عدد املستجيبني يف ىذه الدراسة 
 SPSS Windows، يف معاجلة البيانات باستخدام مدينة ليما فولوح كوتاشخص وموقع البحث يف 

 0.323اإلصدار 
للمنتج تأثري إجيايب على قرار السياح الذين  (1)ستناًدا إىل نتائج البحث اليت مت احلصول عليها 

السعر لو تأثري إجيايب على قرار السياح الذين يزورون السياحة  (0)يزورون السياحة الشرعية ، 
الرتويج لو  (4)ية ، للمكان تأثري إجيايب على قرار السياح الذين يزورون السياحة الشرع (.)الشرعية ، 

الناس لو تأثري إجيايب على قرار  (5)تأثري إجيايب على قرار السياح الذين يزورون السياحة الشرعية ، 
العملية هلا تأثري إجيايب على قرار السياح الذين يزورون  (6)السياح الذين يزورون السياحة الشرعية ، 

 إجيايب على قرار السياح الذين يزورون السياحة الشرعية األدلة املادية هلا تأثري( 7) السياحة الشرعية ،
للحيوان  (9)الربوميتكس لو تأثري إجيايب على قرار السياح الذين يزورون السياحة الشرعية ،  (8)، 

صورة الوجهة هلا تأثري إجيايب  (12)تأثري إجيايب على قرار السياح الذين يزورون السياحة الشرعية ، 
لسياح الذين يزورون السياحة الشرعية ، فإن املزيج التسويقي وصورة الوجهة يؤثران بناًء على قرار ا

3 وىذا يعين أن املنتج ، السعر ، املكان ، الرتويج ، 44219يف الوقت نفسو على قرار زيارة السياح بـ 
واحد على  الناس ، العملية ، األدلة املادية ، الوعد ، الصداقية ومتغريات صورة الوجهة تؤثر يف وقت

 ة3الغربي ةسومطر  مديريّة، مدينة ليما فولوح كوتاقرار السياح بزيارة السياحة الشرعية يف 
 

: مزيج التسويق الشرعي ، صورة الوجهة ، وقرار الزيارة السياحية ، السياحة الكلمات الرئيسية
 الشرعي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor pariwisata telah jadi  pendorong penting kemajuan dibidang 

sosial ekonomi.
1
 Dalam enam dekade terkakhir, pariwisata telah mengalami 

perkembangan jadi suatu industri terbesar dan paling cepat mengalami 

perkembangan di dunia. Meskipun negara-negara industry mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang lambat dan ketegangan politik disejumlah 

wilayah, pariwisata telah jadi mayoritas ekonomi global dengan menciptakan 

lapangan kerja di industri  pariwisata, menghasilkan pendapatan melalui 

ekspor dan mengembangkan infrastruktur.
2
 

Sektor pariwisata di Indonesia sebagai negara dengan banyak 

keindahan alam dan budaya yang berisi ribuan pulau, ratusan ras dan 

kelompok etnis, sebenarnya mempunyai potensi wisata alam yang besar. 

Sektor ini diharapkan jadi penghasil devisa terbesar . potensi dan sumber daya 

alam yang tersedia dilakukan berkembangnya dan diterapkan sebagai objek 

wisata yang menarik dan diperluas jadi objek wisata. Mengingat daya tarik 

utama para wisatawan merupakan keindahan alam dan seni budaya local yang 

berbeda. 

Mengacu pada hal di atas kunjungan wisatawan amat penting dalam 

berkembangnya pariwisata, dapat kita lihat dari data tahun 2019 kunjungan 

                                                             
1
 Bagyono, Pariwisata dan Perhotelan, Alfabeta: Bandung, 2014, hlm, 3. 

2
 Suyitno, Pengantar Pariwisata, Latif Kitto Mahesa: Malang, 2016, hlm, 5 
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wisatawan mengalami peningkatan di tahun berikutnya hal ini dapat 

dibuktikan mengacu pada grafik peningkatan jumlah wisatawan mancanegara 

yang masuk ke Indonesia di tahun 2018-2019. 

Gambar I.1 

Grafik Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Datang Ke 

Indonesia Pada Tahun 2018-2019 

 

Sumber Data Olahan: www.kemenpar.go.id 

 

Berdasarkan grafik di atas, wisatawan di Indonesia saat ini mengalami 

peningkatan seperti yang ditunjukan pada gambar 1 bahwa pada bulan 

Oktober 2019 wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 

1.354.396 lebih banyak dibandingkan dengan bulan Oktober 2018. 

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar 

di dunia, sehingga sektor pariwisata melihat hal ini sebagai sebuah peluang 

besar baru yang cukup potensial, dengan menggabungkan konsep wisata dan 

nilai keislaman. Pariwisata Syariah menjadi jawaban atas semua kebutuhan 

http://www.kemenpar.go.id/
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dan keinginan wisatawan muslim maupun non muslim ketika melakukan 

kunjungan wisata ke sebuah destinasi wisata.
3
 

Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jenis wisata 

ziarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism). Dimana pada tahun 1967 

telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World 

Tourism Organization (UNWTO) dengan judul “Tourism and Religions: A 

Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations” 

(UNWTO, 2011)
4
. Wisata ziarah meliputi aktivitas wisata yang didasarkan 

atas motivasi nilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan 

religi lainnya. Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas 

pada jenis wisata ziarah/religi tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk 

baru nilai-nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat 

bagi masyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah hal 

yang mustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang 

berkembang di arena pariwisata dunia.
5
 

Wisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan 

wisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. 

Pengembangan wisata syariah meliputi empat jenis komponen wisata, yaitu 

perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata,dan spa. Selama ini 

wisata syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan. Padahal, wisata 

                                                             
3
 Elfitra Desy Surya, Analisis Pemasaran Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat, 

Desertasi Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 2 
4
 Unggul Priyadi, Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan, UPP STIM YKPN: 

Yogyakarta, 2016 hlm. 92 
5
 Tohir Bawazir, Panduan Praktis Wisata Syariah, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2013, 

hlm. 34 
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syariah tidak di artikan seperti itu, melainkan wisata yang didalamnya berasal 

dari alam, budaya, ataupun buatan yang di bingkai dengan nilai-nilai Islam. 

Menurut data Global Muslim Tourism Index (GMTI, 2019), Indonesia 

merupakan salah satu negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang 

termasuk 5 besar daerah tujuan wisata muslim dunia. 

Tabel I.1 

Data 5 Besar Destinasi Wisatawan Muslim Dunia – OKI 2019 

 

No. Negara Presentase 

1 Malaysia 78 

2 Indonesia 78 

3 Turki 75 

4 Arab Saudi 72 

5 Uni Emiret Arab 71 

Sumber: Data GMTI 2019  

Berdasarkan table 1 diatas, Indonesia menduduki posisi ke 2 GMTI 

pada tahun 2019 dengan skor persentase sama dengan negara Malaysia dengan 

total skor dalam persentase 78%. 

Dengan demikian, terkait perkembangan industri pariwisata Syariah di 

Indonesia , Indonesia telah menyiapkan pengembangan destinasi wisata 

syariah melalui Kementrian Pariwisata, terdapat sembilan daerah yang 

memiliki potensi wisata syariah yang besar dan dijadikan daerah awal 

pengembangan wisata syariah di tanah air. Daerah tersebut adalah Sumatera 

Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur, Makassar, 

dan Lombok.
6
 

                                                             
6
 Hery sucipto, Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangannya Wisata Syariah, Grafindo: 

Jakarta, 2014, hlm. 159. 
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Untuk wilayah sumatera, Sumatera Barat merupakan salah satu 

provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai 

ibu kotanya, sektor jasa yang mencangkup penting di provinsi  ini adalah 

keuangan, Pariwisata, hotel, restoran, dan agen perjalanan, setidaknya terdapat 

lebih dari 100 agen perjalanan yang terdapat didaerah ini. Hal ini sering 

dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke provinsi ini. Selama 

tahun 2017 terdapat 36.623 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

sumatera barat atau meningkat 8.27 persen dibandingkan 2016 yang sebanyak 

33. 827 wisatawan.
7
 

Salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat yakni 

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas wilayah 3.354,30 Km
2 

 yang terdiri 

dari 13 kecamatan. Kabupaten lima puluh kota merupakan salah satu wilayah 

penyumbang pariwisata terbesar di provinsi Sumatera Barat bnyak jenis 

destinasi wisata yang ditawarkan berupa wisata alam, wisata budaya, wisata 

kuliner dan wisata religinya. 

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beberapa destinasi wisata yang 

telah dikenal masyarakat setempat maupun masyarakat di luar kabupaten Lima 

Puluh Kota yakni: 

1. Lembah Harau (Kenagarian Tarantang Kec. Harau) 

2. Bakajang (Wisata Budaya di kenagarian Gunung Malintang Kec. 

Pangkalan Koto Baru. 

3. Bukik Posuak (Wisata Alam di Kenagaian Mahek Kec. Bukit Barisan) 

                                                             
7
 Ibid, 156 
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4. Kapalo Banda (Wisata Syariah di Kenagarian Taram Kec. Harau) 

5. Rumah Gadang Sungai Beringin (Wisata Budaya di Kenagarian Sungai 

Beringin Kec. Payakumbuh) 

6. Potang Balimau (Wisata Budaya di Kec. Pangkalan Koto Baru. 

7. Air Terjun Bulan (Wisata Alam di Kenagarian Simpang Kapuak di Kec. 

Mungka) 

8. Air Terjun Lubuk Batang (di Kenagarian Koto Bangun kec. Kapur IX). 

Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota Bersama Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata mulai gencar mengembangkan pariwisata syariah sejak 

provinsi Sumatera Barat menerima The World Halal Tourism Award 2016   , 

wisata Luak Limo puluah juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di 

Propinsi Sumatera Barat. Salah satu faktor pendukungnya adalah karena 

berada pada jalur strategis yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Riau 

dan juga ketersediaan sumber daya alam yang membuat pertumbuhan 

ekonominya sangat dinamis. Ada beberapa objek pariwisata pilihan yang 

dikembangkan untuk pariwisata halal yaitu Padang Rumput padang mengatas, 

objek wisata Kapalo Banda Taram, dan Lembah Harau. Dari 3 pariwisata 

tersebut yang akan dikembangkan pemerintah, objek wisata Kalapo Banda 

Taram sudah memulai mengembangkan pariwisata dengan konsep Syariah 

Berdasarkan wawancara awal bersama wali nagari Taram kabupaten 

Lima Puluh Kota pengembangan pariwisata Syariah di objek wisata Kapalo 

Banda sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2016 di dorong dengan 

tuntutan masyarakat setempat dan pemangku ulama di kenagarian Taram. 
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Kawasan objek wisata Syariah Kapalo Banda yang dahulu pariwisata 

tersubut masih bersifat konvensional sempat mengalami penurunan image  

dikarenakan terjadi banyak kejahatan dan pergaulan bebas di area pariwisata 

tersebut karna hal itu selama 3 tahun destinasi pariwisata di tutup untuk 

sementara guna membenah dan merubah konsep pariwisata menjadi 

pariwisata yang ramah terhadap wisatan muslim maupun non muslim.walapun 

belum sepenuh nya pembenahan ini dilakukan tetapi upaya pemerintah  

Kenagarian Taram kabupaten Lima Puluh Kota terus berusaha membenah 

pariwisata tersebut sesuai dengan Konsep dan Prinsip Syariah.  Pemerintah 

kenagarian Taram berharap dengan merubah konsep pariwisata ini akan 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal.
8
 

Hasil wawancara dengan pengelola pariwisata Syariah kapalo banda 

dan hasil wawancara dengan kepala kenagarian Taram kabupaten 50 kota, 

sejak tahun 2016 dengan pengembangan pariwisata Syariah pada desitinasi 

tersebut pernah mengalami peningkatan jumlah wisatawan di tahun 2016 – 

2018 sedangkan pada tahun berikutnya  mengalami penurunan jumlah 

wisatwan yang berkunjung padahal sudah dilakukan perbaikan fasilitas pada 

pariwisata Syariah kapalo banda, namun hal tersebut belom mengalami 

peningkatan pada pertengahan 2019.
9
 Hal ini direspon langsung oleh ketua 

pengelola destinasi objek wisata Syariah kapalo banda bahwa masih minmnya 

pemasaran dan promosi mengenai destinasi ini serta masih minimnya 

                                                             
8
 Defrianto Iskar,S.Sos, Wali Nagari Taram, 10 Agustus 2019 

9
 M. Jamil Robbi, Pengelola Wisata Syariah, 10 Agustus 2019 
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pengetahuan para wisatawan tentang wisata Syariah sehingga para wisatawan 

masih bertanya-tanya bagaiman konsep penyelenggaraan wisata syariah
10

 

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung pada pariwisata syariah 

kapalo banda kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

berdasarkan hasil penjualan tiket masuk sebagai berikut: 

Gambar I.2  

 Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal dan Mancanegara Yang 

berkunjung pada wisata Syariah Kapalo Banda 

 

 
Sumber: Data Olahan 2019 

 

Berdasarkan gambar 1 diatas jumlah kunjungan wisatawan selama 

empat tahun terakhir kurang stabil dan mengalami penurunan pada tahun 

terkahir. Jumlah pengunjung pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami 

peningkatan baik dari wisatawan local maupun mancanegara, akan tetapi 

jumlah pengunjung pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis. 

 

 

 

                                                             
10

 Fajril, Ketua Pengelola Wisata Syariah, 10 Agustus 2019 
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Gambar I.3 

Kawasan Wisata Syaraiah kapalo Banda 

 

 

 

 

Kawasan wisata Syariah kapalo banda memiliki keindahah alam yang 

asri dengan aliran sungai yang jernih mempunyai ciri khas sendiri bagi 

wisatawan yang berkunjung ,berbagai produk wisata yang ditawarkan 

pengunjung adalah dengan harga tiket masuk kawasan wisata alam relative 

murah yakni sebasar 5000/orang, juga disuguhkan berbagai produk lainnya 

yang kembangkan adalah camping, Outbond traking serta wisata air berupa 

rakit. Wisata syariah kapalo banda mempunyai fasilitas penginapan Syariah 

yang tidak jauh dari lokasi objek wisata, fasilitas ibadah, dan lokasi kuliner 
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bagi wisatawan serta menawarkan jasa guide secara gratis bagi wisatawan 

yang ingin berkeliling di wisata Syariah kapalo banda. 

Keberhasilan suatu objek wisata tidak lepas dari pengaruh bauran 

pemasaran. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan secara terus menerus untuk mencapai tujuan 

pemasaran.
11

 Bauran pemasaran yang baik mengacu pada berbagai komponen 

atau instrument yang dapat digunakan untuk memengaruhi konsumen. Pada 

bauran pemasaran tradisional awalnya dikenal terdiri 4P yang merupakan 

bauran dari product, price, place dan promotion, yang selanjutnya menjadi 

membentuk faktor-faktor keputusan kunci dalam setiap rencana pemasaran. 

selain itu terdapat pula 3P (people, physical evidence, dan process) yang akan 

ditambahkan dan menjadi faktor keputusan di bidang pariwisata.
12

 Abuzaid 

(2012) mengemukakan, dalam Islam setiap kegiatan bisnis harus taat pada dua 

prinsip, yaitu: pertama, taat pada aturan atau tatanan moral yang telah 

ditetapkan Allah SWT, dan Kedua, empati, mensyukuri rahmat rahmat dan 

ciptaan Allah SWT, dengan jalan menahan diri dari tindakan yang merugikan 

orang lain dan mencegah penyebaran praktik yang tidak etis. Implikasi dari 

prinsip tersebut maka bauran pemasaran dalam Islam terdiri dari bauran 

pemasaran konvensional 7P (Product, promotion, place, price, people, 

                                                             
11

 Philip Kotler dan Kevin Keller. Prinsip-prinsip Managemen Pemasaran ahli Bahasa B. 

Molah Cet. 12. (Bandung: Indeks, 2002) hlm 276 
12

 I Gusti Bagus Rai Utama. Pemasaran Pariwisata. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017) 

hlm. 22 
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physical evidence dan process) yang kemudian ditambahkan promise (janji) 

dan patience (kesabaran).
13

 

Pemasaran syariah atau marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan 

value dari suatu inisiator kepada stakeholders, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam 

Islam. Artinya bahwa dalam marketing syariah, seluruh proses baik proses 

penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value) tidak 

boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalah yang islami. 

Marketing syariah merupakan sebuah solusi dalam menghadapi praktik 

pemasaran konvensional yang  kurang menjunjung tinggi nilai – nilai 

moralitas serta hak dan  kewajiban pembeli kurang dihargai dalam transaksi 

jual beli, keadaan ini dirasa masyarakat sangat merugikan konsumen, sehingga 

terjadi perubahan persepsi masyarakat yang menginginkan  kondisi pasar yang 

jauh dari praktik kebohongan dan kecurangan yang sering dilakukan penjual 

atau pebisnis saat ini. Dalam marketing syariah, seluruh proses, baik proses 

penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value), tidak 

boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip 

muamalah yang Islami. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan 

penyimpangan prinsip-prinsip muamalah islami tidak terjadi dalam suatu 

transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. Rasulullah sendiri telah 

                                                             
13

 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani. 2017. Pemasaran Syariah Teori, Filosofi 

& Isu-Isu Kontemporer, (Depok: Rajawali Perss, 2107) hlm. 161 
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memberikan contoh kepada kita, tentang cara-cara berbisnis yang berpegang 

teguh pada kebenaran, kejujuran, sikap amanah serta tetap memperoleh 

keuntungan. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan atau hukum dalam 

melakukan suatu bisnis. Rasulullah adalah profile kesuksesan dalam 

melakukan spititualisasi pemasaran. Oleh karena itu, kita bisa 

mencontoh  sikap nabi dengan mengutamakan nilai-nilai spiritual (Islam).  

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

bauran pemasaran terhadap keputusan berkunjung dilakukan oleh Ismiyati 

(2016)
14

 mengungkapkan produk, harga, promosi dan tempat berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan berkunjung wisatawan, dalam 

penelitiannya variabel yang paling dominan di pengaruhi oleh variabel 

promosi, namun variabel harga tidak berpengaruh signifikan. Penelitian dari 

Ratni Prima Lita (2010)
15

 mengungkapkan  produk, harga, promosi, distribusi, 

partisipan, bukti fisik dan proses berpengaruh secara simultan dan persial 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada objek wisata di kota padang, 

namun dalam penelitiannya variabel yang paling dominan dipengaruhi oleh 

variabel bukti fisik. Serta penelitian dari Januarista Poppy (2018)
16

 

mengungkapkan variabel produk, harga, promosi, tempat, orang, proses dan 

bukti fisik berpengaruh secara simultan terhadap keputusan berkunjung 

                                                             
14

 Ismiyati, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Wisatawan Untuk 

Mengunjungi Sandratari Ramayanan Prambanan, (Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol 4 No 1 

2016) hlm. 60 -71 
15

 Ratmi Prima Lita, Pengaruh Implementasi Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Proses 

Keputusan Wisatawan Mengunjungi Objek Wisata di Kota Padang, (Jurnal Management 

Pemasaran Modern Vol 2 No 2, 2018) hlm. 92 -99 
16

Januartista Poppy Suratman, Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan 

Berkunjung (Studi Pada Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling), (Jurnal Administrasi Vol. 57 

No. 2, 2018) hlm. 12 – 20.  
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wisatawan, dan pada penelitiannya variabel yang paling dominan dipengaruhi 

oleh variabel promosi, sedangkan variabel tempat, orang dan proses tidak 

berpengaruh signifikan.   

Pada penelitian ini peneliti mengkaji ulang mengenai bauran pemsaran 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada objek wisata syariah di 

kabupaten Lima Puluh Kota dengan menggunakan variabel pemasaran dengan 

konsep pemasaran syariah diambil dari Nur Asnawi (2016)
17

 dengan variabel: 

product (produk), price (Harga), promotion (Promosi), place (tempat), 

physical evidence (bukti fisik), process (proses), dan people (orang), promose 

(janji), patience (sabar). Serta peneliti menambahkan variabel baru dalam 

penelitian ini yakni destination image (citra destinasi) dikarenakan dalam 

mengembangkan sebuah destinasi pariwisata, hal yang harus diperhatikan 

pengelola selain pemasaran adalah citra destinasi (Destination Image), 

destination image merupakan sejumlah gambaran, persepsi, dan pikiran dari 

wistawan terhadap suatu destinasi yang melibatkan berbagai produk dan 

atribut destinasi terkait, dikarenakan dalam dunia pariwisata pada hakikatnya 

citralah yang sebenarnya mendorong wisatawan menentukan pilihan pada 

objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini dapat kita lihat 

dalam penelitian Taufik Abdullah (2015)
18

 hasil dalam penelitiannya 

mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan variabel destination image 

terhadap variabel keputusan berkunjung wisatawan. Oleh karena itu 

                                                             
17

 Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani. Pemasaran Syariah,  Teori, Filosofi, dan 

Isu-isu Kontemporer. (Depok: Raja Wali Perss) hlm. 160 
18

 Taufik Abdullah, Pengaruh Destination Image Terhadap Motivasi Berkunjung 

Wisatawan Ke Kabupaten Sumedang, ( Jurnal Managemen Resort dan Leisure Vol. 12 No. 2, 

2015) hlm.68 - 76 
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berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan adanya penelitian tentang 

“Pengaruh Bauran Pemasaran dan Destination Image dan terhadap 

Keputusan Wisatawan Berkunjung pada Pariwista Syariah di Kabupaten 

Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. 

