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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha yang semakin maju dan berkembang di Negara Indonesia

saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat dikalangan pengusaha,

terutama dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Oleh karena

itu untuk menghadapi tantangan global saat ini perusahaan perlu mengetahui

dan memahami perkembangan pemasaran modern sehingga dapat menerapkan

manajemen pemasaran dengan tepat dalam merencanakan, memproduksi dan

memasarkan produknya untuk meningkatkan penjualan dan memenangkan

persaingan.

Pemasaran dalam bisnis adalah sebuah konsep yang dimunculkan untuk

menghasilkan sebuah penjualan atau lebih jauh diharapkan dapat

mendatangkan keuntungan untuk perusahaan ataupun individu. Dari mulai

konsep sederhana atau lebih sering disebut marketing tradisional hingga

konsep yang up to date atau dikenal dengan marketing modern1.

Berdasarkan defenisi dan tujuannya manajemen pemasaran merupakan

bagian terpenting dalam perusahaan untuk mendapatkan laba, sehingga dengan

tingkat penjualan yang tinggi dan peningkatan perolehan laba, perusahaan

dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Karena

pemasaran meliputi tahap penciptaan produk hingga purna jual, dari kegiatan

1Thorik Gunara dan Utus Hardiono Sudibyo, Marketing Muhammad, (Bandung: Madani
Prima, 2007), h.3
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inilah persaingan yang ketat terjadi sehingga perusahaan perlu melaksanakan

berbagai kebijakan dan strategi pemasaran.

Hal ini sesauai dengan pendapat Sofjan Assauri yang mengatakan bahwa

“Manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisaan, perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk

membentuk, membangun, dan memelihara, keuntungan dari pertukaran melalui

sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka

panjang”.2 Tujuan pendirian sebuah perusahaan secara umum tidak lain adalah

untuk memperoleh keuntungan (margin) dan untuk mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan.3Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan

berbagai cara dan strategi yang matang serta usaha yang keras, karena maju

mundurnya suatu perusahaan tergantung kepada perusahaan tersebut. Dalam

hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an suratAr- Ra’ad ayat

11 yaitu;










Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang

2Sofjan Assauri,  Manajemen Pemasaran (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004) Ed.1
,Cet. 7, hal. 12.

3Supriyono, Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis, (Yogyakarta:BPFE, 1991), Cet
Ke-1, h, 8.
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dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-
Rad:11)4

Pernyataan dan ayat di atas jelas memperkuat urgensi manajemen

pemasaran merupakan fungsi pokok perusahaan dalam memperoleh peluang

untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya dalam perspektif Islam, berusaha

merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban yang perlu dilakukan oleh setiap

individu yang beriman untuk mempersiapkan kehidupannya yang lebih baik

kedepannya, karena Allah tidak menjadikan suatu perusahaan berhasil tanpa

dengan manajemen yang baik dan usaha yang sungguh-sungguh. sebagaimana

diterangkan dalam Firman Allah SWT:









Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”. (QS. Al- Hasyr:18)5

Selanjutnya dalam menjalankan suatu usaha, banyak cara yang bisa

dilakukan asal tidak menyimpang dari syariat islam. Sebagaimana dalam

sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda tentang usaha yang baik yaitu:

َعْنھُ اَنَّ النَّبَِي َصلََّى هللاُ ّعلَْیِھ َو َسلََّم ُسئَِل اَيُّ  اْلَكْسِب  َعْن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافٍِع َرِضَى اهللاُ 
ُجِل بِیَِدِه َوُكلِّ طیبا ٍع َمْبُرْوٍر ( رواه البزار وصححھ الحاكم )بیْ ؟   قَاَل: َعَمُل  الرَّ

Artinya :“Dari Rifa’ah Ibnu Raf’i RA bahwa Nabi SAW pernah ditanya:
pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan yang

4 Depag, Al-Alim. Alqur’an Dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan, Jl.Cinambo) h.
251

5 Depag, Ibid, h.549
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dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-
Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).6

