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LANDASAN TEORI 

 

A. Strategi Promosi 

1. Ekonomi Islam Tentang Promosi 

Ekonomi Islam juga menerapkan promosi yang dilakukan 

untuk menawarkan, menginformasikan, menjual produk atau jasa di 

pasar. Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui 

keberadaan produk atau jasa. 

Prinsip yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah 

personal selling, iklan, promosi penjualan dan humas. Namun cara-

cara yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan 

promosi yang dilakukan pada saat ini. Cara yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW tidak lepas dari nilai-nilai moralitas. Promosi pada 

era nabi belum berkembang seperti sekarang ini, dimana seluruh 

produsen telah menggunakan alat yang serba modern, media internet, 

televisi, radio dan lain-lain. Dalam istilah manajemen sifat dari nabi 

dapat diterjemahkan sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasi 

wewenang, kerja tim, cepat tanggap, kordinasi, kendali dan supervise. 

Bauran promosi merupakan kombinasi dari alat-alat promosi, yaitu 

periklanan, penjualan tatap muka (personal selling), promosi penjualan 

dan publisitas yang dirancang untuk menjual barang dan jasa. Untuk 
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menjual barang dan jasa secara langsung kita telah melakukan kegiatan 

bisnis. 

Dalam konsep Al-Qur‟an 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.
1
 

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. Strategi promosi 

dalam ekonomi Islam  yaitu : 

a. Ekonomi Islam Tentang Media Iklan 

Prinsip ekonomi Islam yang dipakai yaitu kebenaran dan 

kejujuran. 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. 

                                                           
1
Ahmad Mustag, The Furture of Economics: An Islamic Perspektif,  Asy Syaamil 

Press & Grafika, jakarta, 2001, Hlm. 35  
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Tidak boleh berlaku curang, berkata bohong, bahkan mengumbar 

sumpah atau iklan palsu. 

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. Demikian pula nilai kebenaran harus dijunjung 

tinggi untuk mempertahankan suatu tujuan luhur dari bisnis.
2
 

Kebebasan dalam kreasi penyampaiannya harus diimbangi dengan 

pertanggung jawaban manusia.
3
 Sebagaimana firman-Nya: 

     (QS. Al-Muddatstsir:38).
4

 

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang 

telah diperbuatnya”.  

Jadi iklan Islami adalah bentuk komunikasi tidak langsung 

yang didasari pada informasi mengenai suatu produk yang 

bertujuan untuk mempengaruhi konsumen dan dalam penyajianya 

berlandaskan pada etika periklanan Islami.  

                                                           
2
Muhammad, Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam , BPFE, 

Yogyakarta, 2004, hlm. 274 
3
Oci Yonita Marhari, Manajemen Bisnis Modern Ala Nabi Muhammad , Al-Maghfiroh, 

Bandung, 2012, hlm. 34 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  Surat An-Nisa, CV. Dipoegoro, 

Bandung, 2000, hlm. 576 
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Pengiklan juga harus menghindari iklan yang menipu dan 

23berlebihan yang dianggap sebagai bentuk kebohongan. 

Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik 

juga terkandung dalam Al Quran, sebagaimana firman Nya : 

              

( Q.S. An-Nisa‟ : 9)
5

 

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. 

b. Ekonomi Islam Tentang Promosi Penjualan 

Prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam promosi penjualan 

yaitu kepercayaan dan suka sama suka. Pengelola pantai batu lapis 

tidak memaksa para wisatawan untuk memakai jasanya, transaksi 

terjadi atas dasar suka sama suka dan kepercayaan. 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: 

                                                           
5
 Ibid, h. 78 
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 (QS An Nisa : 29)
6

 

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.” 

Ayat diatas 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 

c. Ekonomi Islam Tentang Penjualan Pribadi (personal selling) 

Prinsip ekonomi Islam yang dipakai 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. Pada saat presentasi tenaga 

                                                           
6
 Departemen Agama RI,Op.Cit, hlm.83 



 22 

penjual menguraikan fitur-fitur produk bagi pelanggan. Menggunakan 

pendekatan kepuasan kebutuhan. Biasanya mereka menjelaskan fitur-

fitur penting dari produknya, menonjolkan kelebihan-kelebihannya 

dan menyebutkan contoh-contoh kepuasan konsumen. Oleh karena itu 

pada saat presentasi, tenaga penjual harus dipersiapkan dengan baik, 

dilatih kembali apa yang mereka katakan, menggunakan kontak mata 

langsung, bertanya dengan pertanyaaan terbuka dan bersikap tenang. 

Meskipun demikian, dalam mempresentasikan suatu produk 

diharapkan untuk berbicara jujur dan bisa memenuhi janji-janjinya. 

Allah berfirman dalam surat  

        

              

 Ali Imran ayat 77)
7

 

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.” 

Diterangkan pula dalam hadist HR.Ibnu Majah : 

 

 
Artinya: “muslim adalah saudara muslim tidak boleh bagi 

seorang muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dalam 

memakan cacat, kecuali diteramgkan” 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Op Cit, h. 59 
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Dari uraian ayat al-Qur‟an dan hadits 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. 

Jika meneladani Rasulullah SAW, saat melakukan kegiatan 

promosi, maka beliau sangat mengedepankan adab dan etika  yang 

luar biasa. Etika dan adab  inilah yang dapat disebut sebagai strategi. 

Menurut Madjid Fakhri etika yang harus dilakukan dalam berpromosi 

sesuai dengan anjuran islam adalah: 

a. Jangan pernah mengobral sumpah, dalam beriklan atau 

berpromosi janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji 

tersebut tidak bisa ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang 

dalam etika promosi Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai 

dengan yang sesunggungnya dapat merusak nilai-nilai islami. 

Allah SWT. Dan Rasulullah memberi aturan dan larangan dalam 

hal ini. Dari Abu Qotadah Al-Anshori, Nabi shalallahu „alaihi wa 

sallam bersabda: “ bahwasannya ia mendengar Rasullullah SAW  

bersabda : Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual 

dagangan karena ia memang melariskan dagangan, namun malah 

menghapuskan (keberkahan)”(HR.Tirmizi). Bersumpah secara 

berlebihan dilarang dalam etika promosi Islam, mengobral 
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sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya dapat merusak 

nilai-nilai Islam. 

b. Jujur, Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan 

permusuhan dan percecokan. Hadist yang Agung ini 

menunjukkan besarnya keutamaan seseorang pedagang yang 

memiliki sifat-sifat ini, karena ia akan dimuliakan dengan 

keutamaan besar dan kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT, 

dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan 

orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Alqur‟an dengan 

tegas melarang ketidakjujuran sebagaimana firmannya dala surat 

Al-Anfal ayat 27 

                 

 (Q.S Al-Anfal : 27)
8

 

Artinya :”Hai orang-orang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul(muhammad) dan (juga)  janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepadamu,sedang kamu mengetahui”.  

 

c. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-

kesepakatan diantara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). 

Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Maidah ayat 1 : 

                                                           
8
 Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm.180 
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  (Q.S Al-Maidah ayat 1)
9

 

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah 

janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 

disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesunggungnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki”.  

d. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik perhatian 

pembeli dan mendorongnya untuk membeli. Berbagai iklan 

dimedia televisi atau dipajang dimedia cetak, media indoor atau 

outdoor, atau lewat radio sering kali memberikan keterangan palsu. 