 

B. Definisi Istilah 

Bauran pemasaran adalah suatu strategi atau promosi serta penetuan 

harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang 

saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. 

Destination Image adalah sejumlah gambaran, kepercayaan, persepsi 

dan pikiran dari wisatawan terhadap suatu destinasi yang melibatkan berbagai 

produk dan atribut destinasi terkait. 

Keputusan berkunjung adalah Keputusan berkunjung wisatawan 

merujuk pada konsep keputusan pembelian konsumen yang diadaptasi 

menjadi keputusan berkunjung wisatawan, Menurut Mathieson keputusan 

melakukan perjalanan wisata adalah keputusan pembelian yang mengeluarkan 

uang untuk mendapatkan kepuasan. keputusan pembelian adalah sebuah 

proses dimana konsumen mengenal masalahnya mencari infemasi mengenai 

produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing 

alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian 

mengarahkan kepada keputusan pembelian. 
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah maka 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata Syariah 

2. Minimnya fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan pariwisata Syariah. 

3. Masih kurangnya pemasaran mengenai konsep pariwisata Syariah 

sehingga menimbulkan penurunan kunjungan wisatawan. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian 

terfokus pada pokok permasalahan, sehingga tujuan penelitian tidak 

menyimpang dari sasaran. Ruang lingkup penelitian penulis lakukan terbatas 

bagaimana pengaruh bauran pemasaran, destination image dan destination 

brand terhadap keputusan wisatawan berkunjung di pariwisata Syariah kapalo 

banda Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka  pokok 

masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh product (produk) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 
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2. Adakah pengaruh price (Harga) terhadap keputusan wisatawan berkunjung 

di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

3. Adakah pengaruh promotion (Promosi) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 

4. Adakah pengaruh place (tempat) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 

5. Adakah pengaruh physical evidence (bukti fisik) terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh 

Kota provinsi Sumatera Barat. 

6. Adakah pengaruh process ( proses) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 

7. Adakah pengaruh people (orang) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 

8. Adakah pengaruh promose (janji) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 
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9. Adakah pengaruh petience (sabar) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 

10. Adakah pengaruh destination image terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata Syariah Kabupaten Lima Puluh Kota Kota 

provinsi Sumatera Barat. 

11. Adakah pengaruh secara simultan bauran pemasaran dan destination 

image terhadap keputusan wisatawan berkunjung di pariwisata Syariah 

kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

 

F. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui : 

1. Pengaruh product (produk) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

2. Pengaruh price (Harga) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

3. Pengaruh place (Tempat) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 
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4. Pengaruh promotion (Promosi) terhadap keputusan wisatawan berkunjung 

di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

5. Pengaruh people (orang) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

6. Pengaruh process ( proses) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

7. Pengaruh physical evidence (bukti fisik) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung di pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi 

Sumatera Barat. 

8. Pengaruh promose (janji) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

9. Pengaruh ptince (sabar) terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

10. Pengaruh destination image terhadap keputusan wisatawan berkunjung di 

pariwisata Syariah Kabupaten Lima Puluh Kota Kota provinsi Sumatera 

Barat. 

11. Pengaruh secara simultan bauran pemasaran dan destination image 

terhadap keputusan wisatawan berkunjung di pariwisata Syariah kabupaten 

Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 
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G. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  

bagi beberapa pihak, antara lain  

1. Manfaat  teoritik 

Manfaat teoritik penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, 

ilmu pengetahuan  serta  paradigma  baru  bagi  kalangan  akademisi,  

praktisi maupun   masyarakat   dalam   pengembangan   ilmu   ekonomi   

syari‟ah khususnya mengenai peningkatan ekonomi melalui pamasaran 

pariwista syariah. 

2. Manfaat Praktisi 

Manfaat penelitian bagi pemerintah Kabupaten 50 Kota khusus 

nya pengelola pariwisata syariah adalah diharapkan mampu menjadi 

bahan evaluasi dan masukan atas penaparan pariwisata Syariah dan 

managamen pemasaran pariwisata syariah dalam memberikan pelayanan 

terhadap wistawan yang berkunjung. Manfaat bagi peneliti adalah untuk 

menambah wawasan keilmuan tentang ilmu ekonomi islam khususnya 

dalam sektor pemsaran dan pariwisata syariah. Manfaat bagi pembaca 

adalah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi, teori dan 

implementasi dari pengaruh bauran pemasran, destination image terhadap 

keputusan berkunjung pada pariwisata syariah serta sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Bagi Pascasarjana UIN Suska Riau 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi sebagai 

bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan teregenalisasi  pada 

masa yang akan datang 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas dalam Penelitian inu, maka penulis mengungkap penguraiannya 

sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah , pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sitematika penulisan. 

BAB II  :  KERANGKA TEORITIS 

   Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian teori/konsep yang 

mencangkup kajian teori yang dijadikan patokan dan pedoman 

dalam penelitian. Konsep-konsep ini diantaranya pengertian 

bauran pemasaran yang meliputi product (produk), price (Harga), 

promotion (Promosi), place (tempat), physical evidence (bukti 

fisik), process ( proses), dan people (orang), destiantion image, 

keputusan pembelian (berkunjung) pengertian pariwisata dan 

wisata syariah, karakteristik wisata syariah dasar agama tentang 

pariwisata, hukum Islam tentang wisata, tinjauan penelitian 
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terdahulu, definisi konsep operasional, karangka konseptual, dan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Berisikan penjelasan mengenai lokasi Penelitian, jenis dan 

sumber data, metode penelitian, populasi dan sampel, subjek dan 

objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan 

dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

   Berisi penjelasan menganai gambaran umum kabupaten Lima 

Puluh Kota, Wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota, 

identitas responden, deskriptif statistik, uji instrument (uji 

validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 

mulikolinieritas, uji heterokedasitas), dan uji hipotesis (persamaan 

linier berganda, uji persial (Uji t), uji simultan (uji F), dan uji 

determinasi. 

BAB V  : PENUTUP 

   Berisi penjelasan mengenai kesimpulan penelitian dan saran 

penelitian 
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BAB II 

LANADASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori pengambilan Keputusan 

Schiffman dan kanuk mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan 

suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Seorang konsumen 

yang hendak memilih harus memiliki pilihan alternatif. Menurut setiadi 

mendefinisikan bahwa ini dari pengambilan keputusan adalah proses 

pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi 

dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya.
19

  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua 

perilaku sengaja dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika 

konsumen secara sadar memilih salah satu diantara tindakan alternatif 

yang ada.    

Keputusan berkunjung wisatawan merujuk pada konsep keputusan 

pembelian konsumen yang diadaptasi menjadi keputusan berkunjung 

wisatawan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jalilvand dan samiei.
20

 

Yang menyamakan teori keputusan berkunjung wisatawan sama dengan 

keputusan pembelian. Menurut Mathieson keputusan melakukan 

                                                             
19

 Etta Mamang Sangadji, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: CV. 

Andi, 2013) hlm. 120 
20

 Fitri, Pengaruh Word of Mount Terhadap Minat Berkunjung serta dampaknya 

terhadap keputusan berkunjung (Survei pada Pengunjung tempat wisata Jawa Timur Park 2 Kota 

Batu Vol. 2No 1) hlm 3 
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perjalanan wisata adalah keputusan pembelian yang mengeluarkan uang 

untuk mendapatkan kepuasan. 

Menurut Fandy Tjitono, keputusan pembelian adalah sebuah proses 

dimana konsumen mengenal masalahnya mencari informasi mengenai 

produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-

masing alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang 

kemudian mengarahkan kepada keputusan pembelian.
21

 Keputusan 

pembelian adalah tahap dimana pembeli telah menetukan pilihannya dan 

melakukan pembelian produk serta mengkonsumsinya.
22

 

Berdasarkan penjelasan pendapat para ahli diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keputusan berkunjung adalah tahap dimana wisatawan 

menetukan pilihan dan melakukan tindakan pembelian terhadap suatu 

produk setelah mencari informasi dan mengevaluasi produk yang terkait. 

2. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian (Berkunjung) 

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca-pembelian. 

Gambar II.1: Proses Pembelian 

 

 

Sumber: Setiadi, 2013:14 

                                                             
21

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa Edisi ketiga, (Malang: Bayumedia,2008) hlm 21  
22

 Suharni, Marketing in Practice, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 96 
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Bagaimana memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap tahap dan 

pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Pendirian orang 

lain, faktor situasi tidak diantisipasi, dan risiko yang dirasakan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, demikian pula tingkat kepuasan 

pasca-pembalian konsumen dan tindakan pasca-pembelian. Pelanggan 

yang puas akan terus melakukan pembelian, pelanggan yang tidak puas 

akan menghentikan pembelian produk yang bersangkutan dan 

kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut pada teman-teman 

mereka. Karena itu, perusahaan harus berusaha memastikan kepuasan 

konsumen pada semua tingkat dalam proses pembelian. 

Gambar diatas menyiratkan bahwa konsumen melewati kelima 

tahap seluruhnya pada setiap pembelian.Namun dalam pembelian yang 

lebih rutin, konsumen sering kali melompati atau membalik beberapa 

tahap ini. 

Secara perinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari 

adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan 

antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. 

Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal ataupun 

rangsangan eksternal. 

b. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya 

akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Kita dapat 

membedakan dua tingkat, yaitu keadaan tingkat pencarian informasi 
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yang sedang-sedang saja yang disebut perhatian yang meningkat. 

Proses mencari informasi secara aktif di mana ia mencari behan-bahan 

bacaan, menelepon teman-temannya dan melakukan kegiatan untuk 

mempelajari yang lain. 

c. Evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen memproses informasi 

tentang pilihan merek untuk membuat keputusan akhir. Ternyata tidak 

ada proses evaluasi yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh 

konsumen atau bahkan oleh satu konsumen pada seluruh situasi 

membeli. Ada beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model 

dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka 

memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk 

terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 

Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat kepercayaan merek 

tentang di mana setiap merek berada pada ciri masing-

masing.Kepercayaan merek menimbulkan citra merek. 

d. Keputusan membeli. Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. 

Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli merek yang 

paling disukai. Walaupun demikian, dua faktor dapat memengaruhi 

tujuan membeli dan keputusan membeli. 

Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap 

orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan 

tergantung pada dua hal: (1) Intensitas sikap negatif orang lain tersebut 
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terhadap alternatif pilihan konsumen, dan (2) Motivasi konsumen 

untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Semakin tinggi 

intensitas sikap negatif orang lain tersebut akan semakin dekat 

hubungan orang tersebut dengan konsumen, maka semakin besar 

kemungkinan konsumen akan menyesuaikan tujuan pembeliannya. 

Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian 

berdasarkan faktor-faktor seperti: pendapatan keluarga yang 

diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang 

diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan 

yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan membeli. 

e. Perilaku sesudah pembelian. Sesudah pembelian terhadap suatu produk 

yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam 

tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang akan 

menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada 

saat suatu produk akan dibeli, tetapi akan terus berlangsung hingga 

periode sesudah pembelian. 

f. Kepuasan sesudah pembelian. Setelah membeli suatu produk. Seorang 

konsumen mungkin mendeteksi adanya suatu cacat. Beberapa pembeli 

tidak akan menginginkan produk cacat tersebut, yang lainnya akan 

bersifat netral dan beberapa bahkan mungkin melihat cacat itu sebagai 

sesuatu yang meningkatkan nilai dari produk. Apa yang menentukan 
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konsumen akan merasa sangat puas, cukup puas atau tidak puas atas 

sesuatu pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari dekatnya 

antara harapan dari pembeli tentang produk dan kemampuan dari 

produk tersebut.23
  

3. Bauran Pemasaran 

Pemasaran secara terminologi adalah mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai 

dari pelanggan sebagai imbalannya.
24

 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan 

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial”.
25

 

Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan 

dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari 

hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Sedangkan menurut Kertajaya 

dan Sula Syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan value dari 

suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan 

                                                             
23

 Nugroho J. Setiadi. Perilaku Konsumen Dalam Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi 

Penelitian Pemasaran. (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2005), hlm.20 
24

 Philip Kotler.Manajemen Pemasaran Global,(Jakarta:Salemba Empat,2015) hlm 5. 
25

 Herlambang.Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,(Yogyakarta:BFE,2014) 

hlm 33. 
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prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah (bisnis) 

dalam Islam.
26

 

Pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen, disamping pencapaian tujuan 

perusahaan. Dalam memenuhi tujuan ini, seorang pemasar muslim harus 

memastikan bahwa semua aspek kegiatan pemasaran, seperti perencanaan 

barang dan jasa, harga dan strategi distribusi, seperti halnya teknik 

promosi yang digunakan, haruslah sesuai dengan tuntunan al-Quran dan 

as-Sunnah. Berkaitan dengan marketing mix, maka penerapan dalam 

syariah akan merujuk pada konsep dasar kaidah fiqih yakni ”Al-ashlu fil-

muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ‟ala tahrimiha” (pada 

dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya)
27

. Berikut adalah bauran pemasaran (Marketing Mix) 

Perspektif Syariah. 

a. Produk (Produck) 

Konsumen perlu mengetahui tentang karakteristik suatu 

produk, apabila konsumen kurang mengetahui informasi tentang 

karakteristik suatu produk bisa salah dalam mengambil keputusan 

membeli. Pelaku usaha yang berpengalaman akan memberikan 

informasi, pendidikan dan pemahaman kepada setiap calon pembeli 

khususnya kepada masyarakat umumnya.
28

 Oleh karena itu kegiatan 

                                                             
26

 Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula,Syariah Marketing,(Bandung:PT.Mizan 

Pustaka,2006) hlm 9 
27

 Ibid, hlm 175 
28

 Damiati dkk, Op. Cit., hlm. 82. 
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komunikasi perusahaan dan kegiatan promosi harus secara konsisten 

dilakukan. 

1) Pengertian Produk (product) 

Produk adalah seperangkat atribut berwujud maupun tidak 

berwujud, didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik 

nama baik toko yang menjual, pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya.
29

  Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhan masyarakat.
30

 Sedangkan menurut Fandy Tjiptono 

(2000) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan 

atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan.
31

 Dengan demikian produk 

adalah elemen kunci dalam penawaran pasar (market offering) 

2) Klasifikasi Produk 

 

Di dalam strategi marketing mix, strategi produk 

merupakan unsur yang paling penting, karena dapat mempengaruhi 

strategi pemasaran yang lainnya. Tujuan utama strategi produk 

                                                             
29

 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa, (Bandung : Alfa  Beta, 

2007), hlm. 139 
30

 Kotler dan Amstrong,, Prinsip - prinsip Pemasaran, Jilid 1 dan 2, Edisi 12, (Jakarta: 

Erlangga, 2001), hlm. 36 
31

 Suzy Widyasari dan Erna Triastuti Fifilia, Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi 

Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Rumah ( Studi Pada Perumahan Graha Estetika 

Semarang ), Jurnal: TEMA Vol 6 edisi 2, September 2009, hlm. 161. 
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adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan 

meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi persaingan. 

Di bidang pemasaran, produk dapat diklasifikasikan 

menurut dasar yang berbeda-beda. Berdasarkan berwujud tidaknya, 

produk dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu barang 

dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga 

bisa dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, 

dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Jasa merupakan aktivitas, 

manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.
32

 

3) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Produk. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih untuk membeli produk, diantaranya .
33

 

a) Tampilan 

Karena konsumen terpengaruh dengan iklan produk 

tersebut yang ditampilkan di media massa, iklan memiliki 

pengaruh yang cukup besar untuk mempengaruhi benak 

masyarakat, menciptakan positioning agar masyarakat tertarik 

dengan produk tersebut. 

b) Kualitas produk 

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat 

perhatian utama dari perusahaan atau produsen mengingat 

kualitas produk berkaitan erat dengan masalah keputusan 

                                                             
32

 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Andy Offset, 2000), 

hlm.98 
33

 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet, Op.Cit., hlm.171 
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konsumen.
34

 Kualitas produk berkaitan dengan masalah 

kepuasan konsumen yang merupakan tujuan dari kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kualitas produk 

menunjukkan ukuran tahan lamanya produk itu, dapat 

dipercayainya produk tersebut, mudah mengoperasikan dan 

memeliharanya serta atribut yang lain yang dinilai konsumen. 

c) Merek 

Sebagian masyarakat percaya terhadap merek-merek 

yang terkenal, karena mereka percaya merek tersebut 

mempunyai kualitas yang unggul. Selain itu dengan 

menggunakan barang bermerek orang merasa status sosial 

mereka lebih tinggi. Jika seseorang loyal terhadap suatu merek 

produk maka ia pasti akan selalu melakukan pembelian 

terhadap merek tersebut. 

d) Garansi 

Produk yang bergaransi dengan produk yang tidak 

bergaransi biasanya mempengaruhi pembelian konsumen, 

namun konsumen biasanya membeli produk yang bergaransi 

karena garansi dapat menjadi jaminan kualitas produk. 

4) Produk Dalam Pandangan Islam 

Dalam persfektif Islamic Marketing, Produk merupakan 

barang yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan konsumen. 
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Produk harus memenuhi ketentuan halal, tidak menyebabkan 

pikiran kotor atau rusak, tidak mengganggu, tidak mengandung 

unsur riba dan maysir, bermoral, produk harus dalam kepemilikan 

yang sah, produk harus diserahterimakan dengan jelas karena 

penjualan produk fiktif tidak dapat dibenarkan (contoh penjualan 

ikan di sungai) dan produk harus tepat secara kuantitas dan 

kualitasnya 

Sementara Bahari (2012) menekankan produk yang sesuai 

dengan Islam adalah produk yang memenuhi karakteristik realistik 

(hasil kreativitas), humanistik (produk yang manusiawi, 

disampaikan dengan cara yang santun dan proporsional) dan 

transparansi (sesama pelaku bisnis memperoleh informasi yang 

lengkap tentang spesiflkasi produk).
35

 

Pijakan yang digunakan oleh marketer Muslim dalam 

memasarkan produk tidak lepas dari Nabi Muhammad Saw. 

sebagai sosok yang pandai dalam memasarkan produk sesuai 

dengan kriteria fase di atas serta sangat mengutamakan kualitas 

produk sebagaimana kriteria yang ditentukan oleh Allah yaitu 

produk yang halal sebagaimana Firman-Nya dalam Q5 Al-Baqarah 

(2): 168: 

                        

.... 
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Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan... 

Pelaksanaan pemasaran mulai dari perencanaan, hingga 

pasca penjualan harus pararel dengan  prinsip atau ajaran Islam. 

Dengan kata lain, apapun kegiatan pemasaran harus dilakukan 

dalam batas-batas etika yang ditetapkan dalam Islam.
36

 Menurut 

Bahari (2012), ada tiga elemen dasar strategi pemasaran produk 

dalam Islam dan menjadi strategi terhadap keberhasilan pemasaran 

produk:
37

 Pertama, Diferensiasi. Pada saat mempromosikan sebuah 

Produk, penjual harus menyampaikan informasi secara imbang 

sehingga memenuhi unsur transparansi. Sikap yang transparan 

merupakan aspek penting untuk dipertimbangkan sebagai bentuk 

deferensiasi dalam produk dan merupakan dasar moralitas (etis) 

dan membawa dampak yang nyata bagi kualitas produk yang 

dipasarkan. Salah satu praktik diferensiasi yang dilakukan Nabi 

Muhammad Saw. adalah memberitahu pada setiap pelanggan titik 

lemah dari produk yang dijualnya. Rasulullah Saw. tidak pernah 

menyembunyikan apa pun dari pelanggan, termasuk cacat produk.  

Kedua, Merancang bauran pemasaran. Nabi Muhammad 

Saw. telah mengajarkan beberapa pelajaran dalam menjalankan 

bisnis, terutama yang dapat diterapkan dalam bauran pemasaran. 

Seperti transparansi dalam pengaturan produk. Produk harus 
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dikomunikasikan dalam batas-batas etika sehingga pelanggan tidak 

merasa tertipu. Nabi Muhammad Saw. melarang meletakkan 

produk yang berkualitas rendah dicampur dengan produk yang 

berkualitas baik. Hal ini memungkinkan pelanggan dengan mudah 

membedakan antara produk yang baik dan kurang baik.  

Ketiga, Penjualan, dalam menjual produk, setidaknya ada 

beberapa pelajaran yang dapat diambil dari Nabi Muhammad 

Saw:
38

 

a) Berlaku adil dalam berbisnis (al-„adl). 

b) Melayani dengan senyum dan rendah hati (khidmah). 

c) Jujur dan terpercaya (amanah). 

d) Tidak suka menjelek-jelekkan produk kompetitor (ghibah). 

e) Tidak melempar ke pembeli lain selama masih dalam proses 

negosiasi dengan pembeli pertama. 

