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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan-penerapan 

syariah marketing pada bisnis diantaranya sebagai berikut:  

1. penelitian yang dilakukan oleh Anif Ni’matin Arifa dengan judul “ 

Impelentasi Syariah Marketing dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah Pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ambarukmo 

Yogyakarta” Penelitian ini membahas tentang Implementasi karakteristik dan 

prinsip-prinsip syariah marketing dalam meningkatkan kepuasan nasabah 

pada Bank Syariah Mandiri KCP Ambarukmo Yogyakarta. Penelitian dahulu 

dengan sekarang sama-sama membahas tentang syariah marketing, perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian dibidang 

perbankan, sedangkan dalam penelitian ini, obyek yang dikaji adalah 

dibidang perhotelan.1 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suindrawati dengan judul “Strategi Pemasaran 

Islami Dalam Meningkatkan Penjualan” penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui strategi pemasaran Islami toko Jesy Busana bapangan Menderejo 

Blora dalam meningkatkan penjualan dan sekaligus membahas kelebihan dan 

                                                           
1Anif Ni’matin Arifa,  Implementasi Syariah marketing dalam meningkatkan kepuasan 

nasabah pada bank syariah Mandiri Kantor Cabang (KCP) Ambarukmo Yogyakarta  (Skripsi-

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015),  h. 101 
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kekurangan strategi pemasaran Islami pada toko Jesy Busana Muslim 

Bapangan menderejo Blora.2  

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Anis Tantia Putri dengan Judul “ Eksistensi 

Bisnis Perhotelan Syariah di Kota Kendari (Studi kasus hotel Zahra Kendari) 

penelitian ini membahas mengenai realitas penerapan hukum Islam dalam 

bisnis perhotelan syariah agar tidak menjadi komoditas bisnis semata.3 

Meskipun sama-sama melakukan penelitian di Hotel Zahra Syariah Kendari, 

tetapi penelitian sekarang dan sebelumnya memiliki perbedaan yaitu 

penelitian sebelumya lebih menitikberatkan pada penerapan hukum Islam 

dalam bisnis perhotelan syariah di Hotel Zahra Syariah Kendari dengan 

prinsip-prinsip bisnis Islam. Penelitian yang sekarang berfokus pada strategi 

marketing syariah hotel Zahra syariah Kendari. 

Jadi adapun perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan 

yang sekarang adalah sebagai berikut: 

1. terletak pada subjek penelitian yang mana penelitian terdahulu, subjek yang 

dikaji adalah dibidang perbankan dan penjualan busana sedangkan penelitian 

sekarang subjek yang dikaji adalah bidang perhotelan,  

2. adapun persamaan penelitian terdahulu dan yang sekarang adalah objek yang 

dikaji adalah strategi marketing, penelitian sebelumnya dan yang sekarang 

menggunakan metode peneltian kualitatif.  

                                                           
2Suindrawati, Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan  Studi Kasus di 

Toko Jesy Busana Muslim Bapangan  Mendenrejo Blora (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 

2015), h. 10 
3Anis Tantia Putri, Eksistensi Bisnis Perhotelan di Kota Kendari  Studi Kasus Hotel 

Zahra Syariah Kendari  ( Skripsi-IAIN Kendari, 2015), h. 4 



9 
 

 

Beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas berfungsi sebagai 

literatur atau referensi terhadap penelitian ini.  

B. Strategi Marketing (Pemasaran) 

1. Pengertian Strategi  

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, telah umum diketahui bahwa 

istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering 

dinyatakan sebagai "kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan 

suatu peperangan." Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis 

organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap 

dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang 

menerapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya, manajemen puncak 

memang terlibat dalam satu bentuk "peperangan" tertentu.4  

Pendapat lain menyatakan bahwa strategi merupakan istilah yang sering 

diidentikkan dengan "taktik" yang secara bahasa dapat diartikan sebagai 

"concerning the movement of organisms in respons to external stimulus" (suatu 

yang terkait dengan gerakan organisme dalam menjawab stimulus dari luar). 5 

Sementara itu, secara konseptual strategi dapat dipahami sebagai suatu 

garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi 

sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan 

secara maksimal.6  

                                                           
4Sondang P. Siagaan,  Manajemen Stratejik (Jakarta: Bumi aksara, 2008), h. 15 
5Lewis Mulford Adams dkk, Websters World University Dictionary, (Washington: D.C. 

Publisher Company, Inc, 1965), h. 1019. 
6M. Arifin, Psikologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 39. 
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Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang 

berbeda: dari perspektif mengenai apa yang akan dilakukan oleh sebuah 

organisasi, dan juga dari perspektif mengenai apa yang pada akhirnya dilakukan 

oleh sebuah organisasi, apakah tindakannya sejak semula memang sudah 

demikian direncanakan atau tidak. Dari perspektif yang pertama, strategi adalah 

"program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan 

melaksanakan misinya.  

