
BAB IV 

ANALISIS DATA 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pantai Batu Lapis Kalianda 

Lampung Selatan yang telah dipaparkan secara keseluruhan maka dianalisis 

sebagai berikut : 

A. Implementasi Strategi Promosi Pariwisata Guna Meningkatkan Jumlah 

Pengunjung 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian langsung 

pada objek tempat penelitian, dan teori-teori yang telah dikumpulkan dari 

berbagai sumber pustaka, maka dapat dianalisis bahwa implementasi promosi 

di Pantai Batu Lapis Kalianda Lampung Selatan adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi Audiens Sasaran 

Dalam tahap ini pengelola menentukan siapa audiens target, audiens 

target bisa merupakan individu, kelompok masyarakat khusus atau umum. 

Pengelola telah melakukan segmentasi dan penargetan, maka segmen 

itulah yang menjadi audiens target. Dengan demikian pengelola pantai 

batu lapis menentukan pangsa pasar secara spesifik berdasarkan 

pembagian usia, status ekonomi sosial (SES), dan geografis. Target utama 

dari obyek wisata pantai batu lapis adalah masyarakat umum, dan semua 

kalangan karena tiket masuknya sangat terjangkau. Menentukan audiens 

sasaran merupakan langkah yang akan mempengaruhi secara kritis 

keputusan komunikator mengenai apa yang hendak dikatakan, bagaimana 

mengatakannya, kapan mengatakannya, dimana dan kepada siapa 
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mengatakannya. Dengan menentukan identifikasi audiens sasaran maka 

pengelola pantai dapat dengan mudah mengkomunikasikan pesan yang 

efektif agar dapat diterima dengan baik oleh pangsa pasar yang hendak 

dituju. Namun sebaiknya tidak hanya sebatas menentukan audiens sasaran 

saja tetapi perlu dilakukan analisis atau evaluasi mengenai kepuasan dan 

kebutuhan dari pengunjung agar nantinya pengunjung loyal atau mau 

berkunjung lagi ke obyek wisata pantai batu lapis Kalianda. 

2. Menentukan Tujuan komunikasi 

Setelah mengidentifikasi audiens sasaran langkah promosi 

selanjutnya adalah menentukan tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi 

yang utama dari Pemerintah Daerah serta pengelola pantai batu lapis 

adalah untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan terhadap 

obyek wisata yang ada di Kalianda khususnya pantai batu lapis. 

Sedangkan tujuan jangka pendek adalah masyarakat luar daerah 

berkunjung ke obyek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, 

Kalianda, dan tujuan jangka panjangnya adalah promosi keluar daerah. 

Dengan menetapkan tujuan-tujuan komunikasi tersebut maka tujuan yang 

hendak dicapai oleh pengelola pantai batu lapis sangatlah jelas, dan 

nantinya diharapkan dapat tercapai target jumlah penggunjung ke obyek 

wisata pantai batu lapis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan komunikasi awal yang igin 

dicapai pengelola pantai batu lapis  adalah ingin menciptakan kesadaran 
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atau awareness, dan tingkat kesadaran ini telah dimiliki oleh masyarakat 

Kalianda tepatnya di Desa kunjir..  

3. Menyeleksi Saluran Komunikasi 

Pengelola pantai harus menyeleksi saluran-saluran komunikasi 

yang efisien untuk membawa pesan, saluran komunikasinya bisa berupa 

komunikasi personal atau pun non personal. Komunikasi personal adalah 

komunikasi secara tatap muka antara dua orang atau lebih, sedangkan 

komunikasi non personal adalah komunikasi tidak langsung atau melalui 

media. Saluran-saluran komunikasi yang digunakan oleh pengelola pantai 

batu lapis dalam upaya meningkatkan minat penggunjung obyek wisata 

pantai batu lapis dan non personal. Saluran komunikasi non personalnya 

menggunakan media elektronik televisi dan, media cetak, penggunaan 

media ini dikarenakan jangkauan dari media tersebut luas dan dengan 

demikian tentunya dapat memperluas pangsa pasar dari obyek-obyek yang 

ada di Kalianda khususnya pantai batu lapis. 