Semua pembelajaran  yang dicontohkan Nabi Muhammad 

Saw di atas untuk memberi penakanan bahwa Islam menempatkan 

perhatian khusus untuk kepuasan pelanggan. Bahkan, menjadi 

kunci menuju pembangunan bisnis yang berkelanjutan (towards 

sustainable business development). 
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b. Harga (Price) 

1) Pengertian Harga 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, harga adalah 

sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau 

jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa.
39 

Harga menurut Basu Swasta dan Irawan adalah 

jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari produk dan 

pelayanannya.
40 

Sementara Istijanto menyatakan bahwa harga 

merupakan uang yang dibayar oleh konsumen untuk memperoleh 

jasa yang diinginkan dengan membandingkan antara biaya dan 

manfaat yang diperoleh (The Consumer‟s costs and benefits)”.
41

 

2) Tujuan Penetapan Harga 

Tujuan penetapan harga menurut Basu Swastha meliputi:
42

 

a) Kelangsungan hidup, dalam kondisi pasar yang merugikan, 

tujuan penetapan harga mungkin mencakup tingkat 

profitabilitas yang diinginkan untuk memastikan kelangsungan 

hidup. 
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b) Memaksimalkan keuntungan, penetapan harga untuk 

memastikan maksimalisasi profitabilitas dalam periode 

tertentu. Periode yang ditentukan akan dihubungkan dengan 

daur hidup jasa. 

c) Maksimalisasi penjualan, penetapan harga untuk membangun 

pangsa pasar. 

d) Gengsi (prestise), sebuah perusahaan jasa mungkin berharap 

untuk menggunakan penerapan harga guna menempatkan diri 

secara eksklusif. 

3) Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Akhmad Mujahidin mengatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi permintaan dan tingkat harga adalah sebagai 

berikut:
43

 

a) Keinginan orang terhadap barang-barang sering kali berbeda- 

beda. 

b) Jumlah orang yang meminta. 

c) Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. 

d) Kualitas pembeli barang tersebut. 

e) Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual 

beli. 

Pada umunnya hubungan antara tingkat harga dan jumlah 

permintaan adalah negatif, yakni semakin tinggi tingkat harga, 
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maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula 

sebaliknya. Menurutnya hubungan antara barang yang diminta 

dengan harga barang tersebut dimana hubungan berbanding 

terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumalah 

barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga 

turun jumalah barang meningkat. Dan teori lain mengatakan bahwa 

semakin tinggi pendapatan konsumen maka akan semakin tinggi 

daya belinya.
44

 

Dalam penetapan harga jual, tingkat harga terjadi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu:
45 

a) Keadaan perekonomian 

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat 

harga yang berlaku. Faktor ekonomi seperti booming dan 

resesi, inflasi dan suku bunga mempengaruhi keputusan 

penetapan harga karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

konsumen terhadap dan nilai produk dan biaya memproduksi 

suatu produk. 

b) Permintaan dan penawaran 

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh 

pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat 

harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang 

diminta lebih besar. Penawaran adalah suatu jumlah yang 
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ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada 

umumnya harga yang  lebih tinggi mendorong jumlah yang 

ditawarkan lebih besar. 

c) Persaingan 

Dalam persaingan ini penjual yang berjumlah banyak 

aktif menghadapi penjual banyak pula. Banyaknya penjual dan 

pembeli yang banyak ini akan mempersulit penjual 

perseorangan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi 

kepada pembeli yang lain. 

d) Biaya 

Biaya merupakan dasar penentuan harga, sebab suatu 

tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan 

mengakibatkan kerugian. 

e) Tujuan pelaku usaha 

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

f) Pengawasan pemerintah 

Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk, 

antara lain: 

a) Penentuan harga maksimum dan minimum 

b) Diskriminasi harga 

c) Praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha 

kearah monopoli. 
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g) Citra atau kesan masyarakat 

Barang atau jasa yang telah dikenal masyarakat 

mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan barang 

atau  jasa yang masih baru di pasar. 

4) Harga Dalam Pandangan Islam 

Harga merupakan elemen marketing mix dalam Islam. 

Dalam Islam tidak dibenarkan menetapkan harga murah di bawah 

pasar, melarang praktik maisyir atau menerima keuntungan tanpa 

bekerja, mengubah harga tanpa diikuti kuantitas atau kualitas 

produk, dilarang menipu pelanggan demi meraup keuntungan, 

diskriminisasi harga diantara pelaku bisnis, melarang propaganda 

palsu media, perjudian, penimbunan dan mengontrol harga yang 

berakibat pada kelangkaan pasokan, menimbun produk apapun 

dilarang dalam Islam. Islam menekankan praktik pricing policy 

secara sehat dan mengikuti hukum demand dan supply yang terjadi 

secara alami (mekanisme pasar).
46

 

Dalam penjualan Islam, baik yang berbsifat barang maupun 

jasa terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang 

menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:
47

 

a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang 

diharamkan 
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b) Bersikap benar, amanah dan jujur 

c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba 

d) Menerapkan kasih sayang 

e) Menegakkan toleransi dan keadilan 

Naik turunnya harga tidak selalu disebabkan tindakan tidak 

adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi 

penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefesiensi 

produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta 

atau juga tekanan pasar. Karena itu jika permintaan terhadap 

barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang 

tersebut akan naik, begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan 

melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil 

atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.
48

 Hal ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa‟ ayat 29: 

                      

                         

       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
49
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Harga harus benar-benar kompetitif antara pebisnis satu 

dengan pebisnis yang lainnya. Islam sependapat dengan penentuan 

harga yang kompetitif. Namun dalam menentukan harga tidak 

boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pebisnis lain. Islam 

tentu memperbolehkan pedagang untuk mengambil keuntungan. 

Karena hakekat berdagang adalah untuk mencari keuntungan. 

Namun untuk mengambil keuntungan tersebut jangan berlebih- 

lebihan. Karena, jika harga yang ditetapkan adalah harga wajar, 

maka pedagang tersebut pasti akan unggul dalam kuantitas. 

Dengan kata lain, mendapat banyak keuntungan dari banyaknya 

jumlah barang yang terjual dan tampak nyatalah keberkahan 

rezekinya. 

Nabi muhammad SAW pernah marah saat melihat seorang 

pedagang menyembunyikan jagung basah dibawah jagung kering, 

kemudian si pedagang menjualnya dengan harga yang tinggi. 

Rasulullah bersabda dalam hadits Tirmidzi, sebagai berikut: 

“Dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah Saw melewati 

sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan 

ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah, lalu 

beliau bersabda, „Wahai pemilik makanan, apa ini?‟ Pemilik 

makanan itu menjawab, „itu terkena air hujan wahai Rasulullah‟. 

Rasulullah Saw bersabda, „tidaklah sebaiknya kamu letakkan 

dibagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya?‟ 

kemudian beliau bersabda lagi „barang siapa yang menipu, maka 

ia tIdak termasuk golongan kami.”(HR.Tirmidzi)
50
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Hadits di atas mengindikasikan jika memang barang itu 

bagus, maka wajarlah harganya mahal. Namun jika barang itu jelek 

kualitasnya, sudah sewajarnya dijual dengan harga murah. Nabi 

Muhammad SAW mengajarkan penetapan harga yang baik. Barang 

yang bagus dijual dengan harga yang bagus. Dan barang yang 

kualitasnya lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah 

pula. 

Penetapan harga ini tidak mementingkan keinginan 

pedagang sendiri, tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan 

daya beli masyarakat. Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan 

mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tetapi harus dalam batas- 

batas kelayakan. Dan tidak boleh melakukan perang harga dengan 

niat menjatuhkan pesaing, tapi bersainglah secara fair, bikin 

keunggulan dengan tampil beda dalam kualitas dan layanan yang 

diberikan.
51

 

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan 

Maqashid asy-syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan 

menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah 

saat itu langsung mentapkan harga, maka akan kontradiktif dengan 

mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalil 

Maqasid asy-syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan 

dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan 
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memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan 

yang terjadi di lapangan.
52

 

c.    Tempat (place) 

1) Pengertian Tempat 

Tempat adalah lokasi perusahaan beroperasi atau tempat 

perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang mementingkan segi ekonominya.
53

 Kotler menyatakan 

kunci sukses bisnis adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Ini 

mencerminkan pentingnya pemilihan lokasi yang tepat, penentuan 

lokasi yang tepat akan memberikan gambaran kesuksesan sebuah 

bisnis. Menurutnya tempat adalah mengenai tempat berbagai 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya 

mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen.
54

 

Maka dapat disimpulkan lokasi adalah tempat perusahaan 

beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi 

ekonominya. Lokasi menentukan konsumen untuk melakukan 

pembelian terhadap suatu produk dengan alasan untuk menghemat 

biaya transfortasi, daya jangkau. 
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2) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi 

Salah satu keputusan yang paling penting dibuat oleh 

perusahaan adalah dimana mereka akan menempakan kegiatan 

operasional mereka, maka keputusan yang harus diambil 

selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Tujuan 

strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi 

perusahaan.
55

 

Menurut   Fandy   Tjiptono
56

 pemilihan tempat atau lokasi 

fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor 

berikut: 

a) Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau 

sarana transfortasi umum. 

b) Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan 

jelas dari jarak pandang normal. 

c) Lalu lintas (traffic), 

d) Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk 

kendaraan roda dua maupun roda empat. 

e) Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada 

perluasan di kemudian hari. 

f) Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk 

yang ditawarkan. 

g) Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 
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h) Peraturan pemerintah, misalnya ketentuan yang melarang 

rumah makan berlokasi terlalu berdekatan dengan pemukiman 

penduduk/tempat ibadah. 

Dalam menentukan area perdagangan yang akan dipilih 

sebagai lokasi ritel, perlu dilakukan aktivitas penentuan segmen. 

Area perdagangan diklasifikasikan dalam beberapa segmen 

misalnya pada segmen area perdagangan utama (primary randing 

area), segmen perdagangan sekunder (secondary tranding area), 

dan segmen perdagangan pinggiran (fringe tranding area). 

Pegklasifikasian area perdagangan tersebut dilakukan berdasarkan 

perkiraan banyaknya pelanggan dalam setiap segmen area 

perdagangan tersebut. 

3) Tempat Dalam Pandangan Islam 

Tempat sebagai elemen marketing mix dapat diartikan 

sebagai distribusi dan tempat usaha yang menentukan keberhasilan 

strategi pemasaran secara efesien. Dalam konteks mekanisme 

distribusi islam memegang nilai-nilai etis yang meliputi 

menggunakan packing keamanan yang memadai, dalam 

pengiriman kemasan disesuaikan dengan beban karga, menghindari 

pengiriman dengan menggunakan transportasi yang dapat 

menyebabkan kerusakan barang, mekanisme return barang secara 

jelas.
57
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Di sisi lain keputusan mengenai distribusi dari produk atau 

layanan harus mempertimbangkan bahwa maksimalisasi 

keuntungan belum tentu pilihan yang paling tepat untuk 

kesejahteraan. Dengan demikian, peran mekanisme tempat 

distribusi dapat menciptakan nilai dan mengangkat standar hidup 

yang lebih baik dengan menyediakan layanan penuh etika.
58

 

Perusahaan perlu melihat pentingnya konsumen untuk 

menentukan keputusan pembelian, lokasi yang mudah dijangkau 

oleh konsumen dan dekat dengan keramaian merupakan lokasi 

yang tepat untuk menentukan usaha, apabila terjadi kesalahan 

dalam memilih lokasi atau tempat akan berpengaruh besar terhadap 

keputusan konsumen untuk membeli. Lokasi adalah tempat yang 

dipandang strategis untuk usaha yang ditinjau dari segi jarak, dan 

tingkat kemudahan transportasi.
59

 

Seorang pebisnis muslim tidak akan melakukan tindakan 

kedzaliman terhadap orang lain, suap untuk melicinkan saluran 

pasarannya. Dalam menentukan lokasi, perusahaan islami harus 

mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target market, 

sehingga dapat efektif dan efisien.
60

 Dalam menentukan place atau 

saluran distribusi, perusahaan islami harus mengutamakan tempat- 

tempat yang sesuai dengan target market. Sehingga pada intinya, 

dalam menentukan marketing mix harus didasari pada prinsip- 
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prinsip keadilan dan kejujuran. Fungsi distribusi bertujuan untuk 

mempercepat sampainya barang di tangan konsumen atau pasar 

pada saat yang tepat. 

Etika dalam distribusi merupakan aspek yang sangat 

penting di bidang pemasaran. Distribusi dipandang sebagai 

aktivitas fisik yang secara terpadu mengumpulkan informasi, orang 

(pelaku), peralatan, dan organisasi. Dalam hal distribusi produk 

perusahaan yang menetapkan prinsip bermuamalah (Islam) harus 

mengikuti prinsip:
61

 

a) Tidak memanipulasi ketersediaan produk yang berujung pada 

tujuan eksploitasi. 

b) Tidak menggunakan unsur paksaan pada saluran pemasaran. 

c) Tidak memobilisasi pengaruh pada salah satu reseller atau 

distributor yang berakibat pada terbatasnya jumlah produk 

yang beredar. 

Dalam konteks tempat (distribusi), Nabi Muhammad Saw 

melarang tindakan monopoli. Tindakan mendominasi saluran 

distribusi dengan maksud untuk mengatur harga adalah tindakan 

yang dilarang oleh ajaran Islam. 
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d. Promosi (Promotion) 

1) Pengertian Promosi 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dapat mengarahkan organisasi atau seseorang untuk menciptakan 

transaksi antara pembeli dan penjual. Promosi merupakan kegiatan 

pemasaran yang sangat penting dilakukan.
62

 Promosi digunakan 

untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai produk 

dan membujuk para pembeli di pasar sasaran sebuah perusahaan, 

organisasi saluran, dan publik supaya membeli mereknya. 

2) Tujuan Promosi 

Tujuan dari promosi adalah sebagai berikut:
63

 

a) Karena ada banyak hal mengenai perusahaan yang sebaiknya 

diketahui oleh pihak luar. 

b) Karena ingin meningkatkan penjualan. 

c) Karena ingin agar perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang 

baik/ bonefide. 

d) Karena ingin mengetengahkan segi kelebihan perusahaan atau 

produk jasa kita terhadap saingan. 

Secara garis besar tujuan promosi dapat dibagi dua, yaitu 

tujuan jangka panjang (misalnya: membangun nama baik 

perusahaan, mendidik konsumen, dan menciptakan reputasi tinggi 
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dari suatu produk, dan tujuan jangka pendek (misalnya: menaikkan 

penjualan, mengumumkan lokasi agen dan mengumumkan 

perusahaan atau penyempurnaan produk). 

3) Jenis Kegiatan Promosi 

Dalam promosi terdapat beberapa kegiatan yang 

dilakukan.Pada umumnya, promosi dapat dilakukan dengan Lima 

cara, yaitu :
64

 

a) Penjualan Pribadi (Personal Selling) 

Personal selling adalah kegiatan promosi yang 

dilakukan antar individu yang sering bertemu muka yang 

ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau 

mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan kepada dua belah pihak.
65

 

Prinsip Islam dalam penjualan pribadi yaitu keikhlasan. 

Islam menetapkan keikhlasan sangat penting dalam setiap 

langkah kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, keikhlasan 

pelaku bisnis diharapkan tidak berlaku curang ataupun  

melanggar kepentingan orang lain dengan sengaja. Meskipun 

demikian, dalam mempresentasikan suatu produk diharapkan 

untuk berbicara jujur dan bisa memenuhi janji-janjinya. Allah 

berfirman dalam Qs. Ali „Imran ayat 77: 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 

(nya dengan) allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 

harga yang sedikit,mereka itu tidak mendapat bahagian 

(pahala) di akhirat.”
66

 

 

Dari uraian ayat al-Qur‟an di atas, jelas memerintahkan 

umat Islam untuk jujur termasuk dalam berbisnis. Dengan sikap 

kejujuran, pembeli akan bertambah karena Allah SWT akan 

memberikan kelebihan pada orang jujur itu. Sedangkan 

pembeli tentu juga akan memberikan informasi tentang 

kejujuran dan kebaikan pedagang itu kepada yang lain, 

sehingga pembelinya bertambah. 

b) Periklanan 

Dalam ekonomi Islam mempromosikan suatu produk 

melalui iklan, kebenaran dan kejujuran adalah dasar nilai 

ekonomi Islam. Islam sangat melarang kebohongan dalam 

berbagai bentuk. Maka dari itu setiap pengelola harus berlaku 

jujur, benar dan lurus dalam melakukan promosi sesuai dengan 

iklan yang ditampilkan. Tidak boleh berlaku curang, berkata 

bohong, bahkan mengumbar sumpah atau iklan palsu. 
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Suatu informasi produk walaupun dengan secara bebas 

memilih kreasi penyampaianya, tetapi dibatasi oleh 

pertanggung jawaban secara horizontal dan vertikal sekaligus. 

Suatu kebebasan yang tak terkendali yang membuat suatu pasti 

tidak akan membawa dampak positif walaupun dalam jangka 

pendek mungkin menguntungkan.
67

 Kebebasan dalam kreasi 

penyampaiannya harus diimbangi dengan pertanggung jawaban 

manusia.
68

 Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al –

Muddatstsir ayat 38: 

               

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang 

telah diperbuatnya.”
69

 

Jadi iklan dalam Islam adalah bentuk komunikasi tidak 

langsung yang didasari pada informasi mengenai suatu produk 

yang bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dan dalam 

penyajiannya berlandaskan pada etika periklanan islami. 

Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan 

kepada publik juga terkandung dalam Al Quran, sebagaimana 

firman-Nya dalam Qs. An-Nisa‟ ayat 9: 
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Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 

yang seandainya meninggalkan di belakang hari turunan 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu,hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.
70

 

 

4) Publikasi (Publicity) 

Publikasi adalah kegiatan berupa pemuatan berita di surat 

kabar, radio atau televisi. Berita ini dibuat oleh wartawan media 

tersebut dan tidak dipungut bayaran. Biasanya para pengusaha 

mengadakan temu wicara dengan para wartawan kemudian 

beritanya dimuat di televisi.
71

 

Publikasi merupakan bagian penting dari upaya hubungan 

masyarakat yang efektif. Publisitas mengacu kepada stimulasi 

nonpribadi permintaan akan sebuah produk, jasa atau ide dengan 

menggunakan signifikan yang secara komersial dimunculkan di 

media masa, atau tidak dibayar langsung oleh sponsor. Karena 

organisasi tidak dapat membeli liputan media, publisitas 

merupakan metode komunikasi yang efektif biaya. 

5) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah salah satu bentuk kegiatan promosi 

dengan menggunakan alat peraga seperti : peragaan, pameran, 

demonstrasi, hadiah, contoh barang dan sebagainya.
72 

Promosi 

penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, kontes, 
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kupon, atau sampel spanduk. Dengan menggunakan alat tersebut 

akan memberi tiga manfaat bagi promosi penjualan, yaitu : 

a) Komunikasi, yaitu memberikan informasi yang dapat 

menarik dan mempengaruhi perhatian nasabah yang 

membeli. 

b) Insentif, yaitu memberikan dorongan dan semangat kepada 

nasabah untuk segera memberi produk yang ditawarkan. 

c) Investasi mengharapkan nasabah segera merealisasikan 

pemberian produk. 

Prinsip Islam dalam promosi penjualan yaitu kepercayaan 

dan suka sama suka. Orang yang terjun dalam bidang usaha jual 

beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut 

tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak 

pembeli. Jual beli hukumnya mubah. Artinya, hal tersebut 

diperbolehkan sepanjang suka sama suka. Allah berfirman dalam 

Qs An-Nisaa‟ ayat 29: 

                        

                      

       

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka diantara kamu.”
73
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Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang 

melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian 

harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan 

meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad 

(kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, 

kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah 

meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan 

jual beli yang telah disepakatinya. 

a) Hubungan masyarakat 

Hubungan masyarakat merupakan suatu usaha menjaga 

hubungan baik dengan masyarakat. Dengan selalu 

menginformasikan apa yang telah dilakukan oleh lembaga, dan 

rencana apa yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. 

Dengan adanya informasi ini maka masyarakat akan menaruh 

perhatian terhadap organisasi/perusahaan. 