Bentuk usaha yang bergerak dalam bidang jual beli salah satunya adalah

usaha perhotelan. Yaitu jenis usaha yang bergerak dalam jasa akomodasi atau

jual beli jasa yang dikelola secara komersil, serta memenuhi ketentuan dan

peraturan pemerintah yang dijelaskan dalam keputusan menteri pariwisata dan

telekomunikasi No km. 94/ hk. 103/ mppt-87 tahun 1987 Bab VII Ps. 24 ayat 1,

sebagai berikut:

Dalam menjalankan usaha hotel, pimpinan hotel wajib untuk: (a)

Memberi perlindungan kepada para tamu hotel; (b) Menjaga martabat hotel,

serta mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan obat bius,

kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban

umum.7

Akantetapi tidak cukup sampai disitu, islam sebagai agama rahmatan lil

alamin juga mengatur tentang segala bentuk usaha yang dijalankan umatnya

termasuk dalam bidang perhotelan. Memang diakui, sampai sejauh ini, standar

hotel Syariah yang baku belum ada, dan belum pula dibuat oleh lembaga-

lembaga keislaman yang terdapat di negeri ini, seperti MUI, Departemen

Agama, maupun oleh Ormas-ormas Islam lainnya.

Namun sesungguhnya bukan hal yang sulit untuk membuat ketentuan

yang sesuai dengan kaidah Syariah, karena sudah terdapat rambu-rambu

6Ibnu Hajar ‘Asqalani, Bulughul Maram, Terj: Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah
Press, 2007), h.313

7 Peraturan Pemerintah Pasal 24 ayat 1 Bab VII Ketentuan Usaha Bidang Perhotelan thn
2007
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Syariah yang bersifat umum dalam  menjalankan muamalah dan usaha

ekonomi lainnya, termasuk usaha perhotelan seperti, pertama tidak

memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk

atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannyadilarang dalam

ketentuan Syariah. Kedua, transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk

yang nyata dan benar-benar ada.Ketiga, tidak mengandung unsur kezhaliman

dan kemudharatan.Kemudian dalam kaidah lain juga menjelaskan bahwa

semua bentuk usaha diperbolehkan dalam Syariat islam selama tidak ada dalil

(nash) yang melarangnya secara tegas. Sesuai dengan kaidah yang menyatakan

االصل فى المعاملة االباحة اال ان یدل دلیل على تحر یمھا
Artinya:“Hukum asal dalam semua bentuk mumalah boleh dilakukan,
kecualiada dalil yang mengharamkannya.”8

Hotel syari’ah adalah salah satu model hotel yang menawarkan fasilitas

yang sesuai dengan nilai syari’at islam, sehingga mampu meminimalisir

adanya praktek perzinahan, minuman keras dan perjudian. Nilai maqashid

syarî’ah yang diusung dalam hotel ini adalah demi memberikan nilai

kemaslahatan bagi masyarakat dan untuk mencegah perbuatan maksiat.

Salah satu usaha perhotelan yang memakai prinsif syari’ah yang ada di

Pekanbaru adalah Wisma Syari’ah Graha Az-zahra yang beralamat di Jl.

Rindang Rt.01 Rw.11 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya

Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dengan General Manajer Wisma Syari’ah

Graha Az-zahra yaitu Bapak Drs. H. Raymond zaimurdin, mengatakan Wisma

Syari’ah Graha Az-zahra didirikan pada Tanggal 4 April 2007 dengan

8 A. Djazuli, Kaidah – Kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed-1, Cet. Ke-2, hal. 130
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kapasitas 63 kamar dan mulai beroperasi tahun 2008. Menurut beliau sampai

saat ini Wisma Syariah ini masih bisa bertahan  dan mamapu mencuri perhatian

konsumen ditengah-tengah persaingan modren yang begitu menghawatirkan.9

Akan tetapi tidak cukup sampai disitu setiap pengusaha dalam

menjalankan usahanya pasti menginginkan untung yang banyak dan mendapat

keberkahan dari Allah SWT. Rata-rata tingkat hunian kamar hotel di Indonesia

berkisar 60-70% tiap tahunnya, tergantung pada kondisi ekonomi, politik, dan

keamanan dimana lokasi berada. 10 Tetapi Wisma Syari’ah Graha Az-zahra

dalam realisasinya tingkat penjualan baru mencapai 5-10 kamar atau 8% - 16%

setiap harinya, kecuali hari-hari tertentu seperti libur mingguan atau libur

panjang bisa mencapai 10-15 kamar atau 16% - 24% setiap harinya.11 Data ini

manunjukkan bahwa hasil penjualan Wisma Syari’ah Garaha Az-zahra

Pekanbaru belum mencapai standar dari rata-rata tingkat hunian kamar hotel

yang ada di indonesia pada umumnya dan di kota pekanbaru khususnya.