Menurut para pemuda pengelola pantai batu lapis sudah 

mengunakan dan memanfaatkan saluran-saluran komunikasi yang ada, 

untuk itu agar tujuan dari promosi berhasil harus lebih di optimalkan lagi 

ruang gerak promosinya sehingga penyebarannya lebih luas. Dengan 

adanya berbagai macam pilihan saluran komunikasi juga sangat membantu 

dan mempermudah pengelola pantai batu lapis dan Pemerintah Daerah 

dalam kegiatan promosi. 
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4. Menetapkan Jumlah Anggaran Promosi 

Anggaran promosi merupakan bagian dari anggaran pemasaran. 

Namun demikian tidak ada standart yang pasti mengenai seberapa besar 

pengeluaran untuk promosi yang harus dialokasikan. Faktor penyebabnya 

adalah pengeluaran promosi itu bervariasi tergantung pada produk atau 

situasi pasar. Pengelola pantai batu lapis dalam menentukan jumlah 

anggaran promosi disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh, 

kemudian disusun dalam Rancangan Khusus Anggaran (RKA), 

selanjutnya membuat daftar pemakaian anggaran. Penulis menganggap 

dalam menetapkan anggaran promosi  sudah terprogram dengan baik, 

karena dilakukan dengan berbagai tahapan sebelum pelaksanaannya. 

Namun perlu dipertimbangkan juga antara kegiatan promosi yang akan 

dilakukan dengan jumlah anggaran yang dimiliki, mengingat pantai batu 

lapis ini terbilang baru dan belum adanya bantuan dari Dinas Kebudayaan 

dan pariwisata Lampung Selatan. Pengelola juga bisa melakukan 

kerjasama dengan menggaet pihak ke tiga sebagai sponsor. Dengan 

demikian dapat mengsiasati atau menutup kekurangan dana yang ada 

untuk melakukan kegiatan promosi. Dalam pengunaan Anggaran juga 

harus dipertimbangkan dengan baik, dan penggunaannya pun harus 

dilakukan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

5. Menentukan Bauran Promosi 

Strategi promosi terdiri dari bermacam-macam komunikasi yang 

dilakukan untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan atau 
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membujuk calon wisatawan yang potensial untuk melakukan perjalanan 

wisata. Dalam menentukan bauran promosi pengelola pantai batu lapis 

baru menggunakan beberapa variabel-variabel promosi yang dianggap 

efektif untuk melakukan promosi yang dapat menjangkau sesuai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi variabel-variabel tersebut 

adalah : 

a. Periklanan/ Advertising 

Periklanan merupakan  bentuk presentasi dan promosi non 

pribadi tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu 

yang teridentifikasi dengan jelas. Peranan iklan dalam pemasaran jasa 

adalah untuk membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan 

jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa 

yang ditawarkan, membujuk konsumen untuk membeli atau 

menggunakan jasa tersebut. Dalam beriklan Pemerintah Daerah 

meliput menggunakan media elektronik seperti televisi. Televisi adalah 

media yang paling efektif dalam berpromosi karena jangkauannya luas 

dan masyarakat dapat melihat obyek wisata secara audio visual 

sehingga lebih menarik tentunya, sangat berpotensi dalam upaya 

meningkatkan jumlah pengunjung. Dengan menggunakan media-

media beriklan tersebut Pemerintah Daerah dan Pengelola Pantai batu 

lapis dapat melakukan promosi, yaitu dengan memberikan informasi 

mengenai obyek wisata yang menampilkan image yang baik agar 

nantinya audiens tertarik untuk mengunjungi obyek wisata. Untuk itu 
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iklan yang digunakan isinya harus mudah dipahami, menarik, 

informatif, agar dapat membangun kesadaran (awareness) terhadap 

keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen 

tentang jasa yang ditawarkan, membujuk konsumen untuk membeli 

atau menggunakan jasa tersebut. Iklan yang baik adalah iklan yang 

memiliki daya tarik sehingga dalam membuat iklan harus sekreatif 

mungkin. 