Kata "program" dalam definisi ini menyiratkan adanya peran yang aktif, 

yang disadari, dan yang rasional, yang dimainkan oleh manajer dalam 

merumuskan strategi perusahaan/organisasi. Dari perspektif yang kedua, strategi 

adalah "pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu." Dalam definisi ini, setiap organisasi mempunyai suatu strategi 

walaupun tidak harus selalu efektif sekalipun strategi itu tidak pernah dirumuskan 

secara eksplisit. Artinya, setiap organisasi mempunyai hubungan dengan 

lingkungannya yang dapat diamati dan dijelaskan. Pandangan seperti ini 

mencakup organisasi di mana perilaku para manajernya adalah reaktif, artinya 

para manajer menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hanya jika 

mereka merasa perlu untuk melakukannya. Pembahasan mengenai strategi dalam 

tulisan ini akan menyangkut kedua definisi di atas, namun akan menekankan pada 

peran aktif. Perumusan sebuah strategi secara aktif dikenal sebagai perencanaan 
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strategis (strategic planning), yang fokusnya luas dan umumnya berjangka 

panjang.7 

Steiner dan Milner mengemukakan strategi adalah penetapan misi 

perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan 

eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat 

sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai8. Strategi menurut 

Hamdun Hanafi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu 

organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut9. Suryana kewirausahaan 

mengemukakan 5P yang memiliki arti sama dengan strategi, yaitu:  

a. Strategi adalah perencanaan (plan) 

Konsep pemasaran tidak terlepas dari aspek perencanaan, arahan atau 

acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. 

Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan yang 

belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah 

dilakukan di masa lampau, misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah 

dilakukan di masa lampau. 

b. Strategi adalah pola (patern) 

Strategi yang belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan atau 

intended strategy dan disebut realized strategy karena telah dilakukan oleh 

perusahaan. 

                                                           
7James A.F. Stoner,  Manajemen, Jilid 1, Alih Bahasa, Alfonsus Sirait, (Jakarta: 

Erlangga, 1992), h. 139 
8Geroge Stainer dan John Milner, Management Strategic (Jakarta: Erlangga), h. 70 
9 M. Hamdun Hanafi, Manajemen  (Yogyakarta: Unit Penerbit, 2003), h. 136 
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c. Strategi adalah posisi (position)  

Menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Strategi ini 

cenderung melihat ke bawah, yaitu ke satu titik bidik dimana produk tertentu 

bertemu dengan pelanggan, dan melihat ke luar, yaitu meninjau berbagai aspek 

lingkungan eksternal. 

d. Strategi adalah perspektif (perspektive)  

Dalam strategi ini lebih ke dalam perspektif melihat ke dalam, yaitu ke 

organisasi tersebut. 

e. Strategi adalah permainan (play) 

Strategi sebagai suatu maneuver tertentu untuk memperdaya lawan atau 

Pesaing.10  

Pada umumnya strategi harus diturunkan dari analisa terhadap tiga 

elemen yaitu: masalah dan peluang, sasaran serta sumber daya dan kompetensi. 

Strategi harus konsisten dengan sasaran, dicapai dengan sumber daya yang ada 

dan diperkirakan akan ada, serta memperhitungkan peluang serta ancaman yang 

mungkin timbul pada lingkungan.  

2. Pengertian Marketing ( Pemasaran ) 

Pemasaran adalah kegiatan utama dari sebuah perusahaan dalam 

memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk dan jasanya kepada konsumen 

guna mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli pemasaran diuraikan sebagai 

berikut: 

                                                           
10Suryana, Kewirausahaan (Jakarta: Salemba Empat Patria, 2006),  h. 173-174 
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a. Philip Kotler dan Gary Amstrong mendefinikan pemasaran adalah proses 

sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok untuk 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan 

dan pertukaran produk dan nilai.11 

b. Basu Swasta dan Irawan mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem 

kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa 

kepada pembeli.12 

c.  American Marketing Assosiation dalam Manajemen Pemasaran Buchari 

Alma “marketing is the proses of planning and executing the conception, 

pricing, promotion and distribution of ideas, goods, services to create 

exchanges that satisfy individual and organizational goals” (pemasaran 

adalah proses merencanakan konsepsi, harga, promosi dan distribusi ide, 

barang atau jasa,smenciptakan peluang yang memuaskan individu sesuai 

dengan tujuan organisasi.13 

d. Stanton dalam Manajemen Pemasaran Modern, pemasaran adalah 

keseluruhan sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan 

dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli actual dan 

potensial14. 

                                                           
11Philip Kotler, G. Amstrong,  Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlanga, 1997), h. 3 
12Basu Swasta, Irawan,  Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: Liberty,1990), h. 5 
13Buchari Alma,  Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 5 
14Deliyanti Oentoro, Manajemen Pemasaran Modern  (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 

2010), h. 1 
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e. Hair Lamb dan Mc Daniel mengungkapkan pemasaran adalah suatu proses 

perencanaan dan penjalanan konsep, harga, promosi dan sejumlah ide, 

barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan 

tujuan individu dan organisasi.15 

Dari kelima pemikiran para ahli dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah sebuah proses sosial dan manajerial yang melibatkan kepentingan 

kepentingan baik individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan melalui pertukaran barang atau jasa kepada pelanggan dari produsen.   

3. Pengertian Strategi Marketing (Pemasaran) 

Strategi pemasaran dapat dipahami sebagai logika pemasaran dengan unit 

usaha berharap dapat mencapai sasaran pemasarannya16. Sehingga dapat dipahami 

strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di 

bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan 

dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.17 

Sedangkan menurut Muhammad Syakir strategi pemasaran merupakan 

pernyataan (baik eksplisit maupun implisit) mengenai bagaimana suatu merek atau 

lini produk mencapai tujuannya18. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah 

serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arahan 

kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berubah. 

                                                           
15Hair Lamb,  Mc Daniel, Pemasaran (Terjemahan) Bahasa Indonesia  (Jakarta: Salemba 

Empat),  h. 6 
16Philip Kotler dan G. Amstrong, op.cit., h. 2 
17Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 168-169 
18Muhammad Syakir, Syari’ah Marketing (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 12 
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4. Unsur-Unsur Strategi Marketing (Pemasaran) 

Dalam strategi pemasaran sebuah perusahaan atau lembaga perlu 

menentukan pasar target dan bauran pemasaran yang terkait. Unsur-unsur tersebut 

menurut Fredy Rangkuti diklasifikasikan sebagai berikut:19 

a. Unsur strategi Pemasaran 

 Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok 

pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen dibedakan 

menurut karakteristik kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri. 