6) Promosi dalam Pandangan Islam 

Dalam Islam semua usaha yang dilakukan pemasar untuk 

menjadi kreatif dan inovatif dalam suatu usaha demi menarik minat 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

diperbolehkan   termasuk   termasuk   melakukan   kegiatan 

promosi. Etika melakukan promosi dalam Islam adalah tidak 

diperbolehkan melakukan pelecehan terhadap suku, agama dan ras, 

eksploitasi perempuan dalam islam, penggunaan fantasi yang 
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berlebihan, dan penggunaan perempuan sebagai objek untuk 

memikat dan menarik hati pelanggan. Semua pedoman dalam islam 

tentang promosi ditujukan untuk menghilangkan praktik penipuan 

dan perlakuan tidak adil yang menimpa konsumen.
74

 

Dalam konsep Al-Quran tentang bisnis juga sangat 

komprehensif, parameter yang dipakai tidak menyangkut dunia 

saja, namun juga menyangkut urusan akhirat. Al-Qur‟an 

memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang 

berkelanjutan. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih 

sukses di dunia namun juga kesuksesan di akhirat.
75

 Terkait dengan 

promosi dalam Islam, adanya larangan sumpah atas nama Allah 

dalam rangka untuk mempromosikan dan membujuk pembeli 

untuk membeli barang bukan hanya tidak diperbolehkan tapi akan 

dicabut berkah Allah Swt sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: 

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda ada tiga 

golongan yang tidak dipandang oleh Allah Swt pada hari 

kiamat nanti, juga tidak dibersihkan dan mereka akan 

mendapat azab yang sangat pedih. Kami bertanya, 

siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Sungguh celaka 

dan rugi mereka! Beliau menjawab: orang yang suka 

menyebut kebaikan dirinya, orang yang memanjangkan 

sarungnya hingga menyentuh tanah, dan orang yang 

melariskan dagangannya dengan sumpah 

palsu.”(HR.Tirmidzi).
76
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Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus 

dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, 

berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan 

untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. 

e. Manusia (People) 

1) Pengertian Manusia 

Manusia adalah semua pelaku usaha yang memainkan 

sebagian penyajian jasa dan karenanya mempengaruhi persepsi 

pembeli. Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, 

konsumen, dan konsumen lainnya. Semua sikap dan tindakan 

konsumen memiliki pengaruh dalam keberhasilan penyampaian 

jasa. Untuk mencapai keberhasilan suatu usaha maka dibutuhkan 

sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam bidangnya 

masing-masing.
77

 

Maka dapat disimpulkan bahwa manusia adalah 

keterlibatan orang/sumber daya manusia meliputi karyawan, staff 

memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, dimana hal 

tersebut akan mempengaruhi keputusan konsumen. 

2) Manusia Dalam Pandangan Islam 

Manusia memegang peranan penting dalam praktik 

pemasaran baik sebagai produsen maupun konsumen. Marketer 

harus jujur dan bertanggung jawab terhadap produk yang 
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dibuatnya. Marketer muslim harus memberikan perhatian dan 

perlindungan kepada suplier, karyawan, partner bisnis, konsumen 

dan masyarakat. Marketer muslim harus hati-hati dalam melakukan 

bisnisnya, bahkan Rasulullah Saw berpesan dalam menghindari 

produk dan jasa yang dilarang dalam Islam, menghindari barang 

meragukan, jujur dalam membeli dan menjual, menghindari 

kegiatan penipuan, dan menghindari praktik spekulasi atau 

gharar.
78

 

Dalam etika Islam, pemasar (people) harus menunjukkan 

rasa tanggung jawab dalam empat kategori: 

a) Tanggung jawab kepada Allah Swt 

b) Tanggung jawab terhadap masyarakat 

c) Tanggung jawab kepada kesejahteraan sendiri 

d) Bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

Beberapa sabda nabi Muhammad SAW, yang menjadi 

landasan bagi produsen (perusahaan) sebagaimana diriwayatkan 

oleh Bukhari antara lain: 

a) Menghindari produk dan jasa secara tegas yang dilarang dalam 

Islam 

b) Menghindari barang yang sifatnya ragu-ragu 

c) Bersikap jujur dalam membeli dan menjual 

d) Menghindari kegiatan penipuan 
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e) Menghindari adanya unsur spekulasi 

Dalam Islam, urusan pemasaran harus menggunakan model 

perilaku yang baik, menjaga harmonisasi hubungan manusia dan 

meminimalkan penyalahgunaan serta berusaha demi kesejahteraan 

masyarakat. Seorang marketer muslim harus jujur, dapat dipercaya, 

tulus dan adil. Nabi Muhammad SAW mencontohkan bentuk 

perdagangan yang jujur dengan menunjukkan prinsip-prinsip yang 

dapat dipercaya, jujur, adil, berintegrasi demi menjaga reputasi 

seorang muslim. 

Adapun orang Islam yang berposisi sebagai konsumen, dia 

hanya ingin memenuhi kebutuhan, baik bagi dirinya sendiri 

maupun keluarganya, membantu anak-anaknya serta 

menyelesaikan tanggungannya dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan demikian, jika kedua belah pihak (konsumen 

maupun produsen) saling bersikap jujur dan benar maka keduanya 

saling melengkapi satu sama lain atau saling menguntungkan dan 

mendatangkan berkah. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang 

jujur dan amanah sebagai salah satu manifestasi kesempurnaan 

pelaku dalam bisnis jasa. 

Dalam Islam, manusia merupakan sumber daya yang harus 

memiliki beberapa kriteria yang selayaknya ditanamkan pada diri 
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mereka, yaitu:
79

 Pertama, dalam melakukan setiap kegiatannya 

harus selalu memegang teguh prinsip jujur dan tidak boleh curang. 

Kedua, sikap profesional dalam bekerja menjadi pedoman syariah 

marketer dalam setiap pekerjaan atau tindakan yang dia lakukan. 

Muhammad pernah mengigatkan, jika menempatkan seseorang 

bukan pada pekerjaan yang dikuasai bersiaplah untuk mengalami 

kehancuran.
80

 Ketiga, Muhammad sudah menekankan pada  

pentingnya silaturrahmi dalam rangka mengetahui costumer insight 

dengan menggunakan silaturrahmi sebagai salah satu seni dalam 

berdagang yang tentu saja secara tidak langsung akan menaikkan 

omset perdagangan.
81

 

f. Proses (process) 

1) Pengertian Proses 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya 

terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan 

hal- hal rutin dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada 

konsumen.
82
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Proses dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu:
83

 

a) Complexity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan 

tahapan yang dilalui dalam proses. 

b) Divergence, hal ini berhubungan dengan adanya perubahan 

dalam langkah-langkah atau tahapan dari proses tersebut, 

seperti mengurangi keragaman dan memperbanyak keragaman. 

Proses mencerminkan bagaimana semua elemen bauran 

pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan  

konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. proses ini terjadi 

di luar pandangan konsumen. konsumen tidak tahu bagaimana  

proses yang terjadi yang penting jasa yang ia terima harus 

memuaskan,. 

2) Proses Dalam Pandangan Islam 

Proses bagian dari marketing mix yang penting. Elemen 

proses meliputi prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam 

pelayanan. Proses juga menunjukkan bagaimana produk atau jasa 

disajikan sampai pada pengguna akhir. Dalam proses marketer 

harus memiliki integritas intelektual dan tingkat kesadaran yang 

lebih tinggi pada konsumen. Marketer harus menumbuhkan 

kepercayaan, komunikasi dan mempraktekkan nilai-nilai etika 

mendasar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. 

Dalam melakukan proses marketer harus memiliki beberapa nilai-
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nilai dasar, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa 

hormat, keterbukaan dan kemasyarakatan.
84

 

Dalam praktik yang dilakukan Rasulullah Saw, proses yang 

dimanifestasikan oleh pribadi Rasulullah Saw adalah bentuk 

pelayanan yang santun, ramah serta jelas dalam memberikan 

informasi. Proses dalam konteks bisnis jasa harus dipahami oleh 

pelaku pemasaran terutama pemahaman tentang sifat dari jasa itu 

sendiri yang meliputi: 

a) Jasa tidak dapat dilihat dan dirasakan sebelum konsumen 

membeli atau terlibat secara langsung dengan proses. 

b) Jasa sangat tergantung pada siapa, apa, bagaimana cara bisnis 

jasa disampaikan. 

c) Jasa tidak dapat dipisahkan dari pembelinya 

d) Jasa juga tidak dapat disimpan untuk masa yang akan datang 

Rasulullah Saw memberikan contoh betapa beliau sangat 

teliti dalam memberikan pelayanan produk atau jasa yang 

disampaikan kepada konsumen merupakan amanah yang harus 

dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, apapun bentuknya 

proses yang baik akan mendukung terciptanya kepuasan 

konsumen.
85
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g. Bukti Fisik (Physical Evidence) 

1) Pengertian Bukti Fisik 

Bukti fisik adalah lingkungan fisik perusahaan tempat jasa 

diciptakan dan tempat penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, 

ditambah unsur berwujud apapun yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu.
86

 Bentuk 

fisik dari pelayanan/service termasuk semua gambaran nyata dalam 

pelayanan seperti brosur, kop surat, kartu bisnis, format laporan 

dan perlengkapan.
87

 

2) Bukti Fisik Dalam Pandangan Islam 

Bukti fisik yang menjadi parameter bauran pemasaran 

adalah Pertama, fasilitas eksterior meliputi: desain eksterior, 

signage (simbol, arah, petunjuk), parkir, pemandangan dan 

lingkungan sekitarnya.
88

 Kedua, fasilitas interior meliputi unsur-

unsur desain interior, peralatan yang digunakan untuk melayani 

pelanggan secara langsung atau digunakan untuk menjalankan 

bisnis. Ketiga, tangibles other (bukti fisik lain). Bukti fisik 

perusahaan, kartu nama, alat tulis pendukung proses, tagihan, 

laporan, penampilan karyawan, seragam dan brosur. 
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h. Janji (Promose) 

Janji berhubungan erat dengan kepercayaan. Janji adalah 

ucapan yang menunjukkan kesanggupan dan kesadaran untuk berbuat 

sesuatu. Memegang teguh dan menepati janji dalam segala urusan baik 

urusan dagang yang kecil juga dilakukan oleh Rasulullah Saw.
89

 

Pentingnya menepati janji juga dijelaskan dalam firman Allah 

Swt dalam Qs. An-Nahl ayat 91: 

                            

                       

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, 

sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah 

sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
90

 

 

Seruan menepati janji pada ayat tersebut bersifat wajib dengan 

kata lain, orang yang tidak menepati janji tanpa disertai oleh alasan- 

alasan yang dibolehkan syariat akan mendapatkan dosa. Bahkan dua 

dosa: pertam, dosa terhadap orang yang telah kita berikan sebuah janji 

yang tidak ditepati yang berimplikasi pada terluka hatinya. Kedua, 

dosa kita kepada Allah yang mejadi saksi perjanjian antara kita dan 

orang lain. 

i. Sabar (Ptience) 

Kesabaran adalah elemen yang penting dalam industri jasa. 

Kesabaran merupakan dasar dari komunikasi yang baik. Dalam 
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kegiatan pemasaran, komunikasi yang baik (efektif dan efesien) 

merupakan kunci dasar untuk memperoleh kesuksesan dalam 

pemasaran.
91

 

Perwujudan komunikasi yang baik tidak hanya melalui tutur 

kata namun juga bisa diwujudkan melalui perilaku yang membuat 

konsumen merasa nyaman dan dihargai. Perilaku yang dilandasi sikap 

sabar misalnya, bersikap rendah hati, sopan dan ramah dalam melayani 

adalah hal penting yang harus dijaga dalam menjalankan hubungan 

antar sesama manusia, bisa juga ditampilkan dalam bentuk 

kesanggupan dan ketepatan, baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, 

pelaparan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) 

yang kemudian diperbaiki secara terus menerus, serta menjauhkan diri 

dari berbuat bohong dan menipu.
92

 

Melalui sikap bersahabat dan murah hati akan mencairkan 

suasana dan akan memberikan ketentraman dalam melakukan 

pekerjaan sehari- hari. Perintah agar kaum muslimin berlemah lembut, 

sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan juga 

terdapat dalam Qs. Al- Isra‟ ayat 53 

                           

           

Artinya : Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya 
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syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
93

 

 

Patience (kesabaran) elemen marketing mix sebagai kunci 

dalam melakukan komunikasi. Salah satu sifat marketer muslim yang 

baik adalah sabar, dan sabar adalah sifat yang disukai oleh allah swt. 

Sebagaimana firmannya dalam Qs. Al-Anfal ayat 46: 

                                

Artinya : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah 

kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi 

gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya 

Allah beserta orang-orang yang sabar.
94

  

Sabar dalam praktik pemasaran berupa teliti dalam menangani 

pelanggan, sabar dalam mendengar keluhan pelanggan, sabar dalam 

melayani permintaan pelanggan, bersahabat dalam menyampaikan 

informasi spesifikasi produk. 

4. Destination Image 

Menurut Jorgensen citra destinasi sebagai “kesan tempat” atau 

“persepsi area”. Jorgensen mendeskripsikan bahwa citra destinasi yang 

positif menghasilkan peningkatan kunjungan dan berdampak besar 

padawisatawan.
95

 

Citra destinasi didefinisikan tidak hanya sebagai atribut destinasi 

tetapi juga kesan menyeluruh yang ditampilkan oleh destinasi. Citra 

destinasi terdiri dari karakteristik fungsional yang menyangkut aspek 
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nyata dari destinasi dan karakteristik psikologis yang menyangkut aspek 

tidak berwujud. Selain itu citra destinasi dapat diatur secara kontinum 

mulai dari ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membandingkan semua 

destinasi yang unik menjadi sangat sedikit. 

Lopes mendefinisikan konsep citra destinasi sebagai ekspresi dari 

semua pengetahuan obyektif, prasangka, imajinasi dan pikiran emosional 

seorang individu atau kelompok tentang lokasi tertentu. Citra sebagai 

jumlah dari semua keyakinan, ide dan kesan bahwa seseorang terkait 

dengan sebuah destinasi.
96

 

Destinasi wisata mencakup segala sesuatu yang ada di daerah, 

baik masyarakatnya, lanskap, industri lain, dan hal lainnya yang dapat 

menjadi bagian dari pengalaman destinasi, kekhasan lokal yang dapat 

dinikmati wisatawan meskipun, bukan bagian dari ekonomi wisata secara 

khusus. Citra/image sebuah destinasi merupakan persepsi yang terbentuk 

dari berbagai informasi yang diterima oleh wisatawan. Setiap tempat 

tujuan pariwisata mempunyai citra tertentu yang mengandung keyakinan, 

kesan, dan persepsi tentang sebuah destinasi. 

Galih Handawan menuliskan pedoman terbaru untuk pemasaran 

pariwisata mengakui bahwa pengembangan citra tujuan wisata didasarkan 

pada rasionalitas konsumen dan emosionalitas, dan sebagai hasil dari 

kombinasi dari dua (2) komponen utama atau dimensi,yaitu: cognitive 

destination image dan affective destination image.
97
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a. Cognitive Destination Image 

Dalam Supardi kata kognitive sendiri berasal dari kata 

cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang 

luas, cognition (kondisi) ialah perolehan, penataan, dan penggunaan 

pengetahuan. Cognitive image mengacu pada keyakinan dan 

keyakinan dan pengetahuan tentang atribut dari sebuah destination. 

Perseptual evaluasi kognitif adalah suatu proses dimana 

individu menerima, memilih, mengatur dan menginterpretasikan 

informasi guna menciptakan suatu gambaran yang berarti. Persepsi 

merupakan proses individual dan tergantung pada faktor internal 

seperti kepercayaan, pengalaman dan harapan. Persepsi dapat muncul 

ketika informasi mengenai suatu daerah atau tujuan wisata sudah 

diperoleh ketika wisatawan belum tiba atau setelah smapai pada 

tujuan daerah wisata dan mengalami sendiri aktivitas wisata. 

Cognitive component as „the sum of beliefs and attitudes of an 

object leading to some internally accepted picture of its attributes‟. In 

other words, the cognitive component is formed on the basis of the 

tourist‟s beliefs of a destination Komponen kognitif sebagai beberapa 

kepercayaan dan sikap suatu objek yang mengarah pada gambaran 

atribut yang diterima secara langsung dari suatu destinasi.
98

 Dengan 

kata lain, komponen kognitif dibentuk atas dasar kepercayaan 

wisatawan tentang suatu destinasi wisata. 
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b. Affactive Destination Image 

Affactiveimage mengacu pada emosi dan perasaan yang 

melekat pada  tujuan destination. Komponen afektif mengacu pada 

bagaimana seseorang merasakan mengenai obyek itu. 

The affective component is related to the motives of the tourist 

for choosing one destination at the expense of another. The affective 

component becomes operational in connection with the tourist‟s 

evaluation of destination choice.Komponen afektif ini terkait dengan 

motif turis untuk memilih satu tujuan dengan mengorbankan yang 

lain. Komponen afektif menjadi operasional sehubungan dengan 

evaluasi wisatawan terhadap pilihan tujuan. 

Keseluruhan citra destinasi adalah kombinasi dari komponen 

kognitif dan afektif Komponen afektif mengacu pada apa yang 

dirasakan wisatawan pada sebuah destinasi. Wisatawan membentuk 

perasaan mereka terhadap destinasi sebagai sebuah keyakinan atau 

opini. Oleh karena itu disepakati bahwa citra kognitif adalah 

anteseden dari citra afektif. 

5. Pariwisata Syariah 

a. Wisata 

Wisata menurut UU No,. 9/1990 tentang Kepariwisataan 

didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan secara 

sukarela dan bersifat sementara, serta perjalanan itu sebagian atau 

seluruhnya bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 
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Sedangka pariwisata segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha 

yang terkait dibidang tersebut. Seringkali, pariwisata hanya dilihat 

dalam bingkai ekonomi. Padahal ia merupakan rangkaian dari 

kekuatan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang bersifat 

global.
99

 

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada tiga hal 

pokok yang diatur, antara lain
100

: 

1) Objek Wisata 

a) Objek dan daya tarik wisata alam 

b) Objek dan daya tarik budaya 

c) Objek dan daya tarik wisata minat khusus 

2) Sarana Pariwisata 

a) Sarana akomodasi 

b) Sarana makan dan minum 

c) Sarana angkutan wisata 

d) Sarana wisata tirta 

e) Kawasan pariwisata 

3) Jasa Pariwisata 

a) Jasa biro perjalanan wisata 

b) Jasa agen perjalanan wisata 

c) Jasa pramuwisata 
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d) Jasa Penyelengara Hiburan (Impresariat) 

e) Jasa konsultan pariwisata 

Undang-undang No. 9 tahun 1990 ini juga secara eksplisit 

mencantumkan kewajiban bagi siapapun untuk senantiasa 

memperhatikan antara lain: 

1) Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan niai-nilai yang 

hidupdalam masyarakat. 

2) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. 

Secara definitif, berdasarkan Undang-Undang No. 10/2009 

tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakanmasyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

Pariwisata atau tourims adalah aktivitas yang berhubungan 

dengan perjalanan untuk rekreasi, berlibur, melancong, atau turisme. 

Objek pariwisata dapat berupa tempat-tempat bersejarah atau lokasi-

lokasi alam yang indah dan atraktif. Dengan kata lain, pariwisata atau 

turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk aktivitas ini. 

Definisi lain yang lebih lengkap, turisme dipahami sebagai 

industri jasa. Karena dimaknai sebagai industri, maka pariwisata 

bergerak dalam ranah pelayanan, mulai dari pelayanan jasa 

transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal makanan dan minuman, 

sampai jasa lain yang bersangkutan seperti bank, asuransi, keamanan 
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dan sebagainya. Artinya, seluruh aspek yang dibutuhkan sepanjang 

perjalanan rekreatif masuk dalam kategori pariwisata. 
101

 

Pariwisata dapat juga memberikan manfaat dan menyumbang 

antara lain: 

1) Pelestarian budaya dan adat istiadat. 

2) Peningkatan kecerdasan masyarakat. 

3) Terjaganya suberdaya alam dan lingkungan lestari. 

4) Terpeliharanya peninggalan kuno dan warisan masa lalu. 

Pembangunan pariwisata Indonesia telah tercermin dalam 

rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan 

Pariwisata RI, yakni:  

1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan 

pembangunan di bidang pariwisata. 

2) Mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan 

sehingga manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat 

dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup  

3) Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar.  

4) Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata 

Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas 

KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, 
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dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggung 

jawabkan (accountable). 

b. Syariah  

Kata syariah berasal dari kata syara‟a al-syai berarti 

menjelaskan sesuatu, atau ia ambil dari kata al-syir‟ah dan al-syari‟ah 

dengan arti tempat sumber mata air yang tidak pernah terputus. Secara 

leksikal berarti “jalan ke tempat pengairan” “jalan yang harus diikuti” 

atau “tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab 

sampai sekarang untuk maksud kata “syariah”.
102

  

Secara bahasa, syariah berarti jalan yang dilewati untuk menuju 

sumber air. Kata syariah juga digunakan untuk menyebut madzhab 

atau ajaran agama. Dengan lebih ringkas , syariah berarti aturan dan 

undang-undang. Aturan disebut syariah/syariat, karena sangat jelas, 

dan mengumpulkan banyak hal. Ada pula yang mengatakan, aturan ini 

disebut syariah, karena dia menjadi sumber yng didatangi banyak 

orang untuk mengambilnya. 

Secara istilah, syariah adalah semua aturan yang diturunkan 

Allah untuk para hambanya, baik terkai masalah akidah,ibadah 

muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk 

dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk. Allah 

berfirman dalam surah Al-Jaatsiyah ayat 18: 
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Artinya:“kemudian aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutlah syariat itu dan 

jangan lah kau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” 

(Q.S Al-Jatsiyah:18). 