Dari hasil wawancara dengan seluruh pengelola pantai batu 

lapis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa periklanan sudah 

diterapkan dengan cukup baik itu dilihat dari data jumlah pengunjung 

yang meningkat. Sebagian pengelola berpendapat bahwa media 

periklanan sudah cukup efektif dalam upaya meningkatkan jumlah 

pengunjung jika dilihat dari data jumlah pengunjung yang mengalami 

kenaikan yaitu pada bulan Februari dan bulan Mei. Namun ada 

sebagian pengelola mengatakan media periklanan melalui televisi 

belum cukup efektif karena hanya ditayangkan 2 kali saja dalam kurun 

waktu satu tahun yaitu pada bulan Februari dan bulan Mei dan itulah 

yang menyebabkan jumlah pengunjung tidak stabil karena hanya 

beberapa kali tayang saja. 

b. Penjualan secara personal (personal selling) 

Yaitu interaksi langsung dengan satu atau lebih calon 

wisatawan  untuk memberikan presentasi, menjawab pertanyaan, atau 

menghasilkan penjualan. Dan ini biasanya dilakukan oleh pihak biro 
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perjalanan yang sudah bekerja sama dengan masyarakat Desa Kunjir 

yang sudah menjadi destinasi wisata di lampung selatan. Website Tour 

untuk perjalanan wisata ke pantai batu lapis adalah 

www.elsatourtransport.com. Pengelola pantai batu lapis di Kalianda 

menganggap personal selling sebagai kegiatan promosi yang paling 

efektif karena bersifat interaktif, sasaran pengunjung juga lebih 

mengena karena informasi yang didapat lebih jelas dan detail. 

Karakteristik dari personal selling, yaitu mengundang pangsa pasar 

yang dirasa berpotensi seperti travel agent (biro perjalanan). Pesan 

yang ingin disampaikan dibuat khusus atau berbeda agar menarik 

minat pangsa yang dituju, dalam hal ini dalam menyampaikan pesan 

melalui slide show foto-foto obyek. Up to Date atau Informasi yang 

disampaikan tepat waktu dan terbaru, jika ada informasi baru  dengan 

segera menyampaikan pada individu yang hendak dituju. Kegiatan 

personal selling ini sudah sesuai karena terjadi komunikasi langsung 

(tatap muka) antara pihak biro perjalanan dan pelaku wisata dalam 

mempromosikan obyek wisata dan membentuk pemahaman pelanggan 

terhadap produk atau jasa sehingga mereka kemudian akan mencoba 

berkunjung ke obyek wisata pantai batu lapis di kalianda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pengelola pantai 

batu lapis dapat disimpulkan bahwa pada personal selling sudah 

diterapkan cukup baik itu dilihat dari data jumlah pengunjung yang 

meningkat namun juga pernah mengalami penurunan pengunjung jika 
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dilihat dari daftar jumlah pengunjung yang tidak stabil itu terjadi 

karena memang pada personal selling ini hanya menggunakan bentuk 

kerjasama dengan pihak perjalanan wisata dan hanya dengan pihak 

biro itu saja dan belum adanya penambahan dengan berbagai pihak. 

c. Publisitas dan Humas 

Publisitas yaitu berarti pendorong permintaan secara non 

pribadi untuk suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita 

komersial di dalam media massa dan sponsor tidak dibebani sejumlah 

bayaran secara langsung. Kegiatan publisitas tersebut direncanakan 

dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan promosi tertentu. 

Pemerintah Daerah juga melakukan promosi melalui kegiatan 

publisitas, dengan publisitas informasi mengenai profil obyek wisata 

dan keunggulan-keunggulannya ditampilkan agar tercipta kesan yang 

baik di masyarakat. Kegiatan publisitas yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah adalah melalui kerjasama dengan media elektonik 

dan media cetak. Pada media elektonik kegiatan publisitas dilakukan 

melalui siaran di televisi . Untuk televisi kegiatan publisitas di stasiun 

TVRI Lampung, program acara “Indahnya Lampungku”, Sedangkan 

Publisitas yang dilakukan dimedia cetak adalah dengan surat kabar 

“RADAR LAMSEL ”. Kegiatan promosi melalui publisitas dalam 

media elektronik dan media cetak yang dilakukan Pemerintah Daerah 

diharapkan dapat memberikan image baik yang nantinya dapat 
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mendorong keinginan seseorang untuk berkunjung ke obyek wisata 