 Targeting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan 

dimasuki. Dalam targeting ini segmen-segmen yang perlu dievaluasi adalah: 

1) Ukuran dan pertumbuhan segmen, perusahaan perlu mengevaluasi data 

mengenai tingkat permintaan pasar, tingkat pertumbuhan pasar, serta 

tingkat keuntungan yang diharapkan dari setiap segmen.  

2) Daya tarik segmen, setelah mengetahui ukuran dan pertumbuhan segmen, 

perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

daya tarik jangka panjang setiap segmen. 

3) Sasaran dan sumber daya perusahaan, apabila setiap segmen memiliki 

ukuran dan pertumbuhan segmen tepat, maka perusahaan perlu 

menentukan sasaran dan sumber daya perusahaan. Suatu segmen yang 

besar dan menarik mungkin tidak akan berarti apa-apa apabila 

                                                           
19Fredy Rangkuti,  Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1997), h. 48 
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perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tepat untuk bersaing di 

segmen ini.20 

 Positioning adalah menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk 

membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada 

di pasar ke dalam benak konsumen. Strategi penentuan posisi pasar terdiri 

dari: dasar atribut (harga murah atau harga mahal), menurut kelas pengguna, 

menurut kelas produk. 

b. Unsur taktik persaingan 

 Differensiasi terkait dengan cara membangun strategi pemasaran di berbagai 

aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran inilah yang 

membedakan differensiasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan 

perusahaan lainnya.  

 Bauran pemasaran (marketing mix) mengenai produk, harga, promosi dan 

tempat yang lebih dikenal dengan 4 P, yaitu produk, price, promotion dan 

place. 

1) Produk, segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran dan manfaat 

serta kepuasan dalam bentuk barang dan jasa. Strategi penentuan produk 

ini adalah: 

a. Penentuan logo/moto 

b. Menciptakan merek 

c. Menciptakan kemasan Keputusan label 

                                                           
20Ibid, h. 48 
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2) Price, salah satu aspek dalam bauran pemasaran yang memberikan 

pendapatan bagi perusahaan, harga menjadi satuan ukur mengenai mutu 

suatu produk dan harga merupakan unsure bauran pemasaran yang 

fleksibel artinya dapat berubah secara cepat. Tujuan dari penetapan harga 

adalah: 

a. Untuk bertahan hidup 

b. Memaksimalkan laba 

c. Memperbesar market-share 

d. Mutu produk 

e. Persaingan 

3) Promotion, pemasaran perlu lebih dari sekedar pengembangan produk, 

penetapan harga dan membuat produk yang ditawarkan dapat dijangkau 

oleh konsumen. Pemberian informasi mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan tersebut melalui kegiatan promosi. 

4) Place, merupakan strategi yang erat kaitannya dalam mendistribusikan 

barang atau jasa kepada konsumen. Faktor yang mempengaruhi dalam 

penentuan distribusi ini adalah: 

 Pertimbangan pembeli atau faktor pasar 

 Faktor produksi atau pengawasan dan keuangan 

c. Unsur nilai pemasaran21 

Merek (brand) adalah nama, cermin, tanda, symbol, desain atau 

kombinasi dari semuanya yang ditujukan untuk mengidentifikasikan barang atau 

                                                           
21 Ibid, h. 49 
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jasa sebuah atau sekelompok penjual dan membedakannya dengan para pesaing. 

Merek mempunyai banyak arti buat konsumen, yaitu: 

1. Sebagai identifikasi untuk membedakan satu produk dengan produk 

lainnya. 

2. Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli. 

C. Marketing (Pemasaran) Syariah 

1. Pengertian Marketing (pemasaran) syariah  

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 syakir 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 prosesnya sesuai dengan akad dan 

prinsip-prinsip muamalah (bisnis) dalam Islam.22 Definisi ini didasarkan pada 

salah satu ketentuan dalam bisnis Islam yang tertuang dalam kaidah fiqih yang 

mengatakan, “Al-muslimuna „ala syurutihim illa syarthan harrama halalan aw 

ahalla haraman” (kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis 

yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram). Selain itu, kaidah fiqih lain mengatakan “ Al-ashlu 

fil-muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ‘ala tahrimiha” (pada dasarnya 

semua bentuk muamalah [bisnis] boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya).  

                                                           
22Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung: Mizan 

Media Utama, 2006), h. 09 
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Ini berarti 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. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin, dan penyimpangan prinsip-prinsip 

muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran 

dapat dibolehkan. Allah mengingatkan agar senantiasa menghindari perbuaran 

zalim dalam berbisnis termasuk dalam proses penciptaan, penawaran dan proses 

perubahan nilai dalam pemasaran. Sebagaimana firman Allah dalam QS-Shaad/38 

: 24, yang menyatakan: 

َنَِعاِجهََِقَاَلَ َلََقۡدََظلََمَكَبُِسَؤاِلََنۡعَجتَِكَإََِلٰ َِنََۦ  َم  ََكثرِٗيا ََلَۡبِِغََٱۡۡلُلََطآءَِِإَونَّ
َبََ ََبۡعٍضَإَِّلَّ ٰ ِينََۡعُضُهۡمَلََعَ ََْٱَّلَّ َْوََعِملُوا ٰلَِحِٰتََءاَمُنوا ََٱلصَّ اَُهۡمََۗۡوَظنَّ َوقَلِيٞلَمَّ

