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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin meningkat, baik 

dibidang industri maupun di bidang jasa. Hadirnya sektor yang berbasis syariah 

seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah mendorong 

terbentuknya bisnis-bisnis lain yang berbasis syariah salah satunya adalah  

perhotelan syariah. Kesuksesan yang diraih oleh sektor-sektor berbasis syariah 

menimbulkan minat masyarakat dalam membuka bisnis besbasis syariah dan salah 

satunya adalah bisnis perhotelan syariah. 

Saat ini perkembangan bisnis perhotelan semakin berkembang. Hampir 

disetiap kota dibangun hotel-hotel dari yang bersifat sederhana sampai yang 

termewah. Hal tersebut dikarenakan saat ini  bisnis perhotelan mempunyai 

peluang yang sangat menjanjikan, dimana orang-orang yang bepergian keluar kota 

dengan tujuan pekerjaan ataupun keperluan liburan sangat membutuhkan jasa 

perhotelan. Untuk meningkatkan kesuksesan dalam menarik minat masyarakat 

maka diperlukan beberapa strategi. Salah satu strategi yang harus diperhatikan 

oleh pelaku usaha adalah strategi pemasaran, strategi pemasaran adalah rencana 

yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan 
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pemasaran suatu perusahaan.1 strategi ini yang digunakan untuk menarik 

konsumen untuk menggunakan produk atau jasa suatu perusahaan.  

Strategi pemasaran mempunyai peranan penting untuk keberhasilan usaha 

perusahaan umumnya dan bidang pemasaran khususnya. Strategi pemasaran harus 

dapat memberi gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan 

perusahaan dalam menggunakan setiap kesempatan atau peluang pada beberapa 

pasar sasaran. Banyak perusahaan berlomba-lomba membuat strategi pemasaran 

untuk menarik  pelanggannya.  

Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari telah banyak berdiri bangunan 

hotel dari yang hotel melati sampai yang berbintang. 2 Dikota Kendari terdapat 

dua jenis brand hotel, yaitu Hotel Konvensional dan Hotel Syariah. Seperti yang 

diketahui hotel konvensional merupakan hotel yang semuanya serba bebas, baik 

makanan, minuman dan hiburan, sedangkan hotel syariah didalamnya terdapat 

batasan-batasan yang berdasarkan Islam. Adapun perbedaan antara hotel 

konvensional dan syariah adalah hotel konvensional hanya menyediakan fasilitas-

fasilitas yang bersifat keduniaan, sedangkan hotel syariah menyediakan fasilitas 

ibadah berupa mukena, sajadah dan Al-Qur’an, di hotel konvensional tamu yang 

bukan muhrim bebas melakukan reservasi kamar, sedangkan hotel syariah 

melakukan seleksi tamu untuk mengetahui bahwa tamu yang datang berdua 

adalah muhrim.3 

                                                           
1Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),  h. 168-169 
2https://www.suarakendari.com/bisnis-hotel-picu-pertumbuhan-ekonomi-sultra.html 
3Riyanto Sofyan, Bisnis Syariah ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),  h. 135 
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Hotel Zahra Kendari adalah hotel dengan menggunakan brand Syariah. 

Awal berdirinya hotel ini pada bulan april 2012. Pelayanan pada hotel ini sama 

pada hotel-hotel lainnya hanya saja ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh 

tamu. Hotel Zahra sebagai hotel syariah yang pertama di kota Kendari. Letaknya 

berjejeran dengan hotel konvensional yaitu hotel Dragon Inn, hotel Kubra, Hotel 

Swiss bel-hotel dan Grand Clarion Hotel.4 

Dengan banyaknya hotel yang tersebar di Kota Kendari dengan berbagai 

macam pelayanan yang ditawarkan menjadikan persaingan antara hotel sangat 

kuat, hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat selektif dalam memilih hotel 

maka dengan begitu perhotelan harus meningkatkan kualitasnya dalam menarik 

tamu hotel. Hadirnya hotel berbasis syariah merupakan suatu persaingan antar 

industri perhotelan, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat muslim akan hotel 

yang bersih apalagi selama ini yang kita ketahui bahwa hotel konvensional 

mayoritasnya sebagai tempat hiburan semata.  

Kehadiran Hotel dengan Konsep Syariah ini mengurangi kesan masyarakat 

bahwa Hotel menjadi tujuan atau tempat maksiat, karena dengan Hotel Konsep 

Syariah, maka peraturan-peraturan yang dijadikan acuan untuk menjalankan 

operasionalnya adalah Hukum Syariah Islam.5 Tapi masih banyak dari masyarakat 

muslim yang lebih memilih menggunakan jasa hotel non syariah padahal seperti 

yang kita ketahui bahwa hotel syariah lebih terjamin kehalalannya dari pada yang 

non syariah, maka untuk mengetahui alasan masyarakat lebih memilih 

                                                           
4Profil Hotel Zahra Syariah Kendari 
5http://hotel-konsultan.blogspot.co.id/2011/11/hotel-syariah.html  
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menggunakan jasa hotel non syariah, maka peneliti  tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut mengenai strategi marketing hotel Zahra syariah Kendari dalam bersaing 

dengan hotel non syariah dan meningkatkan minat masyarakat dalam 

menggunakan jasa hotel Zahra syariah Kendari, atas dasar itu maka penelti 

mengangkat judul yaitu “Strategi Marketing Hotel Zahra Syariah Kendari”. 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka peneliti mengemukakan 

fokus penelitian pada Strategi Marketing Hotel Zahra Syariah Kendari  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarakan fokus masalah diatas, maka peneliti mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi marketing hotel Zahra Syariah Kendari ? 

2. Apa kendala-kendala hotel Zahra Syariah Kendari dalam menerapkan 

marketing syariah ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam upaya pencapaian target peneliti menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui stratergi marketing Hotel Zahra Syariah Kendari 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala hotel Zahra syariah Kendari 

dalam menerapkan marketing syariah 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terkait 

tentang strategi marketing yang diharapkan bisa menjadi referensi 

dalam impelentasinya kedepan. 

b. Bagi Hotel 

Memberi masukan, ide-ide inovatif yang luas tentang strategi 

marketing dalam mencapai tujuan untuk menarik konsumen 

berkunjung di Hotel Zahra Syariah Kendari. 

c. Bagi Pihak Lain 

Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi 

kalangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah 

khazanah pengetahuan keagamaan, dan penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya, 

mengenai strategi marketing syariah Hotel Zahra Syariah Kendari. 

E. Definisi Oprasional 

Untuk mengetahui gambaran dan pengertian yang terkandung dalam 

judul penelitian ini, peneliti perlu menguraikan pengertian variabel tersebut yang 

dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah fahaman tentang 

maksud dan tujuan judul tersebut. Oleh karena itu, berikut ini adalah definisi 

kalimat yang perlu diuraikan sebagai berikut: 
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1. Strategi menurut stephani K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono 

(1995), Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana 

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai6.  

2. Marketing atau Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dengan 

mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai7. 

3. Marketing  syariah atau pemasaran syariah  adalah sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan 

value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah 

(bisnis) dalam Islam8. 

Dari beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksudkan oleh peneliti 

adalah strategi hotel Zahra syariah Kendari dalam memasarkan jasa dan 

produknya berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. 

 

 

                                                           
6Umar Husain,  Strategic Management in Action  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2001), h. 31 
7Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Keenam  (Jakarta: 

Erlangga, 2009), h. 4 
8Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: Mizan 

Media Utama, 2006),  h. 09 