pantai batu lapis di Kalianda.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh pengelola pantai 

batu lapis di Kalianda dapat disimpulkan bahwa publisitas dan humas 

merupakan dukungan dari Pemerintah daerah dan media yang 

digunakan dalam publisitas dan humas yaitu dengan media elektronik 

dan media cetak. Media elektronik menggunakan saluran pertelivisian 

dalam acara “indahnya lampungku” yang pernah tayang di TVRI 

Lampung. Media cetak dengan surat kabar “Radar Lamsel” dalam 

kolom “piknik”. Publisitas dan Humas sudah cukup efektif dalam 

mempromosikan objek wisata pantai batu lapis di Kalianda yaitu 

dengan menampilkan profil pantai serta keunggulannya. Kegiatan 

publisitas dan Humas dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung 

sudah cukup baik dalam penerapannya dan mengalami penambahan 

jumlah pengunjung namun juga pernah mengalami penurunan jumlah 

pengunjung itu dikarenakan bahwa dalam satu tahun promosi itu 

dilakukan hanya beberapa kali saja dan tidak mempromosikan secara 

berturut turut disetiap bulannya. 

6. Mengukur Hasil-hasil Promosi 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya promosi yang dilakukan 

pengelola pantai batu lapis perlu dilakukan pengukuran hasil-hasil 

promosi. Salah satu tolak ukurnya yang digunakan pengelola pantai batu 

lapis adalah dengan melihat data jumlah pengunjung yang berkunjung ke 
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obyek wisata. Jika jumlah pengunjung setelah kegitan promosi mengalami 

peningkatan dan jumlahnya sesuai dengan target yang di tetapkan, dengan 

demikian promosi dianggap berhasil, sedangkan bila jumlah pengunjung 

wisata tidak mengalami peningkatan maka promosi dianggap gagal. Ketika 

melakukan pengukuran hasil promosi hendaknya dilakukan dari berbagai 

macam penilaian. Pengelola pantai batu lapis sendiri juga sudah 

melakukan berbagai penilaian atau pengukuran hasil promosi, baik itu dari 

catatan jumlah penggunjung dan juga melalui respon audiens terhadap 

obyek wisata pantai batu lapis. Hal tersebut dilakukan agar pengukuran 

hasil promosi lebih valid dan hasilnya dapat di evaluasi dengan baik. 

7. Mengelola dan Mengkoordinasi Seluruh Proses Komunikasi Pemasaran 

Dengan adanya perkembangan teknologi dalam segala bidang 

termasuk berkembangnya media baru, mengakibatkan suatu perusahaan 

atau organisasi harus mempertimbangkan untuk menggunakan media 

tersebut. Dengan adanya internet sebagai media berpromosi yang 

jangkauanya sangat luas. Maka untuk memperluas jangkauan promosi 

pariwisata pantai batu lapis juga menggunakan website dan media sosial 

dalam berpromosi, karena website dan media sosial dapat diakses oleh 

siapapun, dimana, dan kapan saja. Alamat websitenya yaitu 

www.desawisatakunjir.com.Sedangkan media sosialnya seperti 

instagram,facebook, path dan media sosial lainnya. Melalui website dan 

media sosial ini diharapkan masyarakat luas baik itu dalam daerah, luar 
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daerah,  dapat mengetahui adanya obyek-obyek wisata di desa Kalianda 

khususnya di desa kunjir.  