Model promosi tersebut melanggar akhlaqul karimah. Islam 

sebagai agama yang menyeluruh, mengatur tata cara hidup 

menusia, setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang 

lain. Demikian pula pada proses marketing, jual beli harus 

berdasarkan etika Islam. Demikian pula pada proses marketing, jual 

beli harus berdasarkan etika Islam. Allah SWT berfirman pada QS. 

Ali Imran ayat 77 : 

                                                           
9
Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm.106 
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 (QS. Ali Imran: 77) 

  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, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan 

tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak 

(pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”  

e. Rela dengan laba yang sedikit karena itu akan mengundang kepada 

kecintaan manusia dan menarik banyak pelanggan serta mendapat 

berkah dalam rezeki. Jika penguasa ingin mendapatkan rezeki yang 

berkah dengan berprofesi sebagai pedagang, tentu ingin dinaikan 

derajatnya setara dengan para nabi, maka ia harus mengikuti 

syariah Islam secara menyeluruh, termasuk dalam jual beli.
10

 Ibnu 

Hibban dan Ibnu Majah mengeluarkan hadits dari Nabi SAW :  

 

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling 

rela”.
11

 

                                                           
10

 Ali hasan, Marketing dan Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 25-26 
11

 http://ranihaulya.blogspot.co.id/2014/05/ayat-dan-hadist-ekonomi-tentang.html Diakses 

pada tanggal 21 September 2916 jam 13:20 

http://ranihaulya.blogspot.co.id/2014/05/ayat-dan-hadist-ekonomi-tentang.html
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Dari hadits diatas bahwa konsep jual beli dalam islam 

adalah suka sama suka atau kerelaan, dimana kedua belah pihak 

sama-sama dengan terjadinya transaksi itu. 

2. Pengertian Dan Dasar Hukum 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 

terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena sekarang ini 

kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli dimana 

keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli sangat dipengaruhi 

oleh konsumen. Oleh karena itu pembeli adalah raja. Para produsen 

berbagai barang bersaing untuk merebut hati para pembeli agar tertarik 

dan mau membeli barang yang dijual. Kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang termasuk penting selain produk, harga, dan lokasi.
12

 

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. Unsur bauran promosi meliputi periklanan, penjualan 

pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat atau publisitas. 

Empat unsur bauran promosi tadi biasanya digunakan untuk 

meningkatkan citra perusahaan terhadap para pesaingnya dan atau 

menginformasikan, mendidik, dan mempengaruhi sikap dan prilaku 

                                                           
12

 Daryanto, Manajemen Pemasaran, cet. Ke-1, PT. Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 

Bandung,2001, hlm. 94 
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beli dari individu, perusahaan, institusi dan atau badan pemerintah 

yang membentuk sebuah pasar sasaran.
13

 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran 

pemasaran yang sangat penting dilaksanakan dalam memasarkan 

produk atau jasa.14 Promosi merupakan bagian dari aktifitas yang 

dibutuhkan dalam dunia perdagangan, baik barang maupun jasa. 

Promosi dipandang sangat penting dalam dunia perdagangan saat ini 

dimana persaingan semakin sulit. Akan tetapi meskipun demikian, 

promosi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dasar hukum 

mengenai promosi yaitu sebagai berikut: 

                         

      (QS.Al Hujurat : 6)
15 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 

dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 

suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu 

menyesal atas perbuatanmu itu.” 

Maksut ayat diatas adalah bahwa ayat ini termasuk ayat yang 

mengajarkan adab dan akhlak yang baik, yaitu keharusan 

mengklarifikasi akan suatu berita agar tidak mudah mengikuti kabar 

                                                           
13 Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional, Jilid II, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 614 
14 Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta, 

2001, hlm. 108 
15

 Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm.516 
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berita yang tidak bertanggung jawab. Dan juga tidak mudah 

menghukumi orang dengan berbekal informasi yang samar dan tidak 

pasti kebenaranya.  

3. Tujuan Promosi 

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.
16

 

Dengan alasan-alasan seperti diatas, tujuan promosi 

dirumuskan oleh suatau perusahaan. Secara garis besar tujuan 

promosi dapat dibagi dua, yaitu tujuan jangka panjang (misalnya: 

membangun nama baik perusahaan, mendidik konsumen, dan 

menciptakan reputasi tinggi dari suatu produk dan tujuan jangka 

pendek (misalnya: menaikkan penjualan, mengumumkan lokasi agen 

dan mengumumkan perusahaan atau penyempurnaan produk). 

Tujuan promosi dipilih untuk keseluruhan program 

promosional dan setiap komponen promosi. Tujuan tertentu, semisal 

target penjualan dan pangsa pasar, dibagi dengan unsur program 

pemasaran lainnya. Tujuan promosi meliputi : 

                                                           
16

 M. Mursid, Manajemen Pemasaran, Cet Ke-7, PT Bumi Aksara. Jakarta, 2014, hlm. 95 
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a. Menciptakan atau meningkatkan kesadaran pembeli akan produk 

atau merek. 

b. Mempengaruhi sikap para pembeli terhadap sebuah perusahaan, 

produk atau merek. 

c. Meningkatkan taraf referensi merek dari para pembeli di segmen 

yang dijadikan sasaran. 

d.  Mencapai kenaikan penjualan atau pangsa pasar untuk pelanggan 

spesifik atau calon sasaran. 

e. Menghasilkan pembelian ulang sebuah merek. 

f. Memikat pelanggan baru.
17

 

4. Jenis Kegiatan Promosi 

Dalam promosi terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan. 

Pada umumnya, ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu : 

a. Periklanan, 

b. Personal Selling, 

c. Promosi Penjualan, dan 

d. Publisitas dan Humas.
18

 

 

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi 

yang sering dilakukan perusahaan melalui komunikasi non 

                                                           
17

 Henry Simamora, Op.Cit, hlm. 618-619 
18

Daryanto,Op.Cit, hlm. 94 
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individu dengan jumlah biaya seperti iklan melalui media masa, 

perusahaan iklan, lembaga non laba, individu-individu yang 

membuat poster dan sebagainya. Periklanan dilakukan untuk 

memasarkan produk baru, memasuki segmen pasar yang baru atau 

tidak terjangkau salesman ataupun personal selling. Periklanan 

sering dilakukan melalui surat kabar, majalah, radio, dan TV, pos 

langsung, atau bahkan melalui biro periklanan.
19

 