ُٰهَفَََۥدََُداوَُ َماََفَتنَّ نَّ
َ
نَاَب۩ََۥَفَرََربَّهَُٱۡسَتغَۡأ

َ
٢٤َََوَّۤرَخَۤاٗعِكاَرََوأ

 
Terjemahnya :   

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 

mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia 

meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.23 

(QS. Al-Shaad/38 :24) 

 

Menurut Yusuf Qhardawi syariah pemasaran adalah segala aktivitas yang 

dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai (value 

creating activities) yang memungkinkan siapa pun yang melakukannya bertumbuh 

serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, 

                                                           
23Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Syigma, 2005),  h. 454 



20 
 

 

keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad 

bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam.24 

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. Selain itu juga Islam memandang bahwa pemasaran sebagai 

jual beli yang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaan-keistimewaannya dan 

kelemahan-kelemahan dari barang tersebut agar pihak lain tertarik membelinya. 

Firman Allah Swt dalam  QS. At-Taubah/9 :111, yang menyatakan: 

َ ََ۞إِنَّ ىََٰٱّللَّ َلَُهُمََٱلُۡمۡؤِمنِيََِمَنََٱۡشََتَ نَّ
َ
ۡمَوٰلَُهمَبِأ

َ
نُفَسُهۡمََوأ

َ
َة َأ نَّ يَُقٰتِلُوَنَِِفََٱۡۡلَ

ََِسبِيِلَ اَِِفََفَيۡقتََُٱّللَّ وَۡعًداََعلَۡيهََِحق ٗ جِنيلَِوَََٱتلَّۡوَرىٰةَِلُوَنََوُيۡقَتلُوَنَ  َٱلُۡقۡرَءاِنَ وَََٱۡۡلِ
َبَِعهَۡ ۡوََفٰ

َ
ِ َِمَنََِدهِۦَوَمۡنَأ َْفَََٱّللَّ وا ِيبِبَۡيعُِكُمََٱۡسَتبِِۡشُ َبَاَيۡعُتمَبِهََِٱَّلَّ َوَذٰلَِكَُهَوََۦ 
١١١َََٱلَۡعِظيمََُٱلَۡفۡوزَُ

 
Terjemahnya :  

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta   

mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada 

jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji 

yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur’an. dan siapakah 

yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah 

dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang 

besar.25 (QS. At-Taubah/9 :111) 

  

2. Karakteristik Syariah Marketing 

Pada bukunya Hermawan Kartajaya disebutkan ada 4 karakteristik 

syariah Marketing yang dapat menjadi paduan bagi para pemasar sebagai berikut: 

                                                           
24Yusuf Qhardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemah Zainal Arifin et.al 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 11 
25Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Syigma, 2005), h. 204 
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a) Teistis (rabbaniyyah): jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa 

hukum-hukum syariat yang teistis atau bersifat ketuhanan ini adalah yang 

paling adil, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat 

mencegah segala bentuk kerusakan. Jadi seorang pemasar syariah 

memiliki orientasi maslahah, sehingga tidak hanya mencari keuntungan 

namun diimbangi pula dengan keberkahan didalamnya. 26Allah berfirman 

dalam QS. Al-Zalzalah/99: 7-8:  

اَيََرهَََُفَمن ٍةََخرۡيٗ اَيََره٧ََََُۥَيۡعَمۡلَِمۡثَقاَلََذرَّ ةََٖش ٗ ٨َََۥَوَمنََيۡعَمۡلَِمۡثَقاَلََذرَّ
 

 

Terjemahnya:  

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. 8. dan Barang siapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan) nya pula.27 (QS. Al-Zalzalah/99: 7-8) 

 

b) Etis (akhlaqiyyah): Keistimewaan lain dari syariah marketer adalah ia 

sangat mengedepankan masalah akhlak (moral dan etika) dalam seluruh 

aspek kegiatannya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang 

bersifat universal, yang diajarkan oleh semua agama. Semakin beretika 

seseorag dalam berbisnis, maka dengan sendirinya dia akan menemui 

kesuksesan, sebaliknya bila perilaku bisnis sudah jauh dari nilai-nilai 

etika dalam menjalankan roda bisnisnya sudah pasti dalam waktu dekat 

kemunduran akan ia peroleh.28 

                                                           
26Hermawan Kertajaya,  Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung, Mizan 

Media Utama, 2006), h. 28 
27Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Syigma, 2005), h. 599 
28Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, Op.Cit., h.32 
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c) Realistis (al-waqiyyah): Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran 

yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluwesan syariah Islamiyah 

yang melandasinya. Pemasar syariah adalah para pemasar profesional 

dengan penampilan yang bersih, rapi dan bersahaja, bekerja dengan 

mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, dan kejujuran dalam 

segala aktivitas pemasarannya.29 

d) Humanistis (insaniyyah): Keistimewaan syariat Islam diciptakan untuk 

manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna 

kulit, kebangsaan dan status. Hal inilah yang membuat syariah memiliki 

sifat universal sehingga menjadi syariah humanistis universal.30 

3. Prinsip-Prinsip Syariah Marketing 

a. Suistainable Marketing Enterprise (SME) 

Suatu model pemasar dimana perusahaan mampu bertahan dan suskes 

tidak hanya pada saat ini tetapi juga dimasa mendatang bahwa perusahaan 

mengalami fase sebagaimana fase kehidupan manusia, yang harus 

mempertahankan diri pada saat terjadi krisis dan perubahan situasi dan 

kondisi. Jika perusahaan ingin tetap hidup, pemimpin perusahaan harus 

melakukan tindakan creative destruction sebelum krisis menghadang, 

sehingga perusahaan mulai siklus hidupnya. 