 

Ciri-ciri umum syariah adalah sebagai berikut:
103

 

1) Ketuhanan, hukum syariah diturunkan oleh Allah dan bukan dari 

hasil pikiran manusia yang terbatas. Allah Maha Mengetahui 

semua kebutuhan setiap makhluk, sampai daun yang terjatuhpun 

adalah ketetapannya. Maka tidak mungkin syariah yang diturunkan 

tidak sesuai dengan kemaslahatan makhluk-nya. 

2) Moralitas, hukum syariah lebih menitik beratkan pada pendidikan 

akhlak (moral), memperbaiki dan mengembangkan sumber daya 

manusia denga akhlak yang mulia.  

3) Realitas, syariat Islam adalah hukum yang realitis yang selalu 

memperhatikan keutamaan akhlak yang luhur. Syariat Islam 

bukanlah omong kosong belak seperti khayalan orang-orang 

komunis tentang masyarakat yang tidak mengenal perbedaan dan 

kepemilikan individu, masyarakat yang tidak membutuhkan 

negera, hukum, polisi, dan perangkat lainnya, diantara realitas 

hukum Islam adalah keadaan darurat, diperbolehkan melakukan 

sesuatu yang diharamkan, untuk menyelamatkan nyawa dan 

kehidupan manusia. 
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4) Kemanusiaan, hukum Islam disyaratkan diantaranya untuk 

memelihara kemuliaan manusia itu sendiri. Karena kemuliaan 

manusia bukanlah pemberi raja, pemimpin ataupun pelemen, tetapi 

merupakan pemberian Allah SWT, syariat Islam datang membawa 

misi persamaan di antara manusia. Tanpa memandang perbedaan 

warna kulit, jenis, ataupun bahasa. Yang membedakan adalah amal 

shaleh dan ukuran kebaikan yang dilakukannya. 

5) Ketertiban, penerapan beberapa bagian dari keseluruhanaturan 

secara teratur dan saling bah-membahu dalam melaksanakan tujuan 

bersama sekiranya tidak terjadi benturan antara bagian satu dengan 

lainnya. Syariat Islam mengangkat derajat wanita dan memelihara 

nilai-nilai kemanusiaan (harkat dan martabat) dan menjadikannya 

saudara kandung laki-lakidan saudaranya dalam ketaatan hukum 

(taklif) 

6) Komprehensif, syariah Islamiayah adalah suatu aturan yang 

mencangkup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, syariah 

Islamiyah menetapkan jalan keimanan bagi manusia, juga 

menjelaskan tentang pokok-pokok akidah dan mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhannya. Syariat Islam juga memerintahkan 

kepada manusia untuk membersihkan jiwanya, dan mengatur 

hubungan antarsesama. Islam, sebagai agama tidaklah mungkin 

tidak memberikan pedoman hidup bagi seluruh manusia dalam 
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seluruh aspek kahidupan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur‟an 

surah Al-An‟am ayat 38:  

                               

                 

 

Artinya: “ Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi 

dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 

melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. 

Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, 

kemudian kepada tuhan mereka kumpulkan. (Q.S Al- An‟am:38)   

 

Apabila ditemukan satu persoalan yang tidak ada jawabanya 

dalam Al-Qur‟an, Allah memerintahkan untuk bertanya kepada 

orang yang memahami persoalan tersebut. Hal ini ditegaskan 

dalam firman Allah surah An-Nahl Ayat 43: 

                           

             

Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), 

melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka; 

maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui. (Q.S Al-Nahl:43)  

 

c. Wisata Syariah 

Dalam pandangan Islam, wisata syariah tidak bisa dilepaskan 

dari tiga pilar utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga pilar ini 

sekaligus menjadi penyangga dan pijakan dari seluruh aktivitas wisata. 

Dengan demikian, aktivitas wisata dalam Islam serat dengan nilai-nilai 

(tangible) Keimanan, ketauhidan, dan ketakwaan kepada sang khalik, 

Allah SWT, yang telah menciptakan segala bentuk keindahan, baik 
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yang berada di darat, laut, maupun udara. Segala bentuk keindahan 

tersebut merupakan kurnia Allah untuk hambanya yang harus 

disyukuri dan ditafakuri.
104

 

Wisata syariah dapat didefinisikan sebagai, upaya perjalanan 

atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan 

menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan 

untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah. Selain itu, perjalanan 

dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, 

setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci, atau bertasbih 

mengagumi keindahan alam sekitar, dan amalan positif lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam serta memberikan manfaat bagi kehidupan umat 

manusia dan lingkungan sekitar.
105

  

Definisi wisata syariah sangat luas dan bukan sekedar wisata 

religi. Wisata syariah adalah wisata yang berdasarkan pada nilai-nilai 

syariah Islam. Konsumen bukan hanya orang Islam, tetapi juga orang-

orang non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal seperti yang 

selalu dianjurkan World Tourism Organization (WTO).  

Semua komponennya dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Dalam 

hal ini dapat diihat perbedaan wisata syariah, wisata religi dan wisata 

konvensional pada tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel II.1 

Perbandingan Wisata Syariah dengan Wisata Konvensional dan 

Wisata Religi 

 

No 
Item 

Perbandingan 

Wisata 

Konvensional 
Wisata Religi 

Wisata 

Syariah 

1. Objek Alam, budaya, 

heritage, kuliner 

Tempat ibadah, 

peningalan 

sejarah 

Semuanya  

2 Tujuan Menghibur  Meningkatkan 

spiritualitas 

Meningkatkan 

spirit 

religiusitas 

dengan cara 

menghibur 

3 Guide Memahami dan 

menguasai 

informasi 

sehingga bisa 

menarik 

wisatawan 

terhadap objek 

wisata 

Menguasai 

sejarah tokoh 

dan lokasi yang 

menjadi objek 

wisata 

Membuat turis 

tertarik pada 

objek 

sekaligus 

membangkit 

spiriit 

religiusitas 

wisatawan. 

Mempu 

menjelaskan 

fungsi dan 

peran syariah 

dalam 

membentuk 

kebahagiaan 

dan kepuasan 

batin dalam 

kehidupan 

manusia 

4.  Target Menyentuh 

kepuasan dan 

kesenangan yang 

berdimensi nafsu, 

semata-mata 

hanya untuk 

hiburan 

Aspek spiritual 

yang bisa 

menenangkan 

jiwa. Semata-

mata mencari 

ketentraman 

batin 

Memenuhi 

keinginan dan 

kesenangan 

serta 

menumbuhkan 

kesadaran 

beragama 

5 Fasilitas Ibadah Sekedar 

pelengkap 

Menjadi bagian 

yang menyatu 

dengan objek 

wisata 

Menjadi 

bagian yang 

menyatu 

dengan objek 

pariwisata, 

ritual 

peribadatan 

menjadi paket 

bagian hiburan 
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No 
Item 

Perbandingan 

Wisata 

Konvensional 
Wisata Religi 

Wisata 

Syariah 

6 Kuliner Umum Umum Spesifik halal 

7 Relasi dengan 

masyarakat 

dilingkungan 

objek wisata 

Komplementer 

dan semata-mata 

mengejar 

keuntungan 

Interaksi 

berdasar pada 

nilai Religius 

Interaksi 

berdasar pada 

prinsip-prinsip 

syariah 

8 Agenda 

Perjalanan 

Mengabaikan 

waktu 

Peduli waktu 

perjalanan 

Memperhatika

n waktu 

Sumber: Panduan Wisata Syariah, Hery Sucipto, 2014 

Dalam konteks wisata agama, masyarakat Indonesia selama ini 

lebih mengenal wisata religi atau religius (untuk umat Muslim) dan 

wisata rohani (biasanya untuk kalangan Nasrani atau wisata non-

Muslim misalnya mengunjungi objek bersejarah agam mereka  seperti 

gereja, wihara, kelenteng, makam orang-orang yang dianggap suci oleh 

penganut non-Muslim. 

Wisata religius terkait erat dengan agama sebagai motif 

seseorang dalam melakukan perjalanan rekreasiatau melancong. Setiap 

orang memiliki motif yang berbeda dalam melakukan perjalanan 

rekreasi tersebut. Apabila niat dalam hatinya bersifat tujuan Islami 

yang diridhai Allah dan sejalan dengan Agama maka perjalanan 

tersebut dapat disebut dengan wisata religius. Apalagi objek-objek 

yang dituju adalah objek-objek yang bersejarah dan berkaitan erat 

dengan keIslaman. 

Disisi lain, ada pula disebut dengan wisata muslim atau Islam, 

sebenarnya tak jauh beda dengan konsep wisata religi/religius. Dasar , 

tujuan dan niatnya tak lain sesuai yang digariskan oleh prinsip maupun 

ajaran Islam. Sedangkan wisata Muslim dalam konteks pengembangan 
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wisata keseluruhan, lebih merujuk pada subjek, yakni pelaku (orang 

Islam). Jiak istilah ini dipakai maka akan terbentur pada pembatasan 

objek, yakni pelaku yang beragamaIslam. 

Dalam konteks wisata syariah, tentu saja, banyak sekali obek-

objek wisata di negeri ini maupun di dunia Islam lainnya. Karena 

itulah, pengembangan pariwista syariah merupakan sebuah 

keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Arah pengembangan 

pariwisata Islam tersebut ditunjukan untuk memberikan pelayanann 

dan kepuasan batin kepada para wisatawan pada umumnya maupun 

wisatawan Muslim khususnya. Apabila nilai-nilai normatif maupun 

historis Islam terwakili oleh atau dalam objek-objek wisata yang 

ditawarkan, maka otomatis wisata syariah sudah terbentuk. 
106

 

Sekedar contoh wisata syariah tidak akan menyediakan tempat-

tempat hiburan yang bertentangan dengan syariat agama, seperti 

tempat hiburan malam yang penuh dengan alkohol dan hubungan-

hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, serta aktivitas 

maupun hiburan lain yang mengundang syahwat maupun mengadung 

unsur kemaksiatan. Berbeda dengan wisata skuler, dimana hasrat nafsu 

betul-betul dimanjakan sedemikian rupa, sehingga manusia nyata-nya 

tidak lagi terkontrol oleh norma agama. 

Dengan melihat pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa wisata syariah merupakan wisata yang lengkap karena 

                                                             
106

 Ibid, hlm 45 
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mencakup wisata konvensional dan religi di dalamnya. Tidak hanya 

itu, wisata syariah merupakan wisata yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan kedua wisata (konvensional dan religi) karena 

wisata syariah menekankan pada produk halal dan sesuai dengan 

syariat Islam. Wisata syariah tidak melulu menekankan pada wisata 

dalam arti perjalanan saja, namun lebih dari itu. 

Disebutkan bahwa terdapat empat komponen utama dalam 

wisata syariah yang disepakati oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif dan MUI adalah kuliner, Muslimfashion, kosmetik-

spa, dan perhotelan. Keempat komponen tersebut harus bersertifikasi 

halal dari LPPOM-MUI. Selain itu, terdapat komponen pendukung 

yang terdiri dari jasa keuangan syariah (perbankan, asuransi, 

pegadaian, leasing, dll), biro perjalanan syariah, dan penerbangan 

syariah Oleh karena itu, wisata syariah dapat dikatakan luas 

cakupannya.
107

 

d. Karakteristik Wisata Syariah 

The ways to measure the standard of Halal tourism 

administration and Halal tourism management for all travelers from 

Muslim countries are divided into eightc factors (Sureerat Chookaew, 

2015: 741):
108

 

                                                             
107

 Unggul Priyadi, Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan, (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2016) hlm 92 
108

 Surreerat Chookaew, Incresiang Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand 

for Muslim Coutry, The Journal of economic, Business and Management Vol 3, 2015, hlm 741 
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1) The service to the tourists should match up with the Muslim 

principles the whole journey. 

2) Guides and staffs should have discipline and respect to the Muslim 

principles. 

3) Setting all activities should not against with the Muslim principles. 

4) Building accommodations should conform to the principles of 

Muslim.  

5) Restaurants should follow the International standard service of 

Halal. 

6) The transportation service should have security protection system. 

7) There are places provided to all Muslim tourists to perform 

religious activity. 

8) Traveling to the places where against the religious principles is 

prohibited. 

Menurut Chookaew terdapat faktor standar pengukuran wisata 

syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk wisatawan 

yang hal tersebut menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu : 

1) Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip Islam 

secara keseluruhan. 

2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati 

prinsip-prinsip Islam. 

3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip 

Islam. 
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4) Bangunan harus sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal. 

6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi. 

7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan 

muslim melakukan kegiatan keagamaan, dan 

8) Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan 

prinsip Islam. 

Dari karakteristik wisata syariah yang dijabarkan Chukaew 

terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk 

menunjang suatu wisata syariah. 

1) Lokasi: penerapan sistem Islam di area pariwisata. Lokasi 

pariwisata yang dipilih merupakan diperbolehkan kaedah Islam dan 

dapat meningkatkan nilai-nilai spriritual wisatawan. 

2) Transportasi: penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhram sehingga tetap 

berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan. 

3) Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, 

hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3: 
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Artinya: “Diharamkan bagimu (makanan) bangkai, darah, daging 

babi, dan daging hewan yang disemblih bukan atas  (nama) Allah, 

yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang 

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu semblih. Dan 

(diharamkan pula) yang disemblih untuk berhala. Dan diharamkan 

pula mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu suatu 

perbuatan fasik. Pada hari ini orang –orang kafir telah putus asa 

untuk (mengalahkan) agamamu untukmu sebab itu janganlah kamu 

takut kepad mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah 

aku sempurnakan agama mu untuk mu, dan telah aku cukupkan 

nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama mu. 

Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin 

berbuat dosa, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha 

penyayang. (Q.S Al-Maidah:3)  

 

Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun 

pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukan bahwa minat 

wisatawan dalam maknan memainkan peran sentral dalam memilih 

tujan wisata. 

1) Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan 

sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, pelayanan disini 

tidak terbatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga 

dalam fasilitas yang diberikan seperti, spa, gym, kolam renang, 

ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan 

sebaiknya terpisah.  

e. Pandangan dan Dasar Hukum Islam Tentang Wisata Syariah 

Dasar hukum penyelengaraan wisata syariah diatur dalam 

Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman  

Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.  



84 

 
 

Ada banyak dalil Al-Qur‟an maupun sunnah Nabi berkaitan 

dengan pariwisata ini. Berikut dalil normatif dalam Islam tentang 

pariwisata: 

Allah SWT berfirman: 

                  

Artinya: “Katakanlah (Wahai Muhammad): "berjalanlah di muka 

bumi ini, kemudian perhatikanlah kesudahan orang-orang yang 

mendustakan itu.” (QS Al-An‟am:11) 

 

Saking pentingnya melakukan perjalanandi muka bumi ini 

(melancong) dengan tujuan untuk mecari pelajaran dan hikmah, Allah 

SWT. Mengulangi ayat yang nyaris sama di surah yang berbeda. 

                     

Artinya: “Katakanlah: “berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu 

perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.” (QS An-

Naml:69) 

 

Pada ayat pertama, Allah menganjurkan manusia melakukan 

perjalanan di muka bumi ini guna menemukan jawaban dan bukti 

bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran Tuhan ditimpa azab 

yang pedih. Pada ayat berikutnya, Allah menganjurkan manusia untuk 

melakukan perjalanan guna menemukan jawaban dan bukti bahwa 

hidup orang-orang yang berdosa berakhir dengan malang. Intinya, 
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melancong atau berwisata memiliki tujuan spiritual, yakni untuk 

meningkatkan keimanan kepada tuhan dan mengakui kebesarannya. 

Tidak hanya untuk mencari hikmah kehidupan, berwisata 

dianjurkan oleh Islam dengan tujuan untuk mengagumi keindahan 

alam, supaya jiwa menjadi tenang. Wisata dalam islam adalah sebuah 

safar atau traveling  untuk merenungi keindahan dan ciptaan Allah 

SWT. Menikmati keindahan alam umtuk menguatkan keimanan dan 

motivasi diri untuk terus menunaikan kewajiban hidup.
109

 

Refresing sangat diperlukan oleh jiwa agar selalu tumbuh 

semangat baru. Allah SWT, berfirman: 

                              

             

 

Artinya: “Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka 

perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 

permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-

Ankabut:20) 

 

Adapun Hukum asal perjalanan wisata adalah mubah alias 

diperbolehkan. Namun, asal ini dapat berubah karena adanya faktorlain 

yang menghalanginya. Disebut mubah (diperbolehkan), jika wisata ini 

semata-mata hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan jiwa, 

selama di tempat tujuan wisata tidak terjadi kemaksiatan dan dekadensi 
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moral secara terang-terangan. Namun, perlu diingat hukum mubah ini 

dapat berubah karena ada sebab lain yang terjadi.
110

 

Empat kategori hukum wisata dalam Islam (Fahad Salim 

Bahamam, 2012: 10), yaitu:
111

 

1) Wajib  

Perjalanan bisa menjadi wajib apabila: 

a) Tujuan berpergian dilakukan dalam rangka menunaikan ibadah 

haji wajib (ibadah haji pertama kali bagi yang mampu). 

b) Untuk menuntut ilmu pengetahuan. 

c) Menengok/menjenguk keluarga yang membutuhkan kunjungan 

seperti, sakit dan semisalnya. 

d) Memenuhi undangan (selama mampu dan sehat) dan tidak ada 

kemaksiatan di dalamnya. 

2) Sunnah 

Dapat pula status mubah menjadi sunnah (dianjurkan) 

apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya: 

a) Untuk perjalanan ibadah haji sunnah (haji kedua dan 

seterusnya) maupun ibadah umrah. 

b) Dilakukan dalam rangka berdakwah kepada Allah. 

c) Dilakukan dalam rangka mengambil pelajaran dengan 

merenungkan segala keindahan ciptaan Allah. Sebagaimana 

                                                             
110

 Opcit, hlm 15 
111

 Fahad Salim Bahamam,  Panduan Wisatawan Muslim (Jakarta Timur: Pustaka Al-

Kautsar, 2011) hlm 10 
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yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur‟an surah Al- Ankabut 

ayat 20 

d) Untuk mengambil ibroh (pelajaran) terhadap nasib umat-umat 

terdahulu dan apa yang perbah menimpa mereka akibat dosa-

dosa mereka. Hal ini telah Allah jelaskan dalam berbagai ayat 

Al-Qur‟an, di antaranya: 

                    

       

Artinya: “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-

sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan 

(rasul-rasul).”(Q.S Ali Imran:137) 

 

Melakukan perjalanan wisata semacam ini harus dibarengi 

perenungan dan penghayatan terhadap kisah-kisah orang terdahulu, 

sehingga dapat memperoleh ilmu dan hikmah yang bermanfaat. 

3) Makruh 

Perjalanan wisata dapat menjadi makruh (tercela/dibenci 

Allah) apabila memenuhi beberapa kondisi seperti berikut: 

a) Wisata yang diniatkan semata-mata mencari kesenangan, 

dimana di daerah yang dituju sudah dikenal dengan berbagai 

aktivitas yang merusak moral, seperti kehidupan free sex, 

mabuk-mabukan, judi, dsb. Ia menjadi makruh karena 

dikwatirkan kita ikut tercebur ke dalamnya. 

b) Wisata ke negeri yang memusuhi umat Islam dan dikwatirkan 

kemakmuran yang mereka peroleh dari hasil kunjungan kita, 
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dalam waktu yang bersamaan digunakan untuk menimbulkan 

kerugian bagi umat Islam lainnya. 

c) Wisata yang dilakukan ketika melihat ada tetangga atau orang 

sekitar kita yang sedang membutuhkan, namun kita tidak 

simpati dan empati kepada mereka, namun dananya dihabiskan 

hnya untuk berwisata diri kita sendiri. 

4) Haram 

Bahkan perjalanan wisata dapat menjadi haram apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a) Perjalanan wisata yang dilakukan dengan niat untuk bermaksiat 

kepada Allah baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. 

b) Perjalanan wisata yang dilakukan untuk berpatisipasi dalam 

acara-acara kemusyrikan maupun perayaan-perayaan 

keagamaan kaum di luar Islam. 

c) Perjalanan wisata yang mempersempit hak-hak Allah 

Subhanallahu wa Ta‟ala, seperti sesorang yang menyengaja 

bepergian pada muslim haji, namun dirinya justru enggan pergi 

berhaji, padahal dia termasuk golongan orang yang mampu 

menunaikan ibadah haji. 

d) Perjalanan wisata yang mempersempit hak-hak hamba Allah, 

seperti seseorang yang berhutang, namun dananya justru 

dihamburkan untuk berwisata, atau seseorang yang dengan 

berwisata justru menelantarkan hak-hak keluarganya, semisal 
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orang tua, istri, anak, atau orang-orang yang menjadi 

tanggungannya. 

e) Perjalanan wisata yang dilakukan dengan melanggar perintah 

kedua orang tua, atau istri yang pergi tanpa siizin suaminya. 