Periklanan menawarkan keunggulan signifikan atas tekhnik 

promosial lainnya. Pertama, adalah biaya. Orang kerapkali kaget 

saat mendengar harga iklan televisi yang bernilai ratusan ribu 

rupiah perdetik tayangan. Tetapi, sebenarnya dapat dibayangkan 

berapa banyak pemirsa yang bisa dijangkau iklan itu. Kedua, 

adalah kemudahan repetisi, yang sering digunakan untuk 

mengirimkan suatu pesan secara efektif. Ketiga, periklanan 

tampaknya mampu melakukan suatu tingkat fleksibilitas kreatif 

yang lebih tinggi daripada elemen promosional lainnya. Keempat, 

periklanan dapat menjadi nilai tambah besar sekiranya perusahaan 

memasarkan produk sensitif, seperti kesehatan pribadi. Kelima, 

banyak konsumen yang memberikan tingkat gengsi kepada media 

masa yang digunakan dalam periklanan. Merupakan kenyataan 

sedehana bahwa suatu produk yang diiklankan secara nasional 

dapat meningkatkan citra bersangkutan. Keenam, biaya rendah per 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 95 
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eksposur, variasi media (surat kabar,majalah, televisi, radio, surat, 

dan periklanan di tempat terbuka). Pengendalian pengungkapan 

kandungan pesan yang konsisten, dan peluang untuk desain pesan 

yang kreatif. Ketujuh, daya tarik dan pesan dapat disesuaikan pada 

saat tujuan komunikasi berubah.
20

 

Sebagian besar Negara memiliki Undang-Undang 

periklanan. Selandia baru memiliki tidak kurang dari 33 Undang-

Undang yang berkaitan dengan periklanan. Regulasi periklanan 

mengambil beberapa bentuk. Salah satu berkaitan dengan pesan-

pesan dan kejujuran. Di Jerman, sebagai contoh. Sulit 

menggunakan iklan yang komparatif dan kata-kata “ lebih baik 

atau paling baik”. Di Argentina, iklan farmasi harus mendapat 

persetujuan harga dari Menteri Kesehatan Masyarakat. Bentuk 

restrika lainnya terkait dengan pengawasan atas periklanan 

minuman keras dan rokok di telivisi. Restrika yang lebih tidak 

langsung adalah pelarangan periklanan di media tertentu. 

Pembatasan lainnya adalah melalui transaksi periklanan.
21

 

Agar iklan yang dijalankan dapat efektif dan efisien maka 

perlu dilakukan program pemasaran yang tepat. Langkah-langkah 

dalam periklanan yang efektif dan efisien adalah : 

                                                           
20

Henry Simamora,Op.Cit, hlm. 615 
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 Henry Simamora, manajemen Pemasaran, Jilid 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.176 
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Identifikasi pasar sasaran yang akan dituju serta motif 

pembeli atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

a. Menetukan misi, tujuan dan sasaran periklanan yang terkait 

dengan sasaran penjualan dari suatu produk (mission). 

b. Menetapkan anggaran periklanan (money). 

c. Merancang, menyusun serta menerapkan pesan yang 

disampaikan kepada pasar sasaran (message). 

d. Menetapkan media yang harus digunakan sesuai dengan pasar 

sasaran yang dituju oleh perusahaan (media). 

e. Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari 

pemasangan suatu iklan (Measurement).
22

 

Menurut Kotler, ada delapan langkah-langkah utama dalam 

mengembangkan program komunikasi dan promosi yang efektif, 

yaitu: 

a. Mengidentifikasi audiens sasaran 

Dalam tahap ini perusahaan menentukan siapa audiens 

target, audiens target bisa merupakan individu, kelompok 

masyarakat khusus atau umum. Bila perusahaan telah 

melakukan segmentasi dan penargetan, maka segmen itulah 

yang menjadi audiens target. 

b. Menentukan Tujuan Komunikasi 
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Setelah mengetahui audiens target dan karakteristiknya, 

maka kemudian dapat menetukan tanggapan apa yang 

dikehendaki. Perusahaan harus menentukan tujuan 

komunikasinya, apakah untuk menciptakan kesadaran, 

pengetahuan, kesukaan, pilihan, keyakinan, atau pembelian. 

c. Merancang Pesan 

perusahaan harus menyusun pesan yang efektif. 

Idealnya suatu pesan harus mampu memberikan perhatian 

(attention), menarik (interest), membangkitkan keinginan 

(desire) dan menghasilkan tindakan (action), atau sering 

disebut dengan metode AIDA. Pesan yang efektif harus dapat 

menyelesaikan empat masalah, yaitu: How, What, When, dan 

Who. 

d. Menyeleksi Saluran Komunikasi  

Arus menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang 

efisien untuk membawakan pesan. Saluran komunikasi itu bisa 

berupa komunikasi personal ataupun nonpersonal. 

e. Menetapkan Jumlah Anggaran Promosi 

Menetapkan anggaran sangatlah penting karena untuk 

menentukan menggunakan media apa, juga tergantung pada 

anggaran yang tersedia. Ataukah perusahaan berorientasi pada 

pencapaian sasaran promosi yang akan dicapai sehingga 

sebesar itulah anggaran yang akan berusaha disediakan. 
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f. Menentukan Bauran Promosi 

Langkah berikutnya setelah menetapkan anggaran 

promosi adalah menentukan alat promosi yang akan digunakan, 

apakah melalui periklanan, penjualan perorangan, promosi 

penjualan, atau hubungan masyarakat, dan lain-lainnya (bauran 

dari berbagai perangkat tersebut). 

g. Mengukur Hasil-hasil Promosi 

Setelah melaksanakan promosi, perusahaan harus 

mengukur dampaknya ada audiens target, apakah mereka 

mengenal atau mengingat pesan-pesan yang diberikan. Berapa 

kali melihat pesan tersebut, apa saja yang masih diingat 

bagaimana sikap mereka terhadap produk atau jasa tersebut, 

dan sebagainya. 

h. Mengelola dan Mengkoordinasi Proses Komunikasi 

Karena jangkauan komunikasi yang luas dari alat dan 

pesan komunikasi yang tersedia untuk mencapai audiens target, 

maka alat dan pesan komunikasi perlu dikoordinasikan. Karena 

jika tidak, pesan-pesan itu akan menjadi lesu pada saat produk 

tersedia, pesan kurang konsisten atau tidak efektif lagi. Untuk 

itu perusahaan-perusahaan mengarah pada penerapan konsep 

komunikasi pemasaran yang terkoordinasi.
23

 

2. Personal Selling 
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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 belah 

pihak. Peranan penjualan perorangan berbeda dari perusahaan. Ada 

perusahaan tanpa wiraniaga, menjual pos, melalui perwakilan 

perusahaan, agen penjualan atau perantara. Perusahaan dengan 

produk bisnis, seperti Xerox atau Du Pont, wiraniaga langsung 

berhubungan dengan pelanggan.
24

  

Adapun proses personal selling adalah sebagai berikut:  

           

           

           

           

    

  Gambar 4.5 Bagan proses personal selling.
25

 

  Secara khusus kegiatan personal selling dapat diwakili oleh 

account officer atau financial advisor. Namun personel selling 

dapat dilakukan dengan merekrut tenaga-tenaga wiraniaga 
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(salesman atau salesgirl) untuk melakukan penjualan door to 

door.
26

 