                                                           
29Ibid,. h. 35 
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Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat mempertahankan 

keadaaanya secara lanjutan agar dapat bertahan hidup dalam pasar yang 

terus berubah.31 

b. Landscape Bisnis Syariah Marketing 

1) Information Technology Allows Us to be Transparent (Change) 

Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, 

perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri 

dari lima unsur: perubahan tekhnologi, perubahan politik legal, 

perubahan sosial-kultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. 

Dalam hal ini lebih menekankan pada dampak perubahan tekhnologi. 

Akar terjadinya segala perubahan - baik perubahan sosial, politik, 

ataupun ekonomi adalah karena adanya inovasi terus-menerus di 

bidang tekhnologi.32 

2) Be Respectful to Your Competitors (Competitor) 

Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus 

memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang 

serba-dinamis.Jadi ketika persaingan usaha yang dihadapi semakin 

ketat dan kadang bersifat kotor, perusahaan harus mempunyai 

kekuatan moral untuk tidak terpengaruh oleh permainan bisnis seperti 

itu. 

 

                                                           
31David K. Hurst, crisis & Renewal, Meeting The Challenge of Oraganizational Change 

(The Management of Innovation and Change Series), (Boston: Harvard Bussiness School Press, 

1995), h. 137  
32Hermawan Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, Op.Cit., h.154 
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3) The Emergence of Customers Global Paradox (Customer) 

 Di era globalisasi seperti sekarang, masyarakat menjalani 

kehidupannya secara paradoks. Paradoks yang terjadi ini 

mengharuskan kita untuk fokus terhadap apa yang terpenting dalam 

aktivitas sehari-hari. Bagi umat beragama, globalisasi membawa 

banyak manfaat dan peluang, karena itu kita mesti belajar satu sama 

lain tanpa meninggalkan jati diri kita.33 

c. Syariah Marketing Strategy 

1) View Market Universally (Segmentation) 

Segmentasi adala seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-

peluang yang muncul di pasar. Segmentasi memungkinkan perusahaan 

untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Dengan cara-

cara yang kreatif dalam membagi-bagi pasar ke dalam beberapa 

segmen, perusahaan dapat menentukan di mana mereka harus 

memberikan pelayanan terbaik dan di mana mereka mempunyai 

keunggulan kompetitif paling besar. 

2) Target Customers Heart and Soul (Targeting)  

Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan 

secara efektif, karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Dengan 

menentukan target yang akan dibidik, usaha kita akan lebih terarah. 

 

                                                           
33Ibid,.h.157 
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3) Build A Belief System (Positioning) 

 Positioning adalah strategi untuk merebut posisi dibenak konsumen, 

sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, 

keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Dan untuk perusahaan 

berbasis syariah, membangun kepercayaan berarti menunjukkan 

komitmen bahwa perusahaan syariah itu menawarkan sesuatu yang 

lebih jika dibandingkan perusahaan non-syariah.34 

d. Syariah Marketing Tactic 

1) Differ Yourself with A Good Package of Content and Context 

(Differentiation)  

Diferensiasi didefinisikan sebagai tindakan merancang seperangkat 

perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi bisa 

berupa content (dimensi diferensiasi yang merujuk pada value yang 

ditawarkan kepada pelanggan), dan context (dimensi yang merujuk 

pada cara anda menawarkan produk). 

2) Be Honest with Your 4 Ps (Marketing-Mix)  

Marketing-mix yang elemen-elemennya adalah product, price, place, 

dan promotion (4P). Product dan price adalah komponen dari tawaran 

(offers), sedangkan place dan promotion adalah komponen dari akses 

(access). Bagi perusahaan syariah, untuk komponen tawaran (offer), 

produk dan harga haruslah didasari dengan nilai kejujuran dan 

                                                           
34Ibid,. h.173 
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keadilan; sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komponen akses 

(access) sangat berpengaruh terhadap bagaimana usaha dari 

perusahaan dalam menjual produk dan harganya. Promosi bagi 

perusahaan yang berlandaskan syariah haruslah menggambarkan 

secara riil apa yang ditawarkan dari produk-produk perusahaan 

tersebut. 

3) Practice A Relationship-Based Selling (Selling)  

Selling yang dimaksud di sini adalah bagaimana memaksimalkan 

kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang win-win 

solution bagi si penjual dan pembeli. Dalam melakukan selling, 

perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur dari produk dan jasa 

yang ditawarkan saja, melainkan juga keuntungan dan bahkan solusi 

dari produk dan jasa tersebut.35 

e. Syariah Marketing Value 

1) Use A Spiritual Brand Character (Brand)  

Dalam pandangan syariah, Brand yang baik adalah yang mempunyai 

katakter yang kuat. Dan bagi perusahaan atau produk yang 

menerapkan syariah marketing, suatu brand juga harus mencerminkan 

karakter-karakter yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah atau nilai-nilai spiritual. Beberapa karakter yang bisa dibangun 

untuk menunjukkan nilai spiritual ini bisa digambarkan dengan nilai 

                                                           
35Ibid,. h.179 
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kejujuran, keadilan, kemitraan, kebersamaan, keterbukaan, dan 

universalitas. 