Setelah menganalisis teori dan penerapan implementasi dan langkah-

langkah promosi, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan sudah 

berjalan cukup baik, Dengan menetapkan rencana strategi yaitu program 

implementasi strategi. Kemudian menentukan langkah-langkah promosi yaitu 

dengan mengidentifikasi audiens sasaran, menentukan tujuan komunikasi, 

menyeleksi saluran komunikasi, menetapkan jumlah anggaran promosi, 

menentukan bauran promosi, dan mengukur hasil promosi. Selanjutnya 

menggunakan bauran promosi atau promotion mix antara lain seperti 

periklanan atau advertising, personal selling, dan publisitas dan Humas serta 

dengan menggunakan media internet seperti website dan media sosial, yang 

paling efektif dalam mempromosikan objek pantai batu lapis di Kalianda 

adalah dengan media internet yaitu dengan website, instagram,facebook dan 

media sosial lainnya dengan menampilkan foto-foto keindahan serta 

keunggulan pantai batu lapis di Kalianda. Banyak wisatawan yang 

mengunjungi pantai batu lapis di Kalianda dari berbagai daerah, para 

pengunjung mengetahui informasi mengenai pantai batu lapis tersebut 

melalui media sosial yang diunggah oleh para pemuda di desa Kunjir, 

masyarakat pesisir pantai maupun wisatawan yang pernah mengunjungi 

pantai batu lapis di Kalianda. 

Menurut peneliti promosi yang dilakukan oleh pengelola pantai batu 

lapis sudah memenuhi indikator pada bauran promosi namun dalam 
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pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal dikarenakan dana yang 

belum memadai. Adapun mengenai jumlah pengunjung yang tidak stabil yang 

diakibatkan karna belum optimalnya kegiatan promosi yang diterapkan, 

fasilitas yang belum memadai, dan akses jalan menuju pantai batu lapis yang 

terbilang sulit. Perlu adanya strategi yang optimal dan penambahan variabel 

pada bauran promosi serta membenahi fasilitas yang dapat meningkatkan 

minat pengunjung ke obyek wisata pantai batu lapis di Kalianda. 

 

B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Strategi Promosi Pariwisata 

Guna Meningkatkan Jumlah Pengunjung 

Berdasarkan hasil wawancara oleh para pengelola pantai batu lapis di 

Kalianda dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan 

promosi sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Terbukanya kesempatan mengikuti event promosi pariwisata keluar      

daerah 

b. Terbukanya kesempatan melengkapi materi dan media promosi. 

c. Terbukanya kerjasama  dengan berbagai pihak 

2.  Faktor Penghambat 

a. Persaingan dengan destinasi lain 

b. Belum memadainya media dan materi promosi  

c. Keterbatasan promosi pariwisata  mengingat keterbatasan dana. 
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d. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum adanya 

MCK, tempat ibadah,warung makan, belum adanya pelampung,belum 

adanya aliran listrik, dan kondisi jalan yang sempit. 

Pengelola pantai batu lapis juga menyadari adanya kekurangan dan 

kelemahan dalam melakukan kegitan promosi, seperti terbatasnya dana untuk 

melakukan kegiatan promosi karena pantai batu lapis ini masih terbilang baru  

untuk itu pengelola serta masyarakat sekitar pesisir pantai batu lapis selalu 

berusaha untuk melakukan perbaikan. Dengan menetapkan rencana strategi, 

menentukan langkah-langkah promosi, dan menggunakan bauran promosi 

diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung untuk berkunjung ke 

obyek wisata pantai batu lapis di Kalianda.  

Pihak pengelola selain harus memperhatikan faktor pendorong juga 

harus memperhatikan faktor penghambat seperti sarana dan prasarana yang 

belum memadai, khususnya di obyek wisata pantai batu lapis. Tanpa adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung, wisatawan akan enggan untuk 

berwisata karena merasa kurang nyaman. Kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia serta sebagian para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat 

masih rendah, sehingga belum mampu berpartisipasi aktif dalam 

memberdayakan obyek wisata pantai batu lapis. Mereka perlu diberi 

pembinaan mengenai kepariwisataan dan pelatihan. Selama ini pembinaan 

kepada para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat disekitar obyek 

wisata belum ada. 
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Selain itu adanya daya saing yang semakin ketat dengan destinasi lain 

di Kalianda. Hal ini menimbulkan daya saing yang semakin ketat, apabila 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola kurang maka akan 

mengakibatkan berkurangnya pengunjung ke obyek wisata. Selain itu adanya 

pengaruh luar yang mempengaruhi sehingga menyebabkan melemahnya 

budaya daerah, padahal dengan adanya budaya daerah tersebut akan 

mendukung untuk menarik minat wisatawan. 