  Penjualan pribadi (personal selling) menawarkan sejumlah 

keunggulan. Pertama, sebagai satu-satunya tekhnik promosional 

yang memungkinkan umpan balik langsung yang segera, penjualan 

pribadi merupakan satu-satunya cara untuk mengadaptasi 

presentasi kepada masing-masing pelanggan. Hal ini khususnya 

penting tatkala perusahaan menjadi produk yang membutuhkan 

pengakraban atau mengundang banyak pertanyaan dari para 

pelanggan. Kedua, kiat ini paling efektif pada waktu para 

pelanggan ingin melihat langsung kerja produk tersebut, para 

wiraniaga dapat mendemonstrasi sebagaimana menggunakan 

produk dan menunjukkan manfaatnya. Ketiga, penjual pribadi 

merupakan satu-satunya kiat mudah untuk mewawancarai 

pelanggan yang memberi produk kompleks guna memastikan 

bahwa perusahaan menawarkan produk atau kumpulan produk 

yang tepat. Keempat, penjual pribadi dapat menjadi lebih efektif 

untuk membujuk orang supaya membeli. Kelima, para wiraniaga 

dapat berinteraksi dengan para pembeli atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan mengatasi keberatan, mereka dapat menarget para 

pembeli; dan mereka dapat memiliki kapasitas untuk 
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mengakumulasikan pengetahuan pasar dan menyediakan umpan 

balik.
27

 

3. Promosi Penjualan 

  Promosi penjualan adalah salah satu bentuk kegiatan 

promosi dengan menggunakan alat peraga seperti : peragaan, 

pameran, demonstrasi, hadiah, contoh barang dan sebagainya.
28

 

Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian diskon, 

kontes, 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.
29

 

  Adapun tahap promosi penjualan : 

a. Menentukan tujuan yang akan dicapai dari program promosi 

penjualan tersebut. 
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b.  Menyeleksi alat-alatnya atau apa yang akan ditawarkan dari 

program promosi penjualan tersebut. 

c.  Menyusun program promosi penjualan yang sesuai. 

d. Melakukan pengujian pendahuluan atas program. 

e.  Melaksanakan dan mengendalikan program. 

f. Mengevaluasi hasil dari program promosi penjualan
30

 

  Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam promosi 

penjualan : 

a. Estabilish the sales promotion objektif and select the sales 

promotion tools (menetapkan dan menyeleksi promosi 

penjualan berdasarkan tujuan dari promosi penjualan). 

Perusahaan mengidentifikasi terlebih dahulu apa tujuan yang 

ingin dicapai dari promosi penjualan yang ingin dilakukan, 

kemudian menetapkan jenis promosi penjualan yang ingin 

dilakukan, kemudian menetapkan jenis promosi penjualan 

yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Size of incentives (besarnya insentif). Berupa besaran insentif 

yang akan diberikan kepada pelanggan. 

c. Duration and timing of promotion (lamanya dan jangka waktu 

promosi). 

d. Total sales promotion budget (besarnya anggaran penjualan 

keseluruhan yang tersedia). 

                                                           
30

 Daryanto,Op.Cit, hlm.96 



 40 

e. Competition (kompetisi). 

f. Market condition (kondisi pasar). 

  Sama halnya seperti kegiatan periklanan, maka promosi 

penjualan juga memiliki program tersendiri. Dalam praktiknya 

program promosi penjualan memiliki tiga macam cara, yaitu : 

1) Promosi konsumen, seperti penggunaan kupon, sampel 

produk, hadiah, atau bentuk undian berhadiah. 

2) Promosi dagang, yaitu berupa bantuan peralatan atau insentif. 

3) Promosi wiraniaga melalui kontes penjualan. Misalkan 

program 1000 agen yang diancarkan produk pembersih piring 

sunlight.
31

 

4. Publisitas dan Humas 

 Publisitas merupakan kegiatan promosi yang hampir sama 

dengan periklanan yaitu melalui media masa tetapi informasi yang 

diberikan tidak dalam bentuk iklan tetapi berupa berita. Biasanya 

lembaga yang dipublisikan tidak mengeluarkan biaya sedikitpun 

tetapi bisa merugikan kalau lembaga yang dipublisitakan 

diberitakan kejelekannya.
32

 

  Humas memiliki dua keunggulan utama atas unsur-unsur 

promosional lainnya. Pertama, biasanya murah dan terkadang 

malah gratis. Kedua, persepsi objektifitas, yang meningkatkan 
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kepercayaan orang-orang terhadap pesan. Kelemahan terbesar dari 

hubungan masyarakat adalah tidak adanya kendali biasanya dapat 

menjadi permasalahan yang sangat parah apabila sedang reporter 

atau penyunting saat tidak menyukai produk perusahaan dan 

kemudian berbagi pandangannya dengan ratusan ribu pembaca. 

Publisitas merupakan bagian penting dari upaya hubungan 

massyarakat 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.
33

 

  Alat publisitas yang digunakan adalah : 

a. Hubungan pers 

Yaitu untuk memberikana informasi yang pantas untuk dimuat 

dalam surat kabar agar menarik perhatian publik terhadap 

seseorang, produk atau jasa. 

b. Publisitas produk 

Yaitu usaha untuk mempublikasikan produk tersebut secara 

khusus, misalkan menggekar acara launching produk baru. 

c. Komunikasi perusahaan 
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Yaitu mencakup komunikasi intern dan ekstern dalam 

menciptakan saling pengertian perusahaan. 

d. Lobbying 

Yaitu kerjasama dengan ahli hukum dan pejabat pemerintah 

untuk mendukung atau mengahapuskan undang-undang yang 

dapat mengganggu stabilitas usaha. 

e. Bimbingan 

Yaitu pemberian nasehat kepada manajemen tentang persoalan-

persoalan kemasyarakatan menganai posisi perusahaan 

mauppun citra perusahaan.
34

 

5.   Faktor yang mempengaruhi promosi 

Dalam  memasarkan suatu produk dengan menggunakan 

keempat kombinasi bauran promosi diatas, banyak kendala yang 

dihadapi oleh perusahaan. Dengan kendala yang kompleks itu 

menjadikan  pemilihan strategi promosi juga berbeda beda 

berdasarkan kondisi yang dihadapi saat itu dan banyak faktor 

yang mempengaruhi penerapan bauran promosi. Berikut ini 

faktor-faktor yang mempengaruhi promosi : 

a. Sifat pasar 

Faktor yang mempengaruhi promosi bersifat pasaran 

meliputi tiga variabel, yaitu : 

                                                           
34

M Nur Rianto Al arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari’ah, Alfabeta, Bandung, 

2010, hlm. 185-186 



 43 

1)  Geografis pasar, misalkan nasional dan internasional 

berarti promosi dapat dilakukan melalui televisi dan 

internet, karena akan lebih efektif dan efisien. 

2)  Tipe pelanggan, misalkan pelanggan cendrung tidak 

senang membaca berarti lebih baik menggunakan jenis 

promosi melalui radio, televisi, atau pameran produk. 

3)  Konsentrasi pasar, misalkan pasar persaingan sempurna, 

lebih baik menggunakan promosi jenis iklan, karena 

konsumen diajak untuk berfikir rasional dan langsung 

melihat produk untuk membandingkan keunggulan 

produknya dengan produk jenis lain. 

 

b. Sifat produk 

  Adapun yang mempengaruhi promosi bersifat 

produk ada tiga variabel penting, yaitu : 

1) Nilai unit barang 

Pada umumnya produk bernilai rendah akan 

mempergunakan periklanan, sedangkan produk yang 

bernilai tinggi umumnya menggunakan personal selling. 