2) Service Should Have the Ability to Transfrom (Service) Untuk menjadi 

perusahaan yang besar dan sustainable, perusahaan berbasis syariah 

marketing harus memperhatikan servis yang ditawarkan untuk 

menjaga kepuasan Stakeholders. Stakeholders yang dimaksud bukan 

Cuma konsumen saja tapi juga pemegang saham, pemerintah, dan para 

karyawan sendiri.  

3) Practice A Reliable Business Process (Process) 

Proses mencerminkan tingkat quality, cost, dan delivery yang sering 

disingkat sebagai QCD. Proses dalam konteks kualitas adalah 

bagimana menciptakan proses yang mempunyai nilai lebih untuk 

konsumen. Proses dalam konteks cost adalah bagaimana menciptakan 

proses yang efisien yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, tetapi 

kualitas terjamin. Sedangkan proses dalam konteks delivery adalah 

bagaimana proses pengiriman atau penyampaian produk atau servis 

yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. 36 

f. Syariah Marketing Scorecard 

1) Create A Balanced value to Your Stakeholders (Scorecard) Prinsip 

dalam syariah marketing adalah menciptakan value bagi para 

stakeholders-nya. Tiga stakeholders utama dari suatu perusahaan 

adalah pelanggan, karyawan, dan pemegang saham. Ketiga 

                                                           
36Ibid,. h.183 
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stakeholders itu sangat penting, karena mereka adalah orang-orang 

yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam menjaga 

keseimbangan ini, perusahaan harus bisa menciptakan value yang 

unggul bagi ketiga stakeholders utama tersebut dengan ukuran bobot 

yang sama. 

g. Syariah Marketing Enterprise 

1) Create A Noble Cause (Inspiration)  

Inspirasi adalah tentang impian yang hendak dicapai yang akan 

membimbing perusahaan sepanjang perjalanannya untuk mewujudkan 

goals perusahaan tersebut. Maka, dalam perusahaan berbasis syariah 

marketing, penentuan visi dan misi tidak bisa terlepas dari makna 

syariah itu sendiri, dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan akhir 

ini harus bersifat mulia, lebih dari sekedar keuntungan finansial 

semata. 

2) Develop An Ethical Corporate Culture (Culture)  

Budaya perusahaan menggambarkan jati diri perusahaan tersebut. Hal 

ini tercermin dari nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu di 

perusahaan dan perilakunya ketika menjalankan proses bisnisnya. 

Budaya perusahaan yang sehat adalah budaya yang diekspresikan oleh 

setiap karyawannya dengan hati terbuka dan sesuai dengan nilai-nilai 

etika. Berikut ini adalah beberapa budaya dasar dalam sebuah 

perusahaan berbasis syariah: 

 



29 
 

 

a. Budayakan mengucapkan salam 

b.  Murah hati,bersikap ramah, dan melayani  

c. Cara busana nuansa syariah  

d. Lingkungan kerja bersih 

3) Measurement Must Be Clear and Transparents (Institution) 

 Prinsip yang terakhir adalah bagaimana membangun 

organisasi/institusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam 

perusahaan syariah harus mempunyai sistem umpan balik yang bersifat 

transparan. Sistem umpan balik ini memeriksa tentang kepuasan akan 

terpenuhinya kebutuhan ketiga steak-holders utamanya. Transparansi 

berarti bahwa ketiga steak-holders utama itu harus mendapatkan 

informasi yang sejelas dan sejujur mungkin dari perusahaan.37 

D. Ruang lingkup perhotelan 

1. Hotel konvensional 

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan 

usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyediaan makanan dan 

minuman serta fasilitas jasa lainya dimana semua pelayanan itu diperuntukan bagi 

masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka 

yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu. Pengertian 

hotel menurut para ahli: 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur 

                                                           
37Mats Lindgren, Jorgen Jedbratt, Erika Svensson, Beyond Mobile, People, 

Communications, and Marketing in a Mobilized Word, (Palgrave Macmillan, 2002), h. 154. 
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kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan 

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus. 

Pengertian hotel menurut SK Mentri Pariwisata, pos dan telekomunikasi 

No. KM 37/PW. 340/MPPT-86 dalam Sulastiyono, adalah suatu jenis akomodasi 

yang mempergunakan sebagian atau seluruh untuk menyediakan jasa penginapan, 

makanan, dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola 

secara komersil.38 

a. Bagian-bagian atau departemen dalam hotel 

Bagian-bagian atau departemen yang terdapat dalam hotel secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1) Kantor Depan Hotel ( front office ) 

Peranan dan fungsi utama dari bagian kantor depan hotel 

adalah menjual ( dalam arti menyewakan) kamar kepada para tamu. 

Oleh karena fungsinya itu, maka letak atau lokasi kantor depan hotek 

seharunya berada ditempat yang mudah  dilihat atau lokasi kantor 

depan hotel seharusnya berada ditempat yang  mudah dilihat atau 

diketahui oleh tamu. Untuk membantu pelaksanaan fungsi bagian 

kantor depan hotel terbagi menjadi beberapa sub-bagian yang 

masing-masing sub-bagian memiliki fungsi pelayanan yang berbeda, 

karena peranan dan fungsi pelayanan yang berbeda, karena peranan 

dan fugsi utama bagian kantor depan hotel adalah pelayanan 

                                                           
38Agus Sulastiyono,  Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata (Alfabeta, 2006), h.5-6 
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penjualan kamar, maka penggunaan yiel management sebagai 

strategi akan banyak berkaitan dengan sub-bagian pelayanan 

pemasaran kamar (reservation). 