 

B. Wisata Syariah di Kabupaten Lima Puluh Kota  

Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota Bersama Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata mulai gencar mengembangkan pariwisata syariah sejak 

provinsi Sumatera Barat menerima The World Halal Tourism Award 2016   , 

wisata Luak Limo puluah juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata di 

Propinsi Sumatera Barat. Salah satu faktor pendukungnya adalah karena 

berada pada jalur strategis yang menghubungkan Sumatera Barat dengan 

Riau dan juga ketersediaan sumber daya alam yang membuat pertumbuhan 

ekonominya sangat dinamis. Ada beberapa objek pariwisata pilihan yang 

dikembangkan untuk pariwisata halal yaitu Padang Rumput padang 

mengatas, objek wisata Kapalo Banda Taram, dan Lembah Harau. Dari 3 

pariwisata tersebut yang akan dikembangkan pemerintah, objek wisata kalapo 

banda Taram sudah memulai mengembangkan pariwisata dengan konsep 

Syariah.  

Objek wisata Syariah Kapalo Banda terletak di Kanagarian Taram, 

Kecamatan Harau, merupakan irigasi yang dulunya dibuat oleh masyarakat 

secara tradisional dengan cara gotong royong dan semenjak dibangunnya 

bendungan teknis oleh pemerintah, pada saat ini Kawasan objek wisata syariah 

Kapalo banda yang dahulunya merupakan objek wisata yang bersifat 
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konvensional atas dasar tuntutan masyarakat dan alim ulama kenagarian 

Taram objek tersebut di rubah menjadi obejek yang ramah muslim serta 

menerapkan konsep syariah dalam kegiatan nya, walaupun belum sepenuhnya 

pembenahan ini dilakukan akan tetapi ipaya pemerintah kenagarian Taram 

Kabupaten lima Puluh Kota terus berusaha membenaah pariwisata tersebut 

sesuai dengan konsep dan prinsip Islam. 

 

C. Penelitian Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian ini adalah: 

Tabel II.2 

Penelitian Relevan 

 

JUDUL VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

Pengaruh 

Motivasi 

terhadap 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan 

diekowisat 

mangrove 

wonorejo 

Surabaya (Dian 

Rizki Maulidiya 

dan Sunarti, 

Jurnal 

Adminitrasi 

Bisnis  Volume 

5 No. 1 Februari 

2018) 

Motivasi (X) 

- Motivasi 

Fisik 

- Motivasi 

Sosial 

- Motivasi 

Fantasi 

Keputusan 

Berkunjung 

(Y) 

Berdasarkan hasil 

uji t dari penelitian 

ini menunjukan 

nilai sig 0,000 < 

0,05 yang berarti 

motivasi yang 

terdiri dari motivasi 

fisik, motivasi 

sosial dan motivasi 

fantasi secara 

Bersama-sama 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap keputusan 

berkunjung 

wisatawan. 

Berdasarkan uji t 

dapat diketahui 

bahwa item 

motivasi fisik 

memiliki pengaruh 

yang paling kuat 

dari item lainnya. 

Sehingga pada hasil 

penelitian ini item 

motivasi fisi 

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini terdapat pada 

variable X 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

variabel bauran 

pemasaran Islam 

dan destination 

image terhadap 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan dan 

lokasi dalam 

penelitian ini 

pada kabupeten 

Lima Puluh 

Kota Provinsi 

Sumatera Barat 

dan Analisis 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

Analisis Regresi 

berganda 



91 

 
 

JUDUL VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

memiliki pengaruh 

yang paling 

dominan  terhadap 

keputusan 

berkunjung.  

Pengaruh 

Bauran 

Pemsaran 

terhadap 

keputusan 

wisatawan 

berkunjung 

Sadratari 

Ramayana 

Prambanan di 

Prambanan 

(Ismiyati, 

Jurnal Perilaku 

dan strategi 

Bisnis Volume 

4 No 1 2016) 

Bauran 

Pemasaran (X) 

- Produk 

- Harga 

- Promosi 

- Tempat 

Keputusan 

Berkunjung 

(Y) 

-  

Hasil Penelitian 

Menunjukan faktor 

yang paling yang 

paling 

mempengaruhi 

keputusan 

berkunjung adalah 

promosi dengan 

nilai koefisien 

0,515 dan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

Tempat, produk 

menjadi faktor 

kedua dan ketiga 

sebesar 0,491 dan 

0,346 yang 

mempengaruhi  

keputusan 

wisatawan 

Sedangkan Harga 

tidak memiliki 

pengaruh positif 

dengan nilai 

koefisien regresi 

0,114. Secara 

simultan Produk 

Harga, promosi dan 

Tempat  

berpengaruh pada 

keputusan 

wisatawan dan 

dalam pengujian 

koefisien 

determinasi 

keempat variable 

diatas dapat 

menerangkan 

variable y sebesar 

52,5 %.  

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

Variabel 

penelitian dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel bauran 

pemasaran 7p 

dan bauran 

pemasaran Islam 

dan destination 

image terhadap 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan dan 

lokasi dalam 

penelitian ini 

pada kabupeten 

Lima Puluh 

Kota Provinsi 

Sumatera Barat 

dan Analisis 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

Analisis Regresi 

berganda 
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JUDUL VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

Pengaruh 

Implementasi 

Bauran 

Pemasaran Jasa 

Terhadap Proses 

Keputusan 

wisatawan 

mengunjungi 

objek wisata di 

kota padang 

(Ratmi Prima 

Lita, Jurnal 

Managemen 

Pemasaran 

Volume 2 No 2 

Desember 2018)  

Bauran 

Pemasaran (X) 

- Produk 

- Harga 

- Promosi 

- Distribusi 

- Partisipan 

- Bukti Fisik 

- Proses 

Keputusan 

Wisatawan (Y) 

 

Penelitian ini 

menguji pengaruh 

penerapan bauran 

pemasaran jasa 

terhadap proses 

pengambilan 

keputusan 

wisatawan untuk 

melakukan wisata 

di kota Padang. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

pemasaran jasa. 

Metode 

pengambilan 

sampel yang 

digunakan adalah 

teknik pengambilan 

sampel secara 

purposif. Ukuran 

sampel adalah 150 

wisatawan. Data 

dianalisis dengan 

analisis jalan. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

bauran pemasaran 

jasa berpengaruh 

signifikan secara 

simultan dan 

parsial terhadap 

pengambilan 

keputusan 

wisatawan untuk 

melakukan wisata 

di kota Padang 

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

varioabel yang 

digunakan  

bauran 

pemasaran Islam 

dan destination 

image terhadap 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan dan 

lokasi dalam 

penelitian ini 

pada kabupeten 

Lima Puluh 

Kota Provinsi 

Sumatera Barat 

dan Analisis 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

Analisis Regresi 

berganda 

 

Pengaruh City 

Branding Dan 

City Image 

Terehadap 

Keputusan 

berkunjung 

Wisatawan  Ke 

City Brand 

(X1) 

City Image 

(X2) 

Keputusan 

Berkunjung 

(Y) 

Temuan penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa city 

branding memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap city 

image, city 

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

terdapat pada 

variabel X 

penelitian ini 

menggunakan 
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JUDUL VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

banyuwangi 

(Badriatul 

Jannah, Zainul 

Arifin, Andriani 

Kusmiati, 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB) 

Volume 17 No. 

1 Desember 

2015) 

branding memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

berkunjung, dan 

city image 

memiliki pengaruh 

tetapi tidak 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

berkunjung. 

Dengan demikian 

Pemerintah 

Kabupaten 

Banyuwangi 

hendaknya lebih 

meningkatkan lagi 

promosi 

pariwisatanya 

tentang The Sunrise 

of Java agar lebih 

dikenal di 

masyarakat 

Banyuwangi 

maupun di luar 

Banyuwangi. Agar 

terbentuk city 

image yang 

diinginkan sebagai 

kota wisata serta 

memperbaiki 

infrastruktur yang 

ada di Banyuwangi 

supaya 

memudahkan 

wisatawan untuk 

berkunjung 

variabel bauran 

pemasaran 7p 

dan bauran 

pemasaran Islam 

dan destination 

image terhadap 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan dan 

lokasi dalam 

penelitian ini 

pada kabupeten 

Lima Puluh 

Kota Provinsi 

Sumatera Barat 

dan Analisis 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

Analisis Regresi 

berganda 

 

Pengaruh brand 

positioning 

wonderful 

indonesia 

terhadap 

keputusan 

wisatawan 

mancanegara 

untuk 

Brand 

Positioning 

(X) 

Keputusan 

Berkunjung 

(Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa positioning 

merek memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

keputusan 

wisatawan asing 

untuk berkunjung 

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini adalah 

terdapat pada 

variabel X 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel bauran 

pemasaran 7p 



94 

 
 

JUDUL VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

berkunjung ke 

indonesia 

(survei terhadap 

wisatawan 

mancanegara 

asal singapore, 

malaysia dan 

Australia), 

(Maharani, 

Tourism and 

Hospitality 

Essentials 

(THE) Journal, 

Vol.IV No.1, 

2017)  

 

ke Indonesia. 

 

dan bauran 

pemasaran Islam 

dan destination 

image terhadap 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan dan 

lokasi dalam 

penelitian ini 

pada kabupeten 

Lima Puluh 

Kota Provinsi 

Sumatera Barat 

dan Analisis 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

Analisis Regresi 

berganda 

An Analysis of 

Citizens‟ 

Understanding 

on Sharia 

Tourism in 

Pekanbaru City, 

Indonesia 

(Zulkifili, Boy 

Syamsul Bakhri, 

Muhammad 

Yusuf, WSEAS 

Transactions on 

Business and 

Economics 

Journal, Vol 16, 

2019) 

Pengetahuan 

Masyarakat 

tentang 

pariwisata 

syariah 

Hasil penelitian 

masyarakat telah 

mengetahui tentang 

pariwisata Syariah 

akan tetapi mereka 

belom bisa 

membedakan 

anatara pariiwisata 

Syariah dengan 

pariwista religi 

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini adalah teknik 

analisis yang di 

gunakan analisis 

regeresi 

berganda dan 

lokasi penelitian 

dalam penelitian 

ini di kabupaten 

Lima Puluh 

Kota provinsi 

Suamtera Barat 

Increasing Halal 

Tourism 

Potential at 

Andaman Gulf 

in Thailand for 

Muslim Country 

(Sureerat 

Chookaew, 

Journal of 

Economics, 

Potensi Wisata 

halal  di 

Thailand 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah pariwisata 

halal sangat 

berpotensi dinegara 

Thailand khusus 

nya daerah 

mayoritas muslim 

yakni Yala, 

Naratiwat, dan 

Perbedaan 

dalam penelitian 

ini adalah teknik 

analisis yang di 

gunakan analisis 

regeresi 

berganda dan 

lokasi penelitian 

dalam penelitian 

ini di kabupaten 
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JUDUL VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

Business and 

Management, 

Vol. 3, No. 7, 

July 2015) 

patani, 

pengembangan 

pariwisata halal 

terfokus pada 

Kulinel halal, Hotel 

halal, dan spa halal 

Lima Puluh 

Kota provinsi 

Suamtera Barat 

Sumber: Jurnal diolah 2019 

Adapun perbedaan secara keseluruhan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah dilihat dari : 

1. Indikator penelitian dimana peneliti menggunakan indikator pada Variabel 

Bauran Pemasaran Jasa yang meliputi Produk (X1), Harga (X2), Promosi 

(X3), Distribusi (X4), Orang (X5), Bukti Fisik (X6), Proses (X7) dan 

peneliti menggunakan bauran pemasaran Islam dengan menambah 2 

variabel yang meliputi Janji (X8) Sabar (X9), serta peneliti juga 

menambahkan 1 variebel dengan konsep pariwisata yakni Destination 

Image (X10) (Cognitive Destination Image, Affactive Destination Image), 

Seta Indikator Pada (Y) Keputusan Berkunjung (Mengenali Kebutuhan, 

Pencarian Informasi, Evaluasi alternative, Keputusan Membeli dan 

Perilaku Pasca Membeli). 

2. Metode Dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 

Field Researh lokasi penelitian ini adalah Pariwisata syariah yang 

berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat 

 

D. Konsep Operasional Penelitian 

Konsep Variabel Operasional dalam Penelitian ini dapat dilihat pada 

table berikut: 
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Table II.3 

Konsep Operasional Penelitian 

 

VARIABEL 
DEFINISI 

VARIABEL 
INDIKATOR SKALA KUESIONER 

Produk (X1) Produk adalah 

seperangkat atribut 

berwujud maupun 

tdak berwujud, di 

dalamnya masalah 

warna, harga, nama 

baik pabrik nama 

baik toko yang 

menjual, pelayanan 

pabrik serta 

pelayanan pengecer, 

yang diterima oleh 

pembeli guna 

memuaskan 

keinginannya.
112

 

1. Tampilan 

2. Kualitas 

Produk 

3. Garansi 

4. Merek 

5. Halal 

Produk 

Interval 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

Harga (X2) Harga  adalah 

sejumlah uang 

yang ditagihkan 

atas suatu produk 

atau jasa atau 

jumlah dari nilai 

yang ditukarkan 

para pelanggan 

untuk memperoleh 

manfaat  

dari 

Memiliki atau 

menggunakan suatu 

produk atau jasa.
113

 

1. Harga 

kompentitif 

2. Harga 

Terjangkau 

3. Kesesuaian 

Harga 

Interval 

 

6 – 7 

 

8 – 9 

 

10 – 11 

Tempat (X3) Tempat adalah 

segala sesuatu yang 

menunjukkan 

berbagai kegiatan 

bisnis untuk 

membuat produk 

agar mudah 

diperoleh oleh 

pelanggan dan selalu 

1. Akses 

2. Visibilitas 

3. Traffic 

4. Lingkungan 

5. Ekspansi 

Interval 

 

12 – 13 

14 

15 – 16 

17 

18 – 19 

                                                             
112

 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Alfa Beta, 

2011), hlm. 139  
113

 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12, (Jakarta : 

Erlangga, 2006), hlm.345 
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VARIABEL 
DEFINISI 

VARIABEL 
INDIKATOR SKALA KUESIONER 

tersedia bagi 

pelanggan.
114

 

Promosi (X4) Promosi adalah arus 

informasi atau 

persuasi satu arah 

yang dapat 

mengarahkan 

organisasi atau 

seseorang untuk 

menciptakan 

transaksi antara 

pembeli dan penjual. 

Promosi merupakan 

kegiatan pemasaran 

yang sangat penting 

dilakukan.
115

 

1. Penjualan 

Pribadi 

2. Periklanan 

3. Publikasi 

4. Promosi 

Penjualan 

5. Hubungan 

Masyarakat 

Interval 

 

20 

 

21 

22 

23 – 24 

 

25 

Manusia 

(X5) 

Manusia (People) 

adalah produsen 

maupun konsumen 

dalam praktik 

pemasaran. 

Marketer muslim 

harus memberikan 

perhatian dan 

perlindungan kepada 

supliernya, 

karyawan, partner 

bisnis, konsumen, 

dan masyarakat.
140

 

1. Etika Islam 

2. Pelayanan 

Interval 

 

26 - 27 

28 - 30 

Proses (X6) Proses adalah cara 

yang dilakukan 

pemasar

 untu

k menarik 

konsumen dengan 

menunjukkan 

bagaimana produk   

atau  jasa 

disajikansampai 

ketangan 

konsumen.
141

 

1. Langkah-

langkah dan 

tahapan 

2. Perubahan 

dalam 

langkah-

langkah 

dalam 

tahapan 

 

Interval 31 -34 

 

 

35 – 36 

Bukti Fisik 

(X7) 

Bukti Fisik adalah 

lingkungan fisik 

1. Fasilitator 

Exterior 

Interval 37 

 

                                                             
114

 Philip kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Terjemahan Benyamin 

Molan : Edisi 12, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm.132 
115

 Daryanto, Manajemen Pemasaran, Cet. Ke-1, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nuraini 

Sejahtera, 2001), hlm. 94 
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VARIABEL 
DEFINISI 

VARIABEL 
INDIKATOR SKALA KUESIONER 

perusahaan tempat 

jasa diciptakan dan 

tempat penyedia jasa 

dan konsumen 

berinteraksi, 

ditambah unsur 

berwujud apapun 

yang digunakan 

untuk 

mengkomunikasikan 

atau mendukung 

peranan jasa itu.
116

 

2. Fasilitas 

Interior 

3. Bukti fisik 

lainnya 

38 – 40 

 

41 

Janji (X8) Janji adalah ucapan 

yang menunjukkan 

kesanggupan dan 

kesadaran untuk 

berbuat sesuatu. 

Memegang teguh 

dan menepati janji 

dalam segala urusan 

baik urusan dagang 

yang kecil juga 

dilakukan oleh 

Rasulullah Saw.
117

 

1. Kepercayaan 

2. Kesesuaian 

3. Bertanggung 

Jawab 

4. Menghormati 

waktu 

Interval 42 – 43 

44 

45 

 

46 – 47 

Kesabaran 

(X9) 

Kesabaran adalah 

elemen yang 

penting dalam 

industri jasa. 

Kesabaran 

merupakan dasar 

dari komunikasi 

yang baik. Dalam 

kegiatan 

pemasaran, 

komunikasi yang 

baik (efektif dan 

efesien) merupakan 

kunci dasar untuk 

memperoleh 

kesuksesan dalam 

pemasaran.
118

 

1. Komunikasi 

2. Kesigapan 

3. Keterampila

n 

Interval 48 – 50 

51 

52 -53 

Destination 

Image (X10) 

 citra destinasi 

didefinisikan tidak 

1. Pengetahuan 

tentang 

Interval 54 – 57 

 

                                                             
116

 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 

hlm. 210 
117

 Gunara dan Sudibyo, Op. Cit.,  hlm. 112 
118

 Samir Abuznaid, Islamic Marketing : Addessing The Muslim Market, Journal An-

Najah Univ.J.Res (humanities), Vol. 26, 2012, hlm. 1495 



99 

 
 

VARIABEL 
DEFINISI 

VARIABEL 
INDIKATOR SKALA KUESIONER 

hanya sebagai 

atribut destinasi 

tetapi juga kesan 

menyeluruh yang 

ditampilkan oleh 

destinasi. Citra 

destinasi terdiri dari 

karakteristik 

fungsional yang 

menyangkut aspek 

nyata dari destinasi 

dan karakteristik 

psikologis yang 

menyangkut aspek 

tidak berwujud. 

Selain itu citra 

destinasi dapat 

diatur secara 

kontinum mulai 

dari ciri-ciri yang 

dapat digunakan 

untuk 

membandingkan 

semua destinasi 

yang unik menjadi 

sangat sedikit. 

 

destinasi 

2. Emosi dan 

perasaan 

tentang 

destinasi 

 

58 – 59 

Keputusan 

Berkunjung 

(Y) 

Keputusan 

berkunjung 

wisatawan merujuk 

pada konsep 

keputusan pembelian 

konsumen yang 

diadaptasi menjadi 

keputusan 

berkunjung 

wisatawan, Menurut 

Mathieson 

keputusan 

melakukan 

perjalanan wisata 

adalah keputusan 

pembelian yang 

mengeluarkan uang 

untuk mendapatkan 

kepuasan. keputusan 

pembelian adalah 

sebuah proses 

1. Mengenali 

Kebutuhan 

2. Pencarian 

Informasi 

3. Evaluasi 

Alternative 

4. Keputusan 

Membeli 

5. Perilaku 

Pasca 

Membeli 

Interval 60 -61 

 

62 – 63 

 

64 – 65 

 

66 – 67 

 

68 – 69 
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VARIABEL 
DEFINISI 

VARIABEL 
INDIKATOR SKALA KUESIONER 

dimana konsumen 

mengenal 

masalahnya mencari 

infemasi mengenai 

produk atau merek 

tertentu dan 

mengevaluasi 

seberapa baik 

masing-masing 

alternative tersebut 

dapat memecahkan 

masalahnya, yang 

kemudian 

mengarahkan kepada 

keputusan 

pembelian.
119

 (Y) 

 

Sumber: Data Olahan 2019 

 

E. Operasinalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator 

dari variabel -variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, 

operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari 

masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan 

alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi 

variabel dalam penelitiannya ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah product 

(produk) X1, price (Harga) X2, promotion (Promosi) X3, place (tempat) 

X4, physical evidence (bukti fisik) X5, process ( proses) X6, dan people 

(orang) X7 dengan pernyataan-pernyataan kuisioner yang mengadopsi 

                                                             
119

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa Edisi ketiga, (Malang: Bayumedia,2008) hlm 21 
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pada penlitian Olivia Christi Pamulia (2019)
120

 dan peneliti menambah 

beberapa pernyataan mengenai pemasaran syariah, pada variabel promose 

(janji) X8, patience (sabar) X9 dengan pernyataan-pernyataan kuisioner 

mengadopsi pada penelitian Rida Rizkika (2018) sedangkan pada variabel 

Destination Image (Citra Destinasi) X10 peneliti mengadopsi penelitian 

Taufik Abdullah (2016).
121

 

2. Variabel Terikat (dependent Variabel) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

Keputusan berkunjung wisatawan (Y) dalam pernyataan-pernyataan 

kuisioner mengadopsi penelitian dari Anjar Hari Kiswanto (2011).
122

 

 

  

                                                             
120

 Olivia Christi Pamulia, Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan 

Berkunjung Pada objek Wisata Rumah Alam Manado, (Jurnal EMBA, Vol 7 No. 3, 2019) hlm. 