2) Tingkat kebutuhan barang bagi konsumen 

Produk yang sangat dibutuhkan penyesuain langsung 

dengan kebutuhan konsumen, maka dipergunakan 

personal selling akan lebih efektif. 

3) Presale and Postsale service 
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Produk yang memerlukan pelayanan sebelum dan 

sesudahnya melakukan penjualan, maka biasanya 

dipergunakan personal selling. 

c. Daur hidup produk 

Strategi suatu produk akan dipergunakan oleh tahap 

dasar hidup produk. Pada tahap perkenalan perusahaan harus 

menstimulasi permintaan primer.  Disamping itu perantara 

harus diyakinkan dengan barbagai cara, sehingga ia benar-

benar bertanggung jawab dalam membantu pemasarannya. 

Karena dengan periklanan diyakinkan konsumen, selanjutnya 

dengan personal selling. Promosi harus dilaksanakan secara 

intensif melalui bentuk promosi lainnya. 

d. Dana yang tersedia 

 Dana yang tersedia merupakan faktor yang 

menentukan, karena program periklanan tidak akan berhasil 

baik jika dana sangat terbatas.
35

 

 

 Adapun faktor internal dan eksternal dalam promosi. 

Menurut Kotler & Armstrong, analisis SWOT adalah penilaian 

menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 
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suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan 

beberapa strategi yang ada di perusahaan. 

 Analisis SWOT adalah sebuah metode prosedur analisis 

kondisi yang mengklarifikasi kondisi objek dalam empat 

kategori Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), 

Opportunity (Faktor Pendukung) and Threat (Faktor 

Penghambat/Ancaman). Dalam pembagiannya SWOT dibagi 2 

bidang, yaitu faktor internal atau faktor eksternal.  

a. Faktor Internal (Strength dan Weakness)  

Faktor internal terdiri dari strength dan weakness yaitu 

faktor yang berasal dari objek itu sendiri. Faktor  internal pada 

perusahaan adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

perusahaan secara langsung, yang berasal dari dalam lingkup 

perusahaan. 

1) Strength(Kekuatan) 

Strenghth adalah sebuah faktor pendorong dan kekuatan 

yang berasal dari dalam perusahaan, dimana kekuatan disini 

meliputi semua komponen-komponen perusahaan baik 

sumber daya maupun kemampuan yang dapat dioptimalkan 

sehingga bermakna positif untuk pengembangan perusahaan 

ataupun pelaksanaan sebuah program kerja (proker). 

Misalnya, keadaan keuangan yang kuat, SDM yang 

berkualitas, dan lain-lain. 
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2) Weakness (Kelemahan) Weakness adalah suatu faktor 

kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan namun 

tidak ada, yang akhirnya menjadi kelemahan dalam 

perusahaan tersebut. Maka weakness berarti kekurangan-

kekurangan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. 

Misalnya, kualitas SDM yang rendah, kuantitas SDM yang 

kurang, keterbatasan dana dan lain-lain. 

b. Faktor Eksternal (Opportunity dan Threat)  

Faktor eksternal terdiri dari opportunity dan threat yaitu 

faktor yang berasal dari luar objek. Faktor eksternal berfokus 

pada hal-hal yang diluar kontrol perusahaan, memembahasan 

tentang peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Peluang 

dimana perusahaan diuntungkan untuk melakukan suatu 

kebijakan dan pilihan yang dapat menguntukan perusahaan. 

Ancaman yaitu kondisi dimana perusahaan dalam keadaan tidak 

menguntungkan dikarenakan adanya masalah dalam internal 

ataupun eksternal perusahaan. 

1) Opportunity (Faktor Pendukung) Opportunity merupakan 

faktor-faktor pendukung dalam pengembangan maupun 

stabilitas perusahaan. Faktor pendukung ini merupakan 

faktor yang berasal dari luar organisasi, bukan dari 

dalam. Misalnya dukungan dari pemerintah, perkembangan 

teknologi dan lain-lain. 
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2)  Threat (Faktor Penghambat/Ancaman) Threat merupakan 

faktor-faktor penghambat atau hal-hal yang dapat 

mengancam perkembangan maupun stabilitas perusahaan, 

atau bahkan dapat mengancam keberadaanperusahaan. 

Faktor ini juga berasal dari luar.  Misalnya, kebijakan  

pemerintah yang merugikan, hilangnya sumber dana dan 

lain-lain.
36

 

B. Pariwisata 

1. Ekonomi Islam Tentang Pariwisata 

Aktivitas pariwisata dalam pandangan islam tidak bisa 

dilepaskan dari tiga pilar utama, yaitu iman, islam, dan ihsan. Ketiga 

pilar ini sekaligus menjadi penyangga dan pijakan dari seluruh 

aktivitas pariwisata. Dengan demikian, aktivitas pariwisata dalam 

islam sarat dengan nilai-nilai (tangible) keimanan, ketauhidan, dan 

ketakwaan kepada sang Khalik, Allah SWT, yang telah menciptakan 

segala bentuk keindahan, baik yang ada di darat, laut, maupun udara.  

Segala bentuk keindahan tersebut merupakan karunia Allah untuk 

hamba-Nya yang  harus disyukuri dan ditafakuri.
37

 Rasulullah  

bersabda: 

سول                 م ر ال ان       ق
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يئ                      ش كه    هلل ول   ي ان  ا يه  ك ه هموع س    و

هي ص  

ز                            ذك تب  ف   ان ماء ك هي    ان شه   ع ان  عز   وك

يزه   غ

خارىال رواه)                                                                            يئ     (ب ش    

م                   ك
  Artinya : Dari Imran bin husain semoga Allah meridhai 

keduanya Rasulullah Saw bersabda : Allah ada dan tidak sesuatupun 

selain-Nya dan tidak ada sesuatupun sebelumnya di atas air, 

kemudian dia menciptakan langit dan bumi dan ditetapkannya segala 

sesuatu dalam kitabnya( HR Bukhari ). 

Allah SWT merupakan Tuhan yang qadim  yang  tidak ada 

awalnya, Allah SWT juga telah menetapkan dalam kitabnya tentang 

tiap-tiap sesuatu yang akan diciptakan-Nya, artinya kebesaran dan 

kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah bahwa 

Allah SWT mempuyai perencanaan yang matang dan rapi mulai dari 

proses terciptanya alam, manusia dan makhluk lainnya sampai 

datangnya hari kiamat. Maka hendaknya ketika mengunjungi ke 

berbagai tempat dan melihat ciptaannya yang begitu indah sebagai 

tempat wisata yang religi untuk menambah spiritualitas atas 

keagungan Allah SWT. 

Pariwiasata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam 

sebagai agama universal, yaitu ketika dikenal konsep ziyarah, yang 

secara harfiah artinya berkunjung. Selanjutnya lahir konsep dhiyah, 
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yaitu tata krama berkunjung yang mengatur etika dan tata krama serta 

hukum hubungan sosial antara tamu (dhaif) dengan tuan rumah 

(mudhif). Konsep ziyarah tersebut pun mengalami perkembangan dan 

melahirkan berbagai bentuknya. 