Selama ini upaya pengelola obyek wisata pantai batu lapis di Kalianda 

sudah cukup baik walaupun perlu ditingkatkan lagi. Seperti misalnya 

peningkatan kualitas SDM pengelola obyek wisata agar lebih profesional 

dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, sarana dan prasarana yang 

harus ditingkatkan lagi, serta strategi promosi juga harus lebih dimaksimalkan. 

 

C. Strategi Promosi Pariwisata Guna Meningkatkan Jumlah Pengunjung 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Mengenai praktek promosi pariwisata pantai batu lapis di Kalianda 

Lampung Selatan pada bab ini akan disajikan mengingat uraiannya akan 

menjadi dasar dalam menganalisa apakah kegiatan promosi yang dilakukan 

pengelola pantai batu lapis tersebut dalam tinjauan ekonomi Islam yang 

relevan atau tidak. 

Etika promosi pada objek wisata pantai batu lapis di Kalianda bagian 

dari etika bisnis menunjuk kepada studi tentang aspek-aspek moral dari 

kegiatan ekonomi dan bisnis. Moral adalah sistem nilai tentang apa yang 

dianggap baik dan dianggap buruk. Adapun etika yang dilakukan pengelola 
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pantai batu lapis di kalianda dalam berpromosi sesuai dengan Islam antara lain 

: 

a. Jangan mudah mengobral sumpah dalam berpromosi atau beriklan,  

janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak bisa 

ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi 

Islam, mengobral sumpah tanpa sesuai dengan yang sesungguhnya 

dapat merusak nilai Islami. Allah SWT dan Rasulnya memberikan 

larangan. 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). Dijelaskan pula oleh 

Yusanto dan Widjadjakusuma, bahwa pebisnis muslim akan 

menghindari iklan porno, bohong, dan promosi yang menghalalkan 

segala cara. Berdasarkan teori tersebut dan dianalisis dari hasil 

penelitian dilapangan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh 

pengelola pantai batu lapis sudah sesuai dengan teori yang dijabarkan. 

Pengelola pantai tidak pernah mengobral janji-janji atau 

bahkan mengobral sumpah pada konsumennya. Mereka selalu 

menjelaskan apa adanya yang berkaitan dengan layanan jasa yang 

ditawarkan. 

a. Jujur, Islam melarang berbohong dan menipu karena dapat 

menyebabkan kerugian dan kedzaliman serta dapat menimbulkan 
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permusuhan. Ketika akan memulai berbisnis, hal pertama yang perlu 

ditanamkan niat yang baik, merumuskan visi dan misi dan filosofi 

bisnis yang baik, lalu menjalankan bisnis dengan sikap kejujuran. 

Dengan demikian, tidak akan mudah tergoda atau terjerumus dengan 

hal-hal yang bersifat materi, sehingga menghalalkan segala cara untuk 

memajukan bisnis. Alqur‟an dengan tegas melarang ketidakjujuran 

sebagaimana firmannya dala surat Al-Anfal ayat 27 

 

               

 (Q.S Al-Anfal : 27) 

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”.  

 Berdasarkan hasil penelitian, pihak pengelola pantai selalu 

bertindak jujur kepada para wisatawan dalam hal beriklan atau 

memberikan informasi seputar objek wisata pantai batu lapis. Dan 

tidak pernah menipu para wisatawan. Karna dengan jujur akan 

menalankan bisnis dengan tenang, serta mengangkat harkat dan 
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martabat objek wisata, selain itu dengan jujur akan menghasilkan 

keuntungan di dunia dan akhirat. 

b. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan 

diantara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman pada  

              

           

(Q.S Al-Maidah ayat 1) 

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”.  

Pada waktu perjalanan menuju objek wisata dengan 

menggunakan perahu wisata, pihak pengelola berjanji untuk 

menghantarkan dan  menunggu saat nanti para wisatawan ingin 

kembali pulang dari tempat wisata tersebut. 

c. Menghindari promosi palsu yang bertujuan menarik perhatian 

wisatawan dan mendorongnya untuk berkunjung, berbagai iklan di 

media elektronik dan cetak, model promosi tersebut banyak yang telah 

melangar akhlaqul karimah. Sebagaimana teori yang telah dijabarkan 

bahwa apabila seorang pemasar syari‟ah hanya berorientasi pada 

keuntungan maka ia dapat merugikan para wisatawan dengan 
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memberikan janji palsu. Namun seorang pemasar syari‟ah memiliki 

orientasi maslahah, sehingga tidak hanya mencari keuntungan namun 

diimbangi dengan keberkahan didalamnya. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat An-Nahl ayat 91 sebagai berikut : 

           

         

(QS. An-Nahl: 91) 

 

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila 

kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah 

diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah itu) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat”.. 