2) Tata Graha Hotel ( House Keeping ) 

Bagian tata graha (house keeping) adalah salah satu bagian 

yang mempuyai peranan dan fungsi sengat viral yang cukup 

memberikan pelayanan pada tamu, terutama yang menyangkut 

kenyamanan dan kebersihan ruang hotel. Pelaksanaan tugas-tugas 

dibidang pelayanan kenyamanan dan kebersihan ruang hotel, maka 

bagian tata graha juga harus melakukan kerja sama dengan bagian-

bagian lainnya yang terdapat di hotel, seperti bagian kantor depan 

hotel (front office), bagian makanan, minuman (food & beverage), 

bagian mesin (engineering), bagian akunting, dan bagian personel. 

Tanggung jawab bagian tata graha dapat dikatakan mulai dari 

pengurusan tentang bahan-bahan yang terbuat dari kain seperti 

taplak meja, seprei, sarung bantal, korden, menjaga kerapihan dan 

kebersihan ruangan beserta perlengkapannya, sampai pada program 

pengadaan/penggantian peralatan dan perlengkapan, serta 

pemeliharaan seluruh ruangan hotel. Melihat ruang lingkup tanggung 

jawab bagian tata graha tersebut, maka yang dimaksud dengan 

ruangan-ruangan hotel terdiri dari kamar-kamar tamu, ruang rapat, 

ruang umum seperti lobby, corridor, yang semuanya itu disebut 

sebagai front of the house. Disamping itu, bagian tata graha juga 
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bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian bagian back 

of-the-house seperti bagian dapur, ruang makan karyawan, ruang 

kantor dan sebagainya.39 

3) Makanan dan Minuman ( food & beverange ) 

Bagian makanan dan minuman merupakan salah satu bagian 

yang terdapat dihotel, yang mempunyai fungsi melaksanakan 

penjualan makanan dan minuman. Sekalipun melakukan fungsi 

menjual makanan dan minuman, tetapi dibalik itu semua terdapat 

kegiatan-kegiatan yang sangat komplek. Kegiatan itu adalah usaha 

pengembangan produk makanan dan minuman, merencanakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menarik tamu untuk makan dan minum 

direstoran hotel, melakukan pembelian bahan-bahan makanan dan 

minuman, melakukan pengolahan, dan penyajian makanan dan 

minuman serta penghitungan produk. 

4) Marketing & Sales Departement 

Bagian ini berfungsi dalam memasarkan produk hotel, serta 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran hotel, 

dengan berbagai cara bagian ini berusaha untuk mendapatkan tamu 

sebanyak mungkin kedalam hotel, agar dapat menentukan 

banyaknya peningkatan pedapatan yang diperoleh melalui tamu-

tamu yang menginap dan menggunakan fasilitas-fasilitas hotel. 

 

                                                           
39Ibid,. h. 64 
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5) Accounting Departement 

Accounting departement merupakan sebuah pusat bagi 

perusahaan hotel dalam menyelenggarakan penyusunan, pencatatan, 

dan administrasi keuangan, dengan adanya departemen in maka 

pihak manajemen akan dapat mengetahui seberapa banyak 

pendapatan yang telah diperoleh serta bagaimana perkembangan 

perusahaan tersebut untuk masa yang akan datang. 

6) Human Resource Departement 

Bagian ini berfungsi melakukan kegiatan yang ada kaitannya 

dengan sumber daya manusia yang ada dilingkungan kerja hotel. 

Departement ini juga memiliki tugas dalam mengembangkan tenaga 

kerja yang ada serta mengatur dan menyelenggarakan pendidikan 

maupun latihan kerja bagi karyawan dari semua tingkatan. 

7) Engineering Departement 

Departemen ini bertanggung jawab dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan dan kontruksi bangunan hotel, 

selain itu juga bagian ini peralatan dan perlengkapan hotel yang 

bersifat mekanik (mesin) serta mengurus pengadaan dan 

pemeliharaan instalasi listrik dan pengadaan air bersih untuk 

keperluan tamu maupun keperluan karyawan hotel. Disamping 

fungsi dan tugas diatas, departemen engineering juga mengurus 

perlengkapan dan perlatan yang bisa digunakan dalam hal yang 
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berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

maupun yang berhubungan dengan keselamatan kerja.40 

8) Security Departement 

Bagian ini bertugas dalam hal yang berhubungan dengan 

masalah yang ada kaitannya dengan keamanan didalam hotel 

maupun diluar hotel serta memelihara ketertiban diwilayah kerjanya. 

2. Hotel Syariah  

Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah 

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna 

memberikan suasana tentram, nyaman, sehat dan bersahabat yang dibutuhkan 

tamu, baik muslim maupun non muslim.41 

Hotel syariah merupakan salah satu bisnis Islami yang harus didasarkan 

atas nilai-nilai syariah baik dalam pelayanan maupun manjemennya. Dalam hal 

manajemen, beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip dan harus diperhatikan 

oleh pengelola lembaga kauangan syariah ( termaksud hotel syariah ) adalah:42 

a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha diantara dua pihak, 

sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Dengan ini, 

maka pihak pengelola memberikan kebebasan kepada konsumen untuk 

memilih apa yang diinginkan. 

                                                           
40Ibid,. h. 66 
41Abdul Warits, Skripsi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip 

Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah, (tahun 2009),  h.7 
42Kuat Ismanto, Manajement Syariah: Impelementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 24. 
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b. Penegakan prinsip keadilan. Adil diartikan bahwa apa yang diberikan 

oleh pihak pengelola harus sesuai dengan apa yang dibayarkan. Artinya 

semua hak konsumen terpenuhi. 

c. Prinsip larangan riba. 

d. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal. Ini diartikan 

dengan kesediaan membenatu dan melayani pada semua konsumen, 

artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan putih, antara yang 

beragama Islam dan non muslim atau lainnya. 

e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan 

pornografi. Pihak pengelola tidak menyediakan produk/jasa dan fasilitas 

yang mendatangkan mudharat tetapi harus yang bermanfaat bagi 

konsumen. 