 Ziyarah yang dapat diartikan sebagai pariwisata atau tour 

dalam Islam, mengenal juga berbagai terminologi, seperti assafar, 

arrihlah, intisyar dan istilah-istilah lain yang seakar dengannya.  

Istilah safar dijumpai, antara lain dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 184: 

        

           

         

(Q.S.Al-Baqarah: 184)
38

 

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa 

di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak puasa)...”  

Istilah safar yang dijumpai pada ayat diatas adalah niat dan 

tujuan yang amar ma’ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata 

menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah 

SWT kepada musafir. Menurut Muhammad Hambali , tujuan dari 

ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan 

menambah pemasukan negara, serta tujuan syari’ terkait dengan 
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kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta. Dan 

tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari tujuan 

diatas, maka perkembangan pariwisata dalam Islam haruslah sesuai 

dan sejalan dengan syariat Islam yang dapat membuat semua 

golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera 

bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. 

Istilah rihlah dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 2: 

       (Q.S.Al-Quraisy: 2)
39

 

Artinya: “(Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim 

dingin dan musim panas.” 

Maksut ayat diatas adalah menerangkan perjalanan bisnis yang 

dilakukan oleh kaum quraisy untuk penghidupan serta kewajiban yang 

seharusnya mereka penuhi. Pada hakikatnya aktifitas bepergian atau 

aktifitas pariwisata dalam islam tidak hanya untuk memenuhi 

kepuasan secara jasmani tetapi harus memiliki nilai ekonomis. Jika 

diterapkan dalam perekonomian modern, akan mendorong daya saing 

ekspor. 

Kemudian istilah intisyar dijumpai dalam Q.S.Al Jumu‟ah ayat 10: 
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     (Q.S.Al-Jumu‟ah: 10)
40

 

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka 

bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah.”  

Menurut Abdul Mun‟in, teks ayat Q.S.Al-Jumu‟ah ayat 10 itu  

mengandung makna bahwa, “Apabila kamu telah menunaikan shalat, 

kamu diperintahkan untuk menyebar (tafriq) ke seluruh bumi, dan 

segera keluar dari masjid karena hal tersebut maslahat bagimu.” 

Pendapat ini diperkuat oleh Al-Qurthubi yang menyebutkan,”Apabila 

kamu telah selesai mengerjakan shalat, menyebarlah kamu di muka 

bumi untuk melakukan perniagaan dan melakukan usaha-usaha yang 

menyangkut kebutuhanmu.” 

Ketika kita diperintahkan untuk bertebaran di bumi, itu artinya 

kita diperintahkan untuk bertebaran ke pasar global, dan di sinilah 

muncul daya saing ekspornya. Produk yang bisa ditawarkan dalam 

pasar ekspor adalah produk yang good and service. Di pasar ekspor, 

kita akan bertemu dengan pemain-pemain global lainnya (Cina, 

Taiwan, Korea, India, Thailand). Menurut kaidah marketing yang 

sederhana, kita tidak mungkin bersaing dengan para kompetitor global 

lainnya tanpa memiliki 4P: product (produk yang berkualitas), price 

(harga yang menarik), promotion (promosi yang intens), dan 
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placement (penyerahan yang tepat). Hanya dengan produk yang 

inovatif dan berkualitas, kita dapat merebut market share di pasar 

global. Produk yang inovatif dan berkualitas baru akan terjual jika 

harga yang ditawarkan menarik, dan melalui promosi yang intensif, 

sebuah produk akan dikenal. Jika sudah dikenal, konsumen akan 

membelinya, terlebih jika produk tersebut didukung sistem pelayanan 

yang prima (after sales service).   Pariwisata sangatlah penting dalam 

ekonomi sebuah negara karena keberadaannya menambah lahan bisnis 

bagi masyarakat disekitar tempat pariwisata. Bisnis ini pun menjadi 

semakin bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan tempat 

pariwisata pada umumnya, seperti cenderamata, penginapan, tempat 

makan dan  transportasi. Seperti yang kita tahu bahwa Islam mengatur 

kehidupan seorang muslim disetiap aktivitasnya, aktivitas harian, 

bulanan maupun tahunan, jadi sektor pariwisata juga telah diatur 

batasan-batasannya oleh Islam. Hal itu disebabkan pariwisata sangat 

berpengaruh pada kehidupan ekonomi seorang muslim, seperti 

berpengaruhnya terhadap ekonomi global ataupun ekonomi Islam.  

2. Pengertian Dan Dasar Hukum Pariwisata 

Apabila ditinjau secara etimologi istilah pariwisata sendiri 

berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki persamaan makna 

dengan tour, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat 

lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” 

terdiri dari dua suku kata yaitu : “Pari” dan “Wisata”. Pari, berarti 
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banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata berarti 

perjalanan, bepergian.
41

 

Organisasi pariwisata dunia, UNWTO, mendefinisikan 

pariwisata sebagai aktifitas perjalanan dan tinggal seseorang di luar 

tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun 

berurutan untuk berpariwisata, bisnis, atau tujuan lai dengan tidak 

untuk bekerja di tempat yang dikunjunginya tersebut. Menurut 

Hunzieker dan Krapf, pariwisata dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan 

tinggalnya orang asing disuatu tempat,dengan syarat bahwa mereka 

tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang 

memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara.
42

 

Kepariwisataan itu sendiri merupakan pengertian jamak yang 

diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata, yang 

dalam bahasa inggris disebutkan tourism. Dalam kegiatan 

kepariwisataan ada yang disebut wisata yaitu orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang merupakan tujuan 

wisatawan. 

Menurut Robert Mclntosh dan Shashikant, pariwisata adalah 

“gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, 
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bisnis, pemerintah, serta masyarakat dalam proses melayani 

wisatawan-wisatawan serta para penggunjung lainnya”. Selain itu 

Tourism Society in Britain merumuskan “pariwisata adalah kepergian 

orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat 

tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-

kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut”.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata 

adalah suatu bidang industri yang dapat menarik seseorang untuk 

berkunjung ke suatu daerah wisata yang menjadi sasaran wisata 

karena adanya daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan 

bidang pariwisata tersebut, serta keseluruhan fenomena alam dan 

buatan manusia dimanfaatkan untuk kepentingan wisatawan, yaitu 

memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. 

Sebagai dasar untuk mengkaji dan memahami berbagai istilah 

kepariwisataan, berpedoman pada Bab 1 pasal 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 

yang menjelaskan sebagai berikut : 

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari 

keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 

sementara. 
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b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

e. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau 

jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 

pariwista. 

f. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan pariwisata. 

g. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang terkait 

dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan penyelaenggaraan pariwisata.
43

 

Alam diciptakan untuk kepentingan manusia dan untuk 

dipelajari agar manusia dapat menjalankan fungsi dan kedudukannya 

sebagai pemanfaat dan penjaga kelestarian alam dimuka bumi. 

Firman Allah dalam A-Qur‟an Al-Mulk ayat 15 : 
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Artinya : “ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”. 

Pemanfaatan alam sebagai sumber pendapatan dan 

hendaklah dikelola dengan baik dan menjaga agar tetap menjadi 

daya tarik wisatawan. 

Pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk 

merenungi keindahan   ciptaan Allah Ta‟la, menikmati indahnya 

alam nan agung sebagai pendorong  jiwa manusia untuk 

menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi 

menunaikan kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk 

memulai semangat kerja baru.
44

 Allah subhanahu wa ta‟ala 

berfirman:  

        

       

                                                           
44
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 (QS. Al-Ankabut: 20).
45

 

Artinya: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu”. 

3. Komponen Pengembangan Pariwisata 

Menurut Inskeep, diberbagai macam literatur dimuat 

berbagai macam komponen wisata. Namun ada beberapa 

komponen wisata yang selalu ada dan merupakan komponen dasar 

dari wisata. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu 

sama lain. Komponen-komponen wisata tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata 

Kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa 

semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, 

kebudayaan, keunikan suatu daerah dan kegiatan-kegiatan lain 

yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik 

wisatawan untuk mengunjungi sebuah objek wisata. 

b. Akomodasi 

Akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel 

dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan 

                                                           
45

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  Surah Al-Ankabut, CV. 

Dipoegoro, Bandung, 2000,  hlm. 398 



 58 

pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam 

selama perjalanan wisata yang mereka lakukan. 

c. Fasilitas dan pelayanan wisata 

Fasilitas pelayanan wisata yang dimaksud adalah semua 

fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan kawasan wisata. 

Fasilitas tersebut termasuk tour and trafel operations (disebut 

juga pelayanan penyambutan). Fasilitas tersebut misalnya : 

retoran dan berbagai jenis tempat makan lainnya, toko-toko 

untuk menjual hasil kerajinan tangan, cindera mata, toko-toko 

khusus, toko kelontong, bank, bank tempat penukaran uang 

dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya, kantor informasi 

pelayan kesehatan, fasilitas keamanan umum (termasuk kantor 

polisi dan pemadam kebakaran), dan fasilitas perjalanan untuk 

masuk dan keluar (seperti kantor imigrasi dan bea cukai). 

d. Fasilitas dan pelayanan transportasi 

Meliputi transportasi dari dan menuju kawasan wisata, 

transportasi internal yang menghubungkan atraksi utama 

kawasan wisata dan kawasan pembangunan, termasuk semua 

jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan 

transportasi darat, air dan uadara. 

e. Infrastruktur lain 
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Infrastruktur lain yang dimaksud adalah penyediaan air 

bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi, ( 

seperti telepon, telegram, faksimili, dan radio). 

f. Elemen kelembagaan 

Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan 

yang diperlukan yang diperlukan untuk membangun dan 

mengelola kegiatan wisata, termasuk perencanaan tenaga kerja 

dan program pendidikan dan pelatihan, menyusun strategi 

marketing dan program promosi, menstrukturisasi organisasi 

wisata sektor umum dan swasta, peraturan dan perundangan 

yang berhubungan dengan wisata, menentukan kebijakan 

penanaman modal bagi sektor publik dan swasta, 

mengendalikan program ekonomi, lingkungan, soial 

kebudayaan.
46

 

   Menurut Mc Intosh, Mengemukakan bahwa komponen 

pariwisata diklasifikasikan kedalam empat kategori besar yaitu : 

a. Sumber daya alam, meliputi : iklim, bentuk alam, flora, fauna, 

sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, 

dan lain sebagainya 

b. Infrastruktur, meliputi: jaringan air bersih, limbah, gas, listrik 

dan telepon, drainase, jalan raya, rel kereta api, bandara, 
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stasiun kereta api, terminal, resort, hotel, restoran, pusat 

perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan, dan 

infrastruktur lainnya. 

c. Transportasi, meliputi : Kapal laut, pesawat terbang, kereta api, 

bus, dan fasilitas lainnya.
 47

 

Menurut Gun, mengemukakan bahwa komponen dasar 

pariwisata yaitu : 

a. Atraksi/ daya tarik wisata dikategorikan dalam : 

1) Sumber daya alam meliputi : air mancur, kolam, sungai. 

2) Sumber daya dan budaya meliputi : arkeologi, sejarah, 

perdagangan, hiburan, kesehatan, keagamaan, dan 

olahraga. 

b. Akomodasi, tempat makan dan minum, tempat belanja, 

aksesibilitas. 

c. Transportasi udara, mobil, kereta kuda, kereta listrik, rel kereta 

api, pelabuhan, dan lain sebagainya. 

d. Air bersih, pembuangan limbah, keamana, listrik, dan 

pemadam kebakaran. 

Berdasarkan hasil penjelasan dari beberapa pakar 

pariwisata diatas, para pakar mempunyai pandangan yang berbeda 

mengenai komponen dasar pariwisata namun ada beberapa bagian 

yang sama.  
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4. Sistem Pariwisata 

Menurut Mill dan Morison, pariwisata terkait erat dengan 

aktifitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah sistem 

dimana bagian-bagian yang ada tidak berdiri sendiri melainkan 

saling terkait satu sama lain seperti jaring laba-laba (spider’s 

web). Sistem pariwisata menurut Jordan  yaitu tatanan komponen 

dalam industri pariwisata dimana masing-masing komponen 

saling berhubungan dan membentuk suatu yang bersifat 

menyeluruh. Sedangkan menurut Bertalanffy, mendefisinikan 

sistem sebagai satu kesatuan elemen yang saling terkait satu sama 

lain didalamnya dan dengan lingkungannya. Menurut Hall, 

menggambarkan secara umum sistem pariwisata mengandung 3 

bagian penting yaitu : 

a. A set of element (entities) 

b. The set of relationship between the element 

c. The set relationship between those element and environtment.
48

 

Bagian-bagian inilah yang akan menghasilkan suatu 

sistem yang saling terkait satu sama lain. 

Ada beberapa model sistem pariwisata yang dikenal. Mill 

dan Morison, mengembangkan sistem pariwisata model jaring 

laba-laba, dimana ada 4 subsistem yang terkandung didalamnya 
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yaitu pasar (market), perjalanan (travel), pemasaran (marketing), 

dan tujuan pariwisata (destination) dimana masing-masing 

komponen saling terkait satu sama lain. Pasar oleh Mill dan 

Morison dianalogkan dengan konsumen yaitu bagian yang 

berkait erat dengan kegiatan perjalanan karena konsumen/ pasar 

adalah subjek atau pelaku perjalanan, dimana pasar sangat 

berperan dalam melakukan pembelian perjalanan. Keputusan 

untuk melakukan perjalanan/ menjadi wisatawan atau tidak 

berkaitan erat dengan sistem segmentasi pasar yang merupakan 

sebuah sistem tersendiri. 

Sub sistem pasar terdiri dari komponen-komponen yang 

memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu perilaku konsumen 

berupa kebutuhan, keinginan dan motif yang dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan internal. 

Perjalanan aadalah aktifitas yang akan dilakukan 

konsumen. Seorang individu memutuskan melakukan perjalanan 

karena 3 hal: 

a. Jika ia menganggap perjalanan yang dilakukan sebelumnya 

dapat memuaskan keinginannya. 

b. Menganggap perjalanan yang akan datang dapat memuaskan 

keinginannya. 
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c. Ada faktor diluar dirinya atau eksternal yang mempengaruhi 

apakah teman, keluarga, media, dan sebagainya.
49

 

  Kombinasi ketiga faktor itu yang akan menetukan prilaku 

individu dalam membeli produk perjalanan. 