Seperti Hotel Aziza pekanbaru dalam kegiatan operasionalnya juga memakai

sistem dan ketentuan-ketentuan Syariah Islam, dengan fasilitas 76 kamar. Rata-

rata tingkat hunian kamar perharinya mencapai 30-36 kamar atau 48% - 57 %

perhari.12

Pihak manajemen sebenarnya telah menerapkan berbagai konsep guna

untuk meningkatkan penjualan kamar, Tetapi sistem yang dijalankan belum

9Raymond zaimurdin, General Manager Wisma Syari’ah Graha Az-zahra, Wawancara,
Pekanbaru 12 April 2013

10Agung permana budi. Manajemen Marketing Perhotelan, (Yogyakarta : CV.Andi 2013)
h.14

11ArtinaWika Sari, Manajer Wisma Syari’ah Graha Az-zahra, Wawancara,
pekanbaru 15 oktober 2013

12Muhammad Faisal (HRD Hotel Aziza). Wawancara. Pekanbaru, 20 Oktober 2013
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sukses dalam meningkatkan tingkat hunian kamar sesuai dengan yang

diharapkan pihak manajemen. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian di Wisma Syari’ah Graha Az-zahra untuk mengetahui apa

sebenarnya yang menjadi permasalahan dan kekurangan manajemen

pemasaran yang diterapkan dalam meningkatkan tingkat penjualan dengan

judul “Manajemen Pemasaran Wisma Syari’ah Graha Az-zahra

Pekanbaru dalam Meningkatkan Tingkat Hunian Kamar (Suatu Tinjauan

Ekonomi Syari’ah)”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah sesuai dengan topik permasalahan,

maka penulis membatasi dan difokuskan kepada bagaimanaManajemen

Pemasaran Wisma Syari'ah Graha Az-zahra Pekanbaru dalam meningkatkan

tingkat hunian kamar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pemasaran Wisma Syariah Graha Az-zahra

pekanbaru dalam meningkatkan tingkat hunian kamar?

2. Apa saja kendala dalam meningkatkan tingkat hunian kamar di Wisma

Syariah Graha Az-zahra pekanbaru?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syari’ah terhadap kegiatan Manajemen

Pemasaran yang dilakukan Wisma Syariah Graha Az-zahra pekanbaru?
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui manajemen pemasaran Wisma Syariah Graha Az-

zahra dalam meningkatkan tingkat hunian kamar?

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam meningkatkan

tingkat hunian kamar di Wisma Syari’ah Graha Az-zahra?

c. Untuk mengetahui kegiatan yang manajemen pemasaran Wisma Syariah

Graha Az-zahra ditinjau menurut ekonomi syari’ah?

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Wisma Syariah Graha Az-

zahra dalam upaya meningkatkan tingkat hunian kamar.

b. Sebagai aplikasi antara ilmu dan teori yang diperoleh penulis di bangku

kuliah dengan permasalahan dilingkungan sehari-hari sehingga dapat

dicari pemecahannya.

c. Sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim

Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada  Wisma Syariah Graha Az-zahra

pekanbaru, yang beralamat di Jl.Rindang RT.01 RW.11 Tangkerang
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Selatan Pekanbaru. Adapun alasan meniliti pada Wisma Syariah Graha

Az-zahra pekanbaru adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang

manajemen pemasaran yang digunakan dalam meningkatkan tingkat

hunian kamar diWisma syari’ah Graha Az-zahra pekanbaru, apakah  sudah

dapat memberikan standar maksimal atau belum untuk meningkatkan

tingkat hunian kamar Wisma Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru suatu

tinjauan ekonomi syari’ah.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah manajer dan konsumen Wisma

Syariah Graha Az-zahra.Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah,

manajemen pemasaranWisma syariahGraha Az-zahradalam meningkatkan

tingkat hunian kamar menurut tinjauan ekonomi syari’ah.

3. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik 1 orang, karyawan

berjumlah 12 orang, dan konsumen Wisma Syariah Graha Az-

zahra.Jumlah konsumen mengacu kepada dokumen laporan bulanan

Wisma Syari’ah Graha Az-zahra, total konsumen mulai dari bulan

Agustus- Desember 2013 diperkirakan rata-rata 320 orang/bulan. 13

Sedangkan yang menjadi sampel adalah penulis mengambil 1 orang

pemilik dengan menggunaka metode total sampling, 1 0rang karyawan

bagian pemasaran dengan menggunakan metode purposive sampling, dan

(10%) dari jumlah populasi konsumen yaitu 32 orang konsumen yang

13ArtinaWika Sari, Op.cit
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dirasa berkompeten dalam masalah yang diteliti dengan menggunakan

metode aksidental sampling di mana teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu sesuai sebagai sumber data.14

4. Sumber data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama

di lokasi penelitian atau objek penelitian (data yang diperoleh secara

langsung dan dikelola sendiri oleh penulis). Data primer dalam

penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan menyebarkan

kuesioner kepada responden yaitu para konsumen Wisma Syariah

Graha Az-zahra.

2) Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau

sumber sekunder dari data yang di butuhkan (data yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara).Data sekunder

dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen tempat usaha,

latar belakang pendirian usaha dan struktur organisasi usaha dan buku-

buku sebagai penunjang.

14Hasan, Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Ghalia
Indonesia).h.58
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5. Metode pengumpulan data

a. Observasi yaitu penulis secara langsung kelapangan atau ke lokasi

penelitian untuk melihat dan memahami serta mengumpulkan informasi

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara yaitu  teknik pengumpulan data dengan melakukan

wawancara atau Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan

secara langsung kepada responden yang dianggap mengerti dan

termasuk bagian dalam penelitian ini.

c. Angket yaitu membuat daftar pertanyaan secara tertulis dan

menyebarkan kepada responden.

d. Dokumentasi yaitu dengan melihat dan menganalisis dokumen–

dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis  data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan

deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui observasi

dan wawancara  kemudian diklasifikasikan menurut jenis dan sifat,

kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menganalisis data yang bersifat

penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian diperoleh

kesimpulan dari permasalahan penelitian.

7. Metode penulisan

a. Deduktif yaitu menggunakan data-data umum yang ada kaitannya

dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
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b. Induktif yaitu mengumpulkan data secara khusus kemudian dianalisa

dan diambil kesimpulan secara umum.

c. Deskriptif  yaitu  mengumpulkan masalah secara objektif, kemudian

dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif  yaitu

menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi di lapangan

dengan apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri

dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan

menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II Sejarah berdirinya Wisma Syari’ah Graha Az-zahra

Pekanbaru,Visi dan Misi Wisma Syari’ah Graha Az-zahra

Pekanbaru, Struktur Organisasi Wisma Syari’ah Graha Az-

zahra Pekanbaru, Fasilitas dan produk Wisma Syari’ah

Graha Az-zahra Pekanbaru.

BAB III Landasan Teori tentang manajemen pemasaran, terdiri dari

pengertian manajemen pemasaran, sumber hukum

manajemen pemasaran, fungsi dan langkah- langkah

manajemen pemasaran, pemasaran dalam islam.
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BAB IV Hasil penelitian yang membahas tentang manajemen

pemasaran Wisma Syari’ah Graha Az-zahra Pekanbaru

dalam meningkatkan hunian kamar, kendala dalam

meningkatkan hunian kamar di Wisma Syari’aah Graha Az-

zahra Pekanbaru, serta tinjauan ekonomi syariah terhadap

manajemen pemasaran Wisma Syari’ah Graha Az-zahra

Pekanbaru.

BAB V Kesimpulan dan Saran