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

dan mengingat Allah. Kewajiban shalat dan zakat tidak boleh dilupakan, 

baik pengelola maupun konsumen. 

g. Hendaklah dilkukan pencatatan dengan baik, agar bisa dipertanggung 

jawabkan nantinya.43 

Menurut Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma sebagaimana 

yang dikutip oleh Johan Arifin dalam bukunya “Etika Bisnis Islam” bahwa dalam 

menjalankan bisnis Islami ( termaksud hotel syariah, harus senantiasa mematuhi 

dan berpegang teguh pada ketentuan syariah, karena dengan syariah sebagai 

                                                           
43Ibid,. h. 25  
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kendali dalam menjalankan roda bisnis paling tidak mempunyai beberapa tujuan 

yaitu:44 

1) Target Hasil: hal ini bisa berupa keuntungan materi maupun keuntungan 

non materi. Paling tidak dengan syariat sebagai landasan serta pijakan 

dalam menjalankan bisnis, keuntungan yang diperoleh akan semakin 

banyak dan tentunya proses yang dijalankan sesuai dengan aturan 

perbisnisan. 

2) Pertumbuhan akan terus meningkat: ini bermaksud agar bisnis yang 

dijalankan tidak sekedar untuk mengembalikan modal dan mencari 

keuntungan semata. Hal itu juga bertujuan agar kedepannya dapat 

mengembangkan bisnis Islami tersebut lebih maju dan berkembang. 

3) Keberlangsungan : menjalankan bisnis bukan setelah mendapatkan 

keuntungan akan selesai. Lebih dari itu, menjalankan bisnis juga 

bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas bisnisnya agar bisnis 

yang dikelola akan selalu eksis. 

4) Akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah: poin ini merupakan 

puncak dijalankannya suatu bisnis. Tanpa adanya itu maka keuntungan 

baik secara materi, maupun yang lain, peningkatan bisnis, eksistensi yang 

kian kuat tidak akan ada nilainya ketika tidak mendapatkan keberkahan 

dan keridhoan Allah swt. 

                                                           
44Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h. 85-86 
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Keempat hal diatas merupakan tuntunan syariah dalam menjalankan dan 

mengelola sebuah bisnis Islami tidak terkecuali hotel syariah. Allah swt 

berfirman dalam QS.At-Taubah/9:119 

َها يُّ
َ
أ ِينََََيَٰٓ ََْءاَمُنواََْٱَّلَّ َََٱتَُّقوا ِٰدقِيَََوُكونُواََْمَعََٱّللَّ ١١٩َََٱلصَّ

 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar. 45(QS.At-Taubah/9:119. 

3. Pedoman penyelenggaraan bisnis perhotelan syariah 

Berdasarkan mentri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 

tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintahan membagi 

golongan menjadi hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hilal-1 adalah 

penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria 

usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisata 

muslim.  Sedangkan hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel 

syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan, Kategori hilal-

1 meliputi aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan ) unsur dan 27 (dua puluh 

tujuh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 6  (enam) unsur dan 2 (dua) 

sub unsur, Kategori hilal-2 meliputi aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) 

unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur, aspek pelayanan yang terdiri dari 10 

                                                           
45Departemen Agama RI,  al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Syigma, 2005), h. 206 
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(sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur, dan aspek pengelolaan 

yang terdiri dari 3 ( tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur. 46 

Pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang diadakan oleh 

pemerintah, dan menjadi fatwa oleh DSN-MUI dalam bisnis perhotelan syariah 

peneliti sangat setuju, dilihat dari produk, pelayanan dan pengelolaan yang ada 

pada pedoman tersebut menerapkan sarana dan prasarana dipisah untuk laki-laki 

dan perempuan, itu sangat bermanfaat. Agar pelanggan tidak merasa gelisah dan 

khawatir akan timbulnya fitnah, apabila bercampur dengan lawan jenis yang 

bukan mahramnya dan hal-hal lain yang dapat merusak kehormatan, serta akhlak 

baik yang ada padanya. Pedoman inilah yang menjadi indikator pelaksanaan 

bisnis perhotelan syariah di indonesia ini dapat dilihat dalam perma no 2 tahun 

2014 pasal 12 ayat 1 yaitu: 

Pasal 12 

(1) Kementrian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel 

Syariah.47 

Adanya pedoman ini yang digunakan perhotelan syariah, semoga dapat 

menjadikan bisnis perhotelan syariah menjadi lebih baik dan masyarakat 

khususnya masyarakat muslim tidak menganggap bahwa hotel adalah tempat 

negatif yang identik dengan minuman keras, narkoba, dan prostitusi karena 

perhotelan syariah dengan menggunakan pedoman ini jauh dari hal-hal yang 

                                                           
46Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, Pedoman 

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014, h.3 
47Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, Pedoman 

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, tahun 2014, h.6 
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menjurus kepada pornografi, pornoaksi dan hal buruk lainnya. Jadi, wisatawan 

muslim tidak perlu khawatir lagi untuk menggunakan jasa perhotelan dalam tugas 

ataupun liburan, dengan adanya perhotelan syariah dapat menepis pendapat buruk 

tentang penginap di hotel. 

 

 

 