Perjalanan berkaitan erat dengan pasar ( konsumen). Ketika 

seseorang memutuskan akan melakukan perjalanan ia pasti sudah 

menentukan tempat tujuan, kapan dan bagaimana cara 

mencapainya. Oleh karena itu Mill dan Morison menyebut 

perjalanan adalah segmen sistem pariwisata yang penting dan 

bertujuan mendistribusikan serta menganalisis pilihan-pilihan 

wisatawan. Dengan demikian bisa diketahui kecendrungan dari 

variasi segmentasi perjalanan. Atau dengan kata lain untuk 

mengetahui bentuk-bentuk permintaan perjalanan. Data arus 

wisatawan domestik maupun internasional merupakan langkah 

awal untuk mengetahui pergerakan wisatawan dalam melakukan 

pejalanan saat ini dan melakukan prediksi pergerakan wisatawan 

yang akan datang. Dengan data tersebut bisa diketahui trend dari 

pejalanan dan prospeknya dimasa datang. Bentuk perjalanan 

merupakan kombinasi dari siapa yang melakukan perjalanan, 

dimana, kapan dan bagaimana perjalanan dilakukan. 

Perjalanan juga terkait erat dengan cara menuju ( mode 

accessbility) apakah melalui jalan darat dengan kereta api, mobil, 
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lewat udara (pesawat terbang) atau lewat laut (kapal,kapal pesiar), 

cara merencanakan perjalanan ( mode desain travel), cara 

mengoperasikan perjalanan (mode operation travel) dan cara 

memasarkan perjalanan (mode marketing travel). Objek wisata 

ataupun tujuan wisata merupakan subsistem pariwisata berikutnya. 

Tujuan wisata terdiri dari atraksi wisata dan pelayanan dimana 

masing-masing bagian saling mempengaruhi untuk mewujudkan 

kepuasan wisatawan. Karena kepuasan konsumen akan 

mempengaruhi sistem penjualan perjalanan serta terkait erat 

dengan aspek pemasaran. Selanjutnya upaya untuk memasarkan 

objek wisata dikemas dalam strategi pemasaran dengan 

mempertimbangkan pasar. Begitu seterusnya. Subsistem tujuan 

wisata memiliki tiga komponen. Pertama, kondisi fisik destinasi 

yang terkait dengan iklim, keragaman atraksi baik yang alami 

maupun buatan. Kedua, destinasi mix yaitu berupa komponen 

tipologi atraksi (scope, kepemilikan, permanensi, serta kekuatan 

yang nampak), fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan hospitality. 

Ketiga, desain dan pembangunan destinasi wisata. 

Spillance  menambahkan bahwa tujuan wisata yang harus 

memiliki lima unsur penting yaitu: 

a. Attraction yaitu hal-hal yang menarik perhatian wisatawan, 

b. Facilities yaitu fasilitas-fasilitas yang diperlukan, 

c. Infrastructure, 
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d. Transportation atau jasa transportasi, dan 

e. Hospitality atau keramahtamahan/ kesediaan untuk menerima 

tamu.
50

 

Mengingat kompleksnya permasalahan pariwisata perlu 

dirumuskan perencanaan pembangunan yang memiliki kerangka 

kerja yang berdasarkan sistem mengingat masing-masing 

subsistem tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

Murphy, menggambarkan sistem pariwisata sebagai 

keterkaitan faktor demand dan supply. Faktor deman terkait erat 

dengan pertama, motivasi (fisik,budaya, sosial, dan fantasi). 

Kedua, persepsi yang dipengaruhi pengalaman wisata sebelumnya, 

kesukaan dan masukan yang diterima, dan ketiga, berkaitan dengan 

harapan konsumen.
51

 

Dari pandangan diatas terlihat jelas bahwa sistem 

pariwisata memiliki subsistem-subsistem di dalamnya, dimana 

masing-masing subsistem memiliki komponen-komponen yang 

saling terkait  didalam maupun diluar, dimana masing-masing 

komponen juga merupakan sistem tersendiri. 
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5. Tujuan Dan Macam-Macam Wisata 

a. Tujuan Wisata :  

1) Ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas).  

2) Ingin mencari suasana baru atau suasana lain. 

3) Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan.  

4) Ingin berpetualang untuk mencari pengalaman baru.  

5) Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan.
52

 

Dari adanya wisata  diharapkan  agar  manusia 

memperoleh manfaat  dari apa yang diperoleh dan dipelajari 

di tempat-tempat yang telah dikunjungi.  

b. Macam-Macam Wisata 

Ada berbagai macam bentuk perjalanan wisata ditinjau 

dari beberapa macam segi, yaitu :  

1) Dari  segi jumlahnya, wisata dibedakan atas :  

a) Individual Tour  (wisatawan perorangan),  yaitu suatu 

perjalan  yang dilakukan oleh satu orang atau 

sepasang suami istri. 

b) Family Group Tour  (wisata keluarga), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan 

keluarga, yang masih mempunyai hubungan 

kekerabatan satu sama lain.  
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c) Group Tour  (wisata rombongan), yaitu suatu 

perjalanan yang dilakukan bersama-sama dengan 

dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas 

keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya.    

2) Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas :  

a) Holiday Tour  (wisata liburan), suatu perjalanan 

wisata yangdiselenggarakan dan diikuti oleh  

anggotanya guna berlibur,bersenang-senang dan 

menghibur diri.  

b) Familiarization Tour  (wisata pengenalan), yaitu 

suatu perjalanan anjangsana yang dimaksudkan guna 

mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang 

mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. 

c) Education Tour  (wisata pendidikan), yaitu suatu 

perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun 

pengetahuan mengenai bidang kerja yang 

dikunjunginya.  

d) Scientific Tour  (wisata pengetahuan), yaitu 

perjalanan wisata yang  tujuan pokoknya adalah 

memperoleh pengetahuan atau penyelidikan suatu 

bidang ilmu pengetahuan.  



 68 

e) Pilgrimage Tour  (wisata keagamaan), perjalanan 

wisata guna melakukan ibadah keagamaan.  

3)  Dari segi penyelenggaraanya, wisata dibedakan atas :   

a) Ekskursi  (excursion), yaitu suatu perjalanan wisata 

jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna 

mengunjungi satu atau lebih objek wisata. 

b) Cruze Tour  yaitu perjalanan wisata yang 

menggunakan kapal pesiar  mengunjungi objek-objek 

wisata bahari, dan objek wisata di darat tetapi 

menggunakan kapal pesiar sebagai basis 

pemberangkatannya. 

c) Youth Tour (wisata remaja), yaitu suatu kunjungan 

wisata yang penyelenggaraannya khusus diperuntukan 

bagi para remaja menurut golongan umus yang 

ditetapkan oleh hukum negara masing-masing.  

d) Marine Tour  (wisata bahari), suatu kunjungan objek 

wisata khususnya untuk menyaksikan kaindahan 

lautan.
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