2661 - 2670 
121

 Taufik Abdullah, Pengaruh Destination Image Terhadap Motivasi Berkunjung 

Wisatawan Ke Kabupaten Sumedang, ( Jurnal Managemen Resort dan Leisure Vol. 12 No. 2, 

2015) hlm.68 – 76. 
122

 Pengaruh Harga, Lokasi dan Fasilitas Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di 

obejk Wisata Dempo Awang Beach Rembang (Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011) 
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F. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: Data Olahan 2019                                            

 

Gambar II.2: Kerangka Konseptual  

                                

                           Keterangan :                   Persial  

                                                                                                      Simultan 

 

 

 

 

 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Tempat (X3) 

Keputusan Berkunjung 

(Y) 

Promosi (X4) 

Manusia (X5) 

Bukti Fisik (X7) 

Janji  (X9) 

Sabar (X8) 

Destination Image (X10) 

Proses (X6) 
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G. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebagai suatu jawaban permasalahan sementara 

yang bersifat dugaan dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan 

kebenarannya melalui data empiris (fakta lapangan). Hipotesis dapat benar 

atau terbukti dan tidak terbukti setelah didukung oleh fakta-fakta dari hasil 

penelitian lapangan. 

Berdasarkan perumusan masalah serta landasan teori yang telah 

dipaparkan sebelumnya maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Produk pariwisata merupakan pengalaman bermakna yang berhubungan 

langsung dengan wisatawan yang tergantung pada ransanagn indra 

penglihatan dan suara. Wisatawan akan mungkin memberikan apresiasi 

yang tinggi dan bermakna pada suatu tempat atau layanan tertentu jika 

dapat ransangan indra sesuai harapan.
123

 Berdasarkan penelitian terdahulu 

penelitian dari Ismiyati (2016)
124

 variabel produk berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap keputusan berkunjung para wisatawan. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh produk terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

                                                             
123

  I Gusti Bagus Rai Utama, Pemasaran Pariwisata (Penerbit Andi: Yogyakarta, 2017) 

hlm. 21 
124

 Ismiyati, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Wisatawan Untuk 

Mengunjungi Sandratari Ramayanan Prambanan, (Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol 4 No 1 

2016) Op. Cit hlm. 60 -71 
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Ho : Tidak terdapat pengaruh produk terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

2. Didalam buku I gusti manajemen pemasaran pariwisata harga sangat 

mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu produk, harga yang 

kompetitif dengan produk yang berkualitas akan menimbulkan minat yang 

tinggi dalam pemebelian suatu produk.
125

 Berdasarkan penelitaian dahulu 

dalam penelitian dari Ratmi Prima Lita (2018)
126

 variabel harga  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh price (harga) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

Ho : Tidak terdapat pengaruh price (harga)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

3. Promosi adalah istilah deskriptif singkat dari kegiatan komunikasi baik 

secara pribadi dan melalui media masa yang dilakukan untuk 

memengaruhi orang-orang agar membeli suatu produk.
127

 Berdasarkan 

                                                             
125

 Ibid, hlm. 22 
126

 Ratmi Prima Lita, Pengaruh Implementasi Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Proses 

Keputusan Wisatawan Mengunjungi Objek Wisata di Kota Padang, (Jurnal Management 

Pemasaran Modern Vol 2 No 2, 2018) Op. Cit hlm. 92 -99 
127

 Ibid, hlm. 24 
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penelitian dahulu penelitian dari Zahrutol Wardah (2016)
128

 variabel 

promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

berkunjung. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh promotion (promosi) terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh promotion (promosi)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

4. Tempat sebagai elemen bauran pemasaran dapat diartikan distribusi dan 

tempat usaha yang menentukan keberhasilan strategi pemasaransecara 

efektif, tempat usaha yang sangat mudah di jangkau akan mempermudah 

bagi konsumen untuk menemukan sebuah produk yang di harapkan. 

Berdsarkan penilitain Ismiyati (2016)
129

 variabel tempat tempat 

berpengaruh positif dan signifikanterhadap keputusan berkunjung 

wisatawan. 

 

 

 

                                                             
128

 Zahrutol Wardah, Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Keputusan Wisatawan 

Berkunjung (Survey pada Pengunjung Taman safari II Prigen Pasuruan), (Jurnal Adminitrasi 

Bisnis Vol. 40 No. 1 2016) Hlm, 23 - 30 
129

 Ismiyati, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Wisatawan Untuk 

Mengunjungi Sandratari Ramayanan Prambanan, (Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol 4 No 1 

2016) Op. Cit hlm. 60 -71 
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Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh place (tempat) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh place (tempat)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

5. Penawaran pariwisata adalah penawaran sebuah produk yang tidak 

berwujud namun konsumen biasanya mencari bukti fisik yang nyta untuk 

mengevaluasi produk sebelum mereka membeli , lebih lanjut dijelaskan 

bahwa bukti fisik memberikan kontribusi untuk memengaruhi pelanggan 

bagaimana mereka benar-benar menilai kualitas jasa sebagai bentuk nyata. 

130
Didalam penelitian Henilia Yulita (2016)

131
 penlitian ini bukti fisik 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan untuk 

berkunjung. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh physical evidance (bukti fisik) terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten 

Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 
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Ho :  Tidak terdapat pengaruh physical evidence (bukti fisik)  terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten 

Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

6. Proses merupakan bagian terpenting dalam bauran pemasaran elemen 

proses meliputi prosedur, mekanisme, alur kegiatan dalam pelayanan agar 

konsumen tertarik dalam pembelian suatu produk. Didalam penelitian 

Olivia Christi Pamulia (2019)
132

 variabel proses sangat prostif dan tidak 

signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh process (proses) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh process (proses)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

7. Pariwisata sering digambarkan sebagai industry manusia dan manusi yang 

menjadi ciri diman perusahaan membedakan diri untuk mendapatkan 

keunggulan kompetitif dalam menarik konsumen di pasar. Di dalam 

penelitian Ratmi Prima Lita (2018)
133

 variabel  manusia (orang) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. 
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Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh people (orang) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh people (orang)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

8. Janji berhubungan erat dengan kepercayaan dalam sebuah pemasaran. 

Janji adalah ucapan yang menunjukkan kesanggupan dan kesadaran untuk 

berbuat sesuatu. Memegang teguh dan menepati janji dalam segala urusan 

baik urusan dagang yang kecil juga dilakukan oleh Rasulullah Saw. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh promose (janji) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh promose (janji)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

9. Kesabaran merupakan elemen bauran pemasaran sebagai kunci dalam 

melakukan komunikasi , salah satu siffat marketer muslim yang baik 

adalah sabar, sabar dalam melayani konsumen untuk mencapai harapan 

yang dinginkan konsumen. 
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Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh patience (sabar) terhadap keputusan wisatawan 

berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota 

provinsi Sumatera Barat 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh patience (sabar)  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

10. Destination Image adalah sejumlah gambaran, kepercayaan, persepsi dan 

pikiran dari wisatawan terhadap suatu destinasi yang melibatkan berbagai 

produk dan atribut destinasi terkait, didalam penelitian Taufik Abdullah 

(2015)
134

 hasil dalam penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan variabel independent (X) destination image terhadap variabel 

dependen (Y) Keputusan berkunjung wisatawan di kabupaten Sumedang.  

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha : `Terdapat pengaruh Destination Image (citra destinasi) terhadap 

keputusan wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten 

Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

Ho` :  Tidak terdapat pengaruh Destination Imagr (citra destinasi)  

terhadap keputusan wisatawan berkunjung pada wisata syariah di 

kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 
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11. Berdasarkan penelitian dahulu dalam penelitaian Ratmi Prima Lita 

(2018)
135

 variabel product (produk), price (Harga), promotion (Promosi), 

place (tempat), physical evidence (bukti fisik), process ( proses), dan 

people (orang) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan. 

Dalam penelitian ini adanya jawaban sementara sebagai berikut: 

Ha :  Terdapat pengaruh secara simultan product (produk), price 

(Harga), promotion (Promosi), place (tempat), physical evidence 

(bukti fisik), process ( proses), dan people (orang), promose (janji), 

patience (sabar) dan Destination Image terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 

Ho` :  Tidak terdapat pengaruh secara simultan product (produk), price 

(Harga), promotion (Promosi), place (tempat), physical evidence 

(bukti fisik), process ( proses), dan people (orang), promose (janji), 

patience (sabar) dan Destination Image  terhadap keputusan 

wisatawan berkunjung pada wisata syariah di kabupaten Lima 

Puluh Kota provinsi Sumatera Barat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah untuk mencari makna dibalik data yang berasal dari pengakuan subjek 

pelakunya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan desain penelitian dari Uma 

Sekaran. Klasifikasi desain penelitian tersebut terdiri dari: 

1. Tujuan Penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

hipotesis atau menguji teori yang sudah ada. Studi yang termasuk dalam 

pengujian hipotesis biasanya akan menjelaskan sifat hubungan tertentu, 

atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

(independensi) dua atau lebih faktor di dalam suatu situasi. 

2. Jenis Investigasi. Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang terjadi, 

peneliti menggunakan studi korelasional. Studi korelasional merupakan 

studi dimana peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang 

berkaitan dengan masalah.
136

 

3. Tingkat Intervensi yang digunakan peneliti adalah tingat intervensi 

sedang yaitu menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai alat untuk 

mengumpulkan data dari responden.  

4. Situasi Studi. Studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi yang 

tidak teratur. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi lapangan 
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(field research). Sebab peneliti ingin melihat hubungan antara Variabel 

Bauraran Pemasaran, Destination Image Terhadap Keputusan wisatawan 

Berkunjung Pada wisata Syariah Kapalo banda Kabupaten Lima Puluh 

Kota Kota Sumatera Barat 

5. Unit Analisis. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang 

dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya.
137

 Dalam penelitian 

ini, yang menjadi unit analisisnya yaitu wisatawan pada wisata syariah 

Kapalo banda Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat 

6. Horizon Waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi cross-

sectional. Studi cross-sectional adalah sebuah studi yang dilakukan 

dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, selama periode harian, 

mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian  ini adalah wisatawan yang sedang berkunjung 

pada objek wisata Syariah Kapalo banda Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat 

objek dalam penelitian ini adalah keputusan wisatawan berkunjung pada objek 

wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota provinsi Sumatera Barat. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di objek wisata Syariah Kapalo banda 

Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Waktu penelitian di mulai bulan 

September 2019 sampai dengan selesai. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Sebelum dilakukan penarikan sampel, perlu diketahui terlebih dahulu 

populasinya. Hal ini bertujuan agar penelitian ini mendapatkan sampel yang 

representative sehingga mendukung tercapainya suatu tujuan.  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung pada objek 

wisata Syariah kapalo banda kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diperoleh dengan cara-

cara tertentu untuk menjadi wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi.
138

 Sampel 

yang diambil dari populasi harus representatif. 

Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen/responden yang lebih 

besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 elemen/responden di mana 

semakin besar sampel (makin besar nilai n = banyaknya sampel) maka akan 

memberikan hasil yang lebih akurat.
139

 

Populasi adalah tidak terbatas, jadi sebuah sampel sebanyak 100 orang 

yang diambil dari popoulasi berjumlah 5000 secara kasar mempunyai 

ketepatan estimasi yang sama dengan 100 sampel yang diambil dari 200 juta 
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populasi.
140

 Jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden 

dari wisatawan pada objek wisata syariah di kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

E. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. 

Di mana accidental sampling diperoleh semata-mata dari keadaan yang 

incidental atau kebetulan.
141

 Pemilihan sampel secara kebetulan atau 

accidental juga disebut pemilihan konvein (convein sampling) yang 

merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau dijumpai 

sesuai dengan persyaratan atau ketentuan dan paling mudah dijangkau atau 

didapatkan. 

Responden yang dipilih sebagai anggota atau bagian dari sampel 

adalah siapa saja mereka yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah 

ditemui atau dijangkau tanpa ada pertimbangan apapun.Ini mencakup 

pengumpulan informasi dari anggota populasi yang secara cepat atau 

sekenanya didapatkan untuk memberikan informasi tentang suatu hal. 

Banyaknya sampel yang akan diambil yaitu pada saat di mana peneliti merasa 

cukup mendapatkan gambaran (kejelasan) jawaban permasalahan penelitian 

dari sampel yang terjaring.
142
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F. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data dan inforamsi yang diperlukan dikumpulkan 

dalam bentuk data primer dan data sekunder. 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang 

kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut dan kemudian 

dikembangkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berasal dari 

responden langsung melalui kuesioner yang diberikan. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data 

ini diperoleh dari perpustakaan, jurnal maupun dari laporan-laporan 

penelitian terdahulu.
143

  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data secara langsung yang 

dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden untuk 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran, destination image, destination 

branding terhadap keputusan berkunjung pada wisata Syariah Kaplo 

Banda Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Pertanyaan ini 

dirancang untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 
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2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data seperti informasi yang berkaitan 

dengan penelitian seperti Data jumlah data wisatawan, bentuk geografi 

objek wisata syariah. 

3. Wawancara yaitu yaitu suatu proses pengumpulan data untuk suatu 

penelitian dengan cara tanya jawab untuk memperoleh informasi dan data 

yang akan diteliti. 

 

H. Instrumen dan Skala Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga 

data-data yang diperoleh lebih mudah diteliti. 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrument yang akan digunakan untuk 

penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.
144

 . 

Instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data penelitian harus 

disusun dengan baik, sehingga menghasilkan data yang benar-benar obyektif 

sesuai dengan tujuan penelitian. Instrument penelitian ini disusun berdasarkan 

tujuan penelitian yang mengacu pada variabel penelitian. instrumen penelitian 

ini adalah menggunakan kuesioner.  

Sedangkan skala pengukuran penelitian merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 
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ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 

pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.
145

 

Instrument dan skala dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah product 

(X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), process (X6),  

physical evidence (X7), promise (X8), patience (X9) dan destination 

image (X10) dengan pernyataan-pernyataan kuisioner yang mengadopsi 

pada penlitian Olivia Christi Pamulia (2019)
146

 dan peneliti menambah 

beberapa pernyataan mengenai pemasaran syariah, pada variabel promose 

(janji) X8, patience (sabar) X9 dengan pernyataan-pernyataan kuisioner 

mengadopsi pada penelitian Rida Rizkika (2018) sedangkan pada variabel 

Destination Image (Citra Destinasi) X10 peneliti mengadopsi penelitian 

Taufik Abdullah (2016).
147

 dan keputusan berkunjung sebagai variabel Y 

yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kuesioner yaitu pengajuan 

sejumlah pertanyaan yang terstruktur kepada semua responden dengan 

pertanyaan yang sama dan urutan yang sama pula. Keputusan berkunjung 

wisatawan (Y) dalam pernyataan-pernyataan kuisioner mengadopsi 

penelitian dari Anjar Hari Kiswanto (2011).
148
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2. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Interval, yang 

berfungsi untuk mengetahui derajat dari tingkat sangat setuju hingga tidak 

sangat setuju terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Bobot 

yang diberikan sebagai berikut:
149

 

Tabel III.1 

Bobot Skala Likert 

 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat Setuju (SS) 

Setuju (S) 

Ragu-Ragu (RG) 

Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

I. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari 

suatu penelitian, karena analisis data berfungsi menyimpulkan hasil penelitian. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji instrument, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis. 

1. Uji Instrumen 

Ketetapan suatu pengujian sangat tergantung pada kualitas data 

yang digunakan dalam pengujian tersebut. Oleh karena itu instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data harus valid dan reliable. Uji 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:  

a. Uji Validitas merupakan ukuran suatu objek yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Instrumen yang 
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valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Instrumen 

dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Pada uji validitas suatu variabel dikatakan valid jika memberi 

nilai >0,05 atau 5%.
150

 

b. Uji Reliabilitas merupakan suatu instrumen yang dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah di anggap baik. Sehingga beberapa kali diulang pun 

hasilnya akan tetap menunjukkan konsistensi instrumen dalam 

memberikan hasil pada waktu dan tempat yang berbeda. Untuk uji 

reliabilitas digunakan teknik Cronbach Alpha di mana instrumen dapat 

dikatakan handal atau reliabel bila memiliki koefisien kehandalan 

sebesar >0,6.
151

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian hipotesis 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Uji asumsi klasik 

bertujuan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan pada data 

tertentu dapat diinprestasikan dengan tepat. Penelitian ini akan mengukur 

normalitas, dan heteroskedatisitas.
152

 

a. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi 
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normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data antara lain 

dapat membandingkan probabilitas nilai Kolmogrov-Smirnov dengan 

sebesar 0,05 (5%). Apabila hasil pengujian normalitas lebih dari α = 

0,05 (0,880 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

di antara variabel bebas. Metode pengujian yan digunakan yaitu 

melihat nilai inflation factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. 

Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model 

regresi bebas dari multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Metode pengujian yang digunakan adalah 

dengan melihat pola titik pada grafik scatter plot. 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi 

linear berganda, Uji t, Uji F dan koefisien determinasi R
2 

yaitu sebagai 

berikut:
 153
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a. Persamaan Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan 

kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel 

terikat. 

Y = a+ b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5 + b6X6+b7X7+ b8X8 + 

b9X9+b10X10………………+.bnXn 

Keterangan: 

Y = Keputusan berkunjung  X1= Produk 

a  = Konstanta    X2= Harga 

b= Koefisien Regresi   X3= Tempat 

      X4= Promosi 

      X5= Manusia 

      X6= Proses 

      X7 = Bukti Fisik 

      X8 = Janji 

      X9 = Sabar 

      X10= Destination Image 

b. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat.
154

Langkah-langkahnya adalah: 

1) Merumuskan hiopotesis 

2) Menemukan level of significance α = 0,05  

3) Membandingkan thitung dengan ttabel 

4) Membuat Kesimpulan 
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c. Uji Simultan (Uji-F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
155

 Langkah-

langkahnya adalah: 

1) Merumuskan hipotesis 

2) Menentukan level of significance   = 0,05 

3) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

4) Membuat Kesimpulan 

d. Koefisien Determinasi 

Untuk mengukur seberapa besarnya kontribusi variabel X 

terhadap variabel Y digunakan uji koefisien determinasi kepada 

berganda (Adjusted R
2
). Koefisien determinasi (Adjusted R

2
) adalah 

besaran yang menunjukkan seberapa besar perubahan variabel terikat 

(Y) yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas (X). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people 

(X5), process (X6),  physical evidence (X7), promise (X8), patience (X9) 

dan destination image (X10) secara persial berpengaruh positif terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan pada pariwisata syariah di Kabupaten 

Lima Puluh kota provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis data dalam penelitian ini setiap variabel pada penelitian ini 

berpengaruh secara positif terhadap keputusan wisatawan berkunjung. 

2. Secara simultan variabel product (X1), price (X2), place (X3), promotion 

(X4), people (X5), process (X6),  physical evidence (X7), promise (X8), 

patience (X9) dan destination image (X10) berpengaruh secara bersama -

samaan terhadap keputusan wisatawan berkunjung. Ketika sesorang 

pemasar atau marketer meningkatkan strategi bauran pemasaran syariah 

dalam melakukan kegiatan pemasaran maka keputusan wisatawan 

berkunjung akan mengalami peningkatan dan sebaliknya apabila seorang 

pemasar atau marketer menurunkan strategi pemasaran makan akan 

mengalami penurunan terhadap keputusan wisatawan dalam berkunjung 

pada suatu objek destinasi. 
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3. Variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi keputusan wisatawan 

berkunjung adalah variabel harga sebesar 3,897. Hal pertama yang 

diperhatikan wisatawan adalah harga yang ditawarkan pengelola untuk 

meperoleh produk dan jasa pariwisata, dikarenakan apabila harga 

ditetapkan tidak sesuai dengan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan 

maka akan mempengaruhi keputusan wisatawan dalam berkunjung. 

4. Berdasarkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.811, dapat diartikan bahwa 

sumbangan pengaruh variabel independen  (product, price, place, 

promotion, people, process,  physical evidence, promise, petience dan 

destination image) terhadap variabel dependen (keputusan wisatawan 

berkunjung) adalah sebesar 81,1%, sedangkan sisanya sebesar 19,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian 

ini. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, peneliti memberikan 

beberapa saran diantaranya: 

1. Bagi Pengelola Wisata Syariah 

a. Bagi pengelola wisata syariah kapalo banda kabupaten Lima Puluh 

Kota agar lebih memperhatikan faktor-faktor  yang mempengaruhi 

keputusan berkunjung bagi wisatawan seperti variabel bukti fisik 

supaya lebih meningkatkan jumlah kunjungan kedepannya. 

b. Kepada pengelola wisata syariah kapalo banda diharapkan agar fokus 

memperbaiki dan menambah semua fasilitas pendukung seperti 
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fasilitas ibadah, toilet dll, agar terciptanya rasa kenyamanan dan 

keamanan bagi para wisatawan. Serta setiap pengelola wisata agar 

memperhatikan dan mengenakan atribut pakaian sebagai pengelola 

dikarenakan kebanyakan para wisatawan  kebingungan dalam mencari 

pengelola guna untuk memperoleh informasi 

c. Diharapkan melakukan kegiatan pemasaran yang sesuai tuntutan 

ekonomi Islam guna meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga 

dapat menumbuhkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu manambah faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi keputusan wisatawan berkunjung 

seperti variabel destination branding dan lain-lainya. Dengan demikian 

memberikan kontribusi yang lebih baik untuk penelitain selanjutnya 

mengenai keputusan wisatawan dalam berkunjung. 

b. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya  100 orang, 

peneliti selanjutnya diharpkan dapat memperbanyak jumlah sampel 

yang digunakan sehingga akan mendekati ganbaran hasil yang lebih 

mendekati kondisi yang sebenarnya. 

c. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperluas cakupan wilayah 

penelitian atau lokasi penelitian seperti pariwisata syariah di tingkat 

provinsi maupun tingkat Nasional. 
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Bagian 1. Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Ceklis (√ ) jawaban yang anda pilih 

2. Alternatif pilihan jawaban adalah sebagai berikut: 

SS  : Sangat Setuju  Skor 5 

S  : Setuju   Skor 4 

N  : Netral   Skor 3 

TS  : Tidak Setuju   Skor 2 

STS  : Sangat Tidak setuju  Skor 1 

Identitas Responden 

1. Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki b.   Perempuan 

2. Status  : 

a. Kawin  b.   Belum Kawin 

3. Usia   : 

a. < 20 tahun d.   41 – 50 Tahun 

Assalamu‟alaikum wr.wb 

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan penelitian mengenai, 

PENGARUH BAURAN PEMASARAN DAN DESTINATION IMAGE 

TERHADAP KEUPUTUSAN WISATAWAN BERKUNJUNG PADA 

WISATA SYARIAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD YUSUF 

NIM. 21890315464 

Mahasiswa Program Magister Ekonomi Syariah, UIN Suska Riau. 

Penelitian ini bagian dari tesis yang sedang saya selesaikan. Dimohon 

Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini secara 

lengkap dan benar. Atas bantuan kerjasamanya saya mengucapkan terima 

kasih. 

Wassalaamu‟alaikum wr.wb 



 
 

 
 

b. 21 – 30 Tahun e.   > 50 Tahun, Sebutkan…….. 

c. 31 – 40 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir : 

a. SD   e.   S1 

b. SMP   f.   S2 

c. SMA   g.  S3 

d. Diploma   h. lainnya, Sebutkan…… 

5. Pekerjaan   : 

a. Pelajar   e.  Pengusaha 

b. Mahasiswa  f.  TNI/Polri 

c. PNS   g.  lainnya, sebutkan…… 

d. Pegawai Swasta 

6. Pendapatan perbulan: 

a. < Rp.500.000    e.  Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000 

b. Rp. 500.000 – Rp.1.000.000  f.   Rp. 4.000.000 – Rp. 5.000.000   

c. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 g. > Rp. 5.000.000, Sebutkan……….  

d. Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

Bagian 2 : PENGARUH BARURAN PEMASARAN DAN DESTINATION 

IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG PADA 

WISATA SYARIAH DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

SUMATERA BARAT 

 

NO PERNYATAAN JAWABAN 

SS S N TS STS 

PRODUK (X1) 

1 Tampilan 

Pemandangan pada objek wisata syariah 

kapalo banda sangat indah dengan 

pemandangan alam yang lepas serta 

perairan tempat pemandian yang bersih 

     

2 Kualitas Produk 

Wisata syariah kapalo banda membuat 

wisatawan merasa nyaman dalam 

berwisata. 

     

3 Garansi 

Adanya jaminan keselamatan bagi 

setiap wisatawan selama berada pada 

area wisata syariah 

     

4 Merek 

Penerapan wisata berbasis syariah 

menimbulkan keinginan wisatawan 

dalam berkunjung 

     

5 Halal Produk 

Tersedianya makanan dan minuman 

pada objek wisata syariah kapalo banda 

100% halal 

 

     



 
 

 
 

HARGA (X2) SS S N TS STS 

6 Harga Kompetitif 

Harga tiket masuk objek wisata syariah 

kapalo banda bersaing dengan harga 

tiket ditempat wisata-wisata lainnya 

     

7 Wisata syariah kapalo banda unggul 

dalam hal harga terhadap pesaing 

     

8 Harga Terjangkau 

Harga tiket wisata syariah kapalo banda 

terjangkau oleh wisatawan 

     

9 Harga tiket wisata syariah kapalo banda 

sesuai dengan kemampuan wisatawan 

     

10 Kesesuaian Harga 

Harga tiket wisata syariah kapalo banda 

sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang 

ditawarkan 

     

11 Harga tiket wisata syariah kapalo banda 

sesuai dengan kualitas pelayanan 

wisata. 

     

TEMPAT (X3) SS S N TS STS 

12 Akses 

Lokasi wisata syariah kapalo banda 

mudah dijangkau oleh wisatawan 

     

13 Wisatawan dengan mudah dalam 

mencari lokasi objek wisata 

     

14 Visibilitas 

Petunjuk jalan menuju objek wisata 

syariah kapalo banda dapat dilihat 

dengan jelas 

     

15 Traffic      



 
 

 
 

Sarana dari dan menuju lokasi objek 

wisata syariah kapalo banda mudah 

diperoleh 

16 Kondisi jalan menuju objek wisata 

syariah kapalo banda lancar dan bagus 

     

17 Lingkungan 

Lokasi objek wisata syariah kapalo 

banda dapat dilihat dengan jelas dari 

pandangan moral (pandangan yang 

baik) 

     

18 Ekspansi 

Area parkir wisata syariah kapalo  

banda yang telah memadai bagi 

wisatawan berkunjung 

     

19 Keamanan tempat parkir di objek 

wisata syariah kapalo banda terjamin 

aman dan nyaman 

     

PROMOSI (X4) SS S N TS STS 

20 Penjualan Pribadi 

Wisata syariah kapalo banda melakukan 

promosi melalui perorangan (mulut ke 

mulut) 

     

21 Periklanan 

Wisata syariah kapalo banda melakukan 

promosi melalui media online 

     

22 Publikasi 

Wisata syariah kapalo banda melakukan 

promosi melalui media cetak 

     

23 Promosi Penjualan 

Promosi yang diberikan sesuai 

     



 
 

 
 

(kejujuran) dengan keadaan objek 

wisata syariah kapalo banda 

24 Adanya informasi yang jelas tentang 

kegiatan yang ada pada wisata syariah 

kapalo banda 

     

25 Hubungan Masyarakat 

Komunikasi antara wisatawan dan 

masyrakat setempat terjalalin sangat 

baik 

     

MANUSIA (X5) SS S N TS STS 

26 Etika Islam 

Pengelola wisata syariah kapalo banda 

melayani wisatawan dengan ramah. 

     

27 Pengelola wisata syariah selalu menjaga 

hubungan baik dengan wisatawan 

     

28 Pelayanan 

Pengelola wisata syariah menyediakan 

pelayanan tour guide gratis kepada 

setiap wisatawan yang membutuhkan 

     

29 Pengelola wisata syariah kapalo banda 

sangat membantu wisatawan dalam 

berkunjung 

     

30 Pengelola selalu mengucapkan salam 

kepada wisatawan berkunjung 

     

PROSES (X6) SS S N STS SS 

31 Complexity 

Proses pemberian informasi tentang 

wisata syariah kapalo banda sudah jelas 

dan mudah dipahami 

     

32 Proses pelayanan yang diberikan pada      



 
 

 
 

wisatawan sudah baik 

33 Proses pembuatan produk makanan 

pada kuliner wisata syariah kapalo 

banda terjamin 100% halal 

     

34 Proses pembelian tiket masuk area  

wisata berjalan dengan prosedur 

sederhana 

     

35 Divergence 

Pelayanan yang baik membuat 

wisatawan tertarik mengunjungi wisata 

syariah kapalo banda 

     

36 Informasi yang sangat jelas sangat 

membantu para wisatawan berkunjung 

     

BUKTI FISIK (X7) SS S N STS SS 

37 Fasilitas Exterior 

Wisata syariah kapalo banda 

menyediakan gerbang pintu masuk dan 

keluar bagi wisatawan berkunjung 

     

38 Fasilitas Interior 

Wisata syariah kapalo banda sudah 

menyediakan fasilitas-fasilitas yang 

lengkap (Tempat ibadah, toilet, kamar 

ganti, dll) 

     

39 Terdapat objek dan lingkungan yang 

terjaga serta tersedianya infrastruktur 

yang memadai untuk dijangkau 

     

40 Lingkungan wisata syariah kapalo 

banda yang bersih dan menarik 

wisatawan 

 

     



 
 

 
 

41 Other Tangibles 

Wisata syariah kapalo banda 

menyediakan papan Informasi denah 

kunjungan wisata. 

     

JANJI (X8) SS S N TS STS 

42 Kepercayaan 

Pengelola memiliki komitmen untuk 

meningkatkan kepercayaan wisatawan 

     

43 Pengelola senantiasa berjanji 

menghormati setiap wisatawan 

     

44 Kesesuaian 

Penyampaian informasi yang 

disampaikan pengelola kepada 

wisatawan telah sesuai dengan keadaan 

wisata syariah kapalo banda 

     

45 Tanggung Jawab 

Pengelola wisata syariah kapalo banda 

bekerja sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing 

     

46 Manghormati Waktu 

Pengelola wisata syariah memiliki 

manajemen waktu yang baik 

     

47 Adanya pemebritahuan jadwal tanda 

masuk ibadah kepada wisatawan 

     

SABAR (X9) SS S N TS STS 

 48 Komunikasi 

Komunikasi antara pengelola dan 

wisatawan terjalin dengan baik  

     

49 Pengelola wisata syariah kapalo banda 

memperlakukan pengunjung dengan 

     



 
 

 
 

sabar 

50 Pengelola wisata syariah kapalo banda 

mendengarkan keluhan pelanggan 

     

51 Kesigapan 

Pengelola wisata syariah kapalo banda 

dengan sigap dan tanggap dalam 

membantu masalah yang dialami 

wisatawan 

     

52 Keterampilan 

Pengelola wisata syariah kapalo banda 

memiliki keterampilan komunikasi 

yang baik 

     

53 pengelola wisata syariah dapat 

memecahkan masalah yang dialami 

wisatawan 

     

DESTINATION IMAGE (X10) SS S N TS STS 

54 Cognitive Destination Image 

Pengetahuan wisatawan tentang wisata 

syariah menimbulkan minat wisatawan 

dalam berkunjung 

     

55 Wisata syariah kapalo banda telah 

menerapkan pariwisata dengan nuansa  

syariah (prinsip syariah) 

     

56 Fasilitas pendukung wisata syariah 

sudah sesuai dengan konsep syariah  

     

57 Aktivitas wisatawan pada wisata 

syariah tidak melanggar normas-narma 

Islam dan adat-istiadat setempat 

     

58 Affactive Destination Image 

Objek wisata syariah kapalo banda 

     



 
 

 
 

sangat diminati wisatawan 

59 Obejk wisata syariah kapalo banda 

menarik untuk dikunjungi umat Muslim 

maupun non muslim 

     

KEPUTUSAN BERKUNJUNG (Y) SS S N TS STS 

60 Mengenali Kebutuhan 

Saya membutuhkan jasa periwisata 

objek wisata syariah kapalo banda 

untuk berkresi 

     

61 Saya membutuhkan jasa pariwisata 

objek wisata syariah kapalo banda 

untuk mengisi waktu libur 

     

62 Pencarian Informasi 

Saya mengetahui objek wisata syariah 

kapalo banda setelah melihat iklan 

(media sosial dan cetak) 

     

63 Saya mengetahui objek wisata syariah 

kapalo banda dari teman dan kerabat 

     

64 Evaluasi Alternative 

Saya memutuskan memilih berkunjung 

di objek wisata syariah kapalo banda 

setelah mengetahui kelebihan dari segi 

hargadan wahana wisata dibandingkan 

objek wisata lainnya yang ada di 

kabupaten Lima Puluh Kota 

     

65 Objek wisata syariah kapalo banda 

memiliki variasi wahana wisata 

dibandingkan obejk wisata lainnya yang 

ada dikabupaten Lima Puluh Kota 

 

     



 
 

 
 

 

66 Keputusan Membeli 

Saya merasa yakin berkunjung ke objek 

wisata syariah kapalo banda sebagai 

pilihan yang tepat dalam berwisata 

     

67 Objek wisata syariah kapalo banda 

merupakan tempat wisata yang sesuai 

dengan kebutuhan wisata saya 

     

68 Perilaku Pasca Membeli 

Saya merasa puas dan akan melakukan 

kunjungan ulang ke objek wisata 

syariah kapalo banda  

     

69 Saya akan merekomendasikan kepada 

kerabat, teman-teman dan orang lain 

tentang keunggulan objek wisata 

syariah kapalo banda 

     

 

  



 
 

 
 

Bagian 3 

1. Menurut anda apa yang menjadi daya tarik objek wisata syariah kapalo 

banda sehingga memutuskan wisatawan untuk berkunjung? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

2. Menurut anda apa saja keunggulan tersendiri dari objek wisata syariah 

kapalo banda dengan wisata -wisata lainnya ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

3. Bagaimana menurut pendapat anda mengenai fasilitas dan sarana dan 

prasarana yang tersedia di wisata syariah kapalo banda? 

a. Mencukupi 

b. Belum mencukupi, 

karena……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………

….. 

4. Bagaimana pendapat anda tentang pelayanan petugas yang ada pada objek 

wisata syariah kapalo banda? 

a. Memuaskan 

b. Belum memuasakan, 

karena………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

….. 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai penerapan prinsip syariah pada objek 

wisata syariah kapalo banda? 

a. Sudah diterapkan 



 
 

 
 

b. Belum diterapkan, 

alasan…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………

….. 

6. Saran dan kritik pengunjung terhadap pengelola wisata syariah kapalo banda 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

 

  



 
 

 
 

Reliability 

 

 

Notes 

Output Created 16-FEB-2020 12:17:14 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
100 

Matrix Input  

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data for all variables in the procedure. 

Syntax RELIABILITY 

  /VARIABLES=ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 

ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 

ITEM11 ITEM12 ITEM13 

    ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 

ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 ITEM23 

ITEM24 ITEM25 ITEM26 ITEM27 

    ITEM28 ITEM29 ITEM30 ITEM31 ITEM32 

ITEM33 ITEM34 ITEM35 ITEM36 ITEM37 

ITEM38 ITEM39 ITEM40 ITEM41 

    ITEM42 ITEM43 ITEM44 ITEM45 ITEM46 

ITEM47 ITEM48 ITEM49 ITEM50 ITEM51 

ITEM52 ITEM53 ITEM54 ITEM55 

    ITEM56 ITEM57 ITEM58 ITEM59 ITEM60 

ITEM61 ITEM62 ITEM63 ITEM64 ITEM65 

ITEM66 ITEM67 ITEM68 ITEM69 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.00 

 



 
 

 
 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 69 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

ITEM1 288.02 485.777 .370 .935 

ITEM2 288.06 487.996 .234 .935 

ITEM3 288.40 475.798 .401 .935 

ITEM4 288.18 480.755 .501 .934 

ITEM5 288.54 482.554 .233 .936 

ITEM6 288.61 484.947 .216 .936 

ITEM7 288.54 482.413 .316 .935 

ITEM8 288.40 483.455 .267 .935 

ITEM9 288.40 485.293 .231 .936 

ITEM10 288.28 479.052 .533 .934 

ITEM11 288.31 487.711 .206 .936 

ITEM12 288.29 483.400 .389 .935 

ITEM13 288.28 479.052 .533 .934 

ITEM14 288.30 480.717 .456 .934 

ITEM15 288.63 478.943 .352 .935 

ITEM16 288.48 485.101 .235 .936 

ITEM17 288.41 480.648 .435 .935 



 
 

 
 

ITEM18 288.43 478.854 .480 .934 

ITEM19 288.31 481.448 .429 .935 

ITEM20 288.68 482.018 .284 .935 

ITEM21 288.50 474.960 .485 .934 

ITEM22 288.67 478.951 .390 .935 

ITEM23 288.54 480.211 .350 .935 

ITEM24 288.68 474.705 .458 .934 

ITEM25 288.62 483.389 .352 .935 

ITEM26 288.21 483.723 .363 .935 

ITEM27 288.60 479.515 .327 .935 

ITEM28 288.88 482.248 .239 .936 

ITEM29 288.60 471.899 .621 .933 

ITEM30 289.07 474.086 .420 .935 

ITEM31 288.65 472.795 .581 .934 

ITEM32 288.22 480.436 .494 .934 

ITEM33 288.22 483.082 .388 .935 

ITEM34 288.17 483.718 .426 .935 

ITEM35 288.22 479.507 .515 .934 

ITEM36 288.23 478.118 .553 .934 

ITEM37 288.68 479.796 .285 .936 

ITEM38 288.31 476.176 .542 .934 

ITEM39 288.75 472.593 .495 .934 

ITEM40 288.52 477.323 .478 .934 

ITEM41 288.65 472.412 .555 .934 

ITEM42 288.75 469.240 .621 .933 

ITEM43 288.73 472.664 .601 .934 

ITEM44 288.37 477.448 .518 .934 

ITEM45 288.79 472.592 .574 .934 

ITEM46 288.82 474.876 .441 .934 

ITEM47 289.23 469.330 .518 .934 

ITEM48 288.65 477.361 .565 .934 

ITEM49 288.68 478.321 .519 .934 

ITEM50 288.82 477.785 .469 .934 

ITEM51 288.46 476.211 .481 .934 

ITEM52 288.55 481.179 .342 .935 

ITEM53 288.56 477.683 .420 .935 

ITEM54 288.67 478.951 .390 .935 

ITEM55 288.51 477.990 .455 .934 

ITEM56 288.51 483.566 .275 .935 

ITEM57 288.53 481.625 .325 .935 



 
 

 
 

ITEM58 288.51 479.101 .438 .935 

ITEM59 288.27 485.149 .279 .935 

ITEM60 288.45 484.694 .261 .935 

ITEM61 288.53 483.242 .288 .935 

ITEM62 288.57 478.450 .422 .935 

ITEM63 288.67 478.951 .390 .935 

ITEM64 288.53 480.615 .377 .935 

ITEM65 288.50 479.162 .424 .935 

ITEM66 288.45 482.331 .363 .935 

ITEM67 288.48 482.353 .350 .935 

ITEM68 288.40 480.949 .384 .935 

ITEM69 288.47 479.504 .444 .934 

 

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10. 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

Regression 

 

 

Notes 

Output Created 17-MAR-2020 10:00:05 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
100 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any variable used. 

Syntax REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 

X6 X7 X8 X9 X10. 

Resources Processor Time 00:00:00.00 

Elapsed Time 00:00:00.28 

Memory Required 5028 bytes 

Additional Memory Required 

for Residual Plots 
0 bytes 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 DESTINATION 

IMAGE, TEMPAT, 

SABAR, 

PRODUK, 

PROSES, BUKTI 

FISIK, HARGA, 

MANUSIA, JANJI, 

PROMOSI
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERKUNJUNG 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .912
a
 .832 .813 1.553 

a. Predictors: (Constant), DESTINATION IMAGE, TEMPAT, SABAR, 

PRODUK, PROSES, BUKTI FISIK, HARGA, MANUSIA, JANJI, PROMOSI 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1061.368 10 106.137 44.019 .000
b
 

Residual 214.592 89 2.411   

Total 1275.960 99    

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERKUNJUNG 

b. Predictors: (Constant), DESTINATION IMAGE, TEMPAT, SABAR, PRODUK, PROSES, BUKTI 

FISIK, HARGA, MANUSIA, JANJI, PROMOSI 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.582 4.849  1.976 .030 

PRODUK .276 .080 .241 3.445 .001 

HARGA .347 .089 .215 3.897 .000 

TEMPAT .147 .055 .123 2.692 .008 

PROMOSI .557 .178 .338 3.135 .002 

MANUSIA .635 .232 .172 2.738 .007 

PROSES .256 .081 .167 3.150 .002 

BUKTI FISIK .355 .159 .116 2.236 .028 

JANJI .592 .216 .287 2.737 .007 

SABAR .178 .067 .125 2.671 .009 

DESTINATION 

IMAGE 
.265 .071 .228 3.710 .000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN BERKUNJUNG 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 

ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 

    ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 

ITEM23 ITEM24 ITEM25 ITEM26 ITEM27 

    ITEM28 ITEM29 ITEM30 ITEM31 ITEM32 ITEM33 ITEM34 ITEM35 ITEM36 

ITEM37 ITEM38 ITEM39 ITEM40 ITEM41 

    ITEM42 ITEM43 ITEM44 ITEM45 ITEM46 ITEM47 ITEM48 ITEM49 ITEM50 

ITEM51 ITEM52 ITEM53 ITEM54 ITEM55 

    ITEM56 ITEM57 ITEM58 ITEM59 ITEM60 ITEM61 ITEM62 ITEM63 ITEM64 

ITEM65 ITEM66 ITEM67 ITEM68 ITEM69 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 
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