Demikian pula pada proses marketing, jual beli harus 

berdasarkan etika Islam. Oleh karena itu dibidang promosi jasa dan 

etika pemasaran islam pantai batu lapis mengikuti aturan yang sudah 

dibuat sebelumnya. Menghindari promosi penjualan yang 

menggunakan penipuan dan manipulasi.  

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

kecintaan manusia dan banyak pelanggan serta mendapat berkah 

dalam  rezeki, dengan profesi sebagai pedagang jasa, tentu ingin 

dinaikkan derajatnya setara dengan para nabi, maka ia harus 
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mengikuti syari‟ah Islam. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah mengeluarkan 

hadits dari Nabi SAW :  

 

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela. 

Objek wisata pantai batu lapis di Kalianda tidak pernah 

berlebihan dalam menetukan laba. 

Setelah menganalisis teori tentang strategi promosi dalam Islam 

yang dilakukan oleh pengelola pantai batu lapis di Kalianda. Dapat 

disimpulkan bahwa didalam Islam dilarang keras melakukan penipuan, 

kebohongan, dan mengingkari janji. Oleh karena itu dalam pelaksanaan 

promosi pebisnis muslim harus menghindari tindakan kebohongan, janji 

palsu, serta publikasi produk atau jasa yang menghalalkan segala cara. 

Aktifitas bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, sistem 

ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan 

ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan 

etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua 

sistem ekonomi tersebut. Karena didalam situasi dunia bisnis 

membutuhkan etika, Islam telah menyerukan urgensi etika bagi aktifitas 

bisnis, Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek 

kehidupan dan aspek manusia secara menyeluruh. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di objek wisata 

pantai batu lapis di Kalianda, penulis mendapati bahwa dalam proses 

promosi yang dilakukan pengelola pantai batu lapis di Kalianda telah 
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sesuai dengan ekonomi Islam. Nilai-nilai yang telah diterapkan oleh 

pengelola pantai batu lapis  di Kalianda antara lain : 

1. 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. 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.
1
 Kebebasan dalam 

kreasi penyampaiannya harus diimbangi dengan pertanggung jawaban 

manusia.
2
 Sebagaimana firman-Nya: 

     (QS. Al-Muddatstsir:38) 

                                                           
1
Muhammad, Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam , 

BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 274 
2
Oci Yonita Marhari, Manajemen Bisnis Modern Ala Nabi Muhammad , Al-

Maghfiroh, Bandung, 2012, hlm. 34 
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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.  

Pengiklan juga harus menghindari iklan yang menipu dan 

berlebihan 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) 

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. 

Seperti halnya objek wisata pantai batu lapis di kalianda yang 

bertindak jujur dalam mempromosikan jasa melalui media iklan, 

karena iklan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditawarkan. 

2. Ekonomi Islam tentang promosi penjualan 

Prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam promosi penjualan 

yaitu kepercayaan dan suka sama suka. Pengelola pantai batu lapis 
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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: 

              

        

   (QS An Nisa : 29) 

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

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu.” 

Pihak pengelola tidak pernah memaksa pengunjung untuk 

menggunakan jasa yang disediakan oleh masyarakat pesisir pantai. 

Pengunjung berhak menolak atau menerima tawaran yang disediakan 

oleh pengelola dan masyarakat pesisir pantai. Jadi kegiatan penjualan 

ini didasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada keterpaksaan 

yang dapat merugikan sebelah pihak. 

3. Ekonomi Islam tentang penjualan pribadi (personal selling) 
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Prinsip ekonomi Islam yang dipakai 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 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) 

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 : 
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Artinya: “muslim adalah saudara muslim tidak boleh bagi 

seorang muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dalam 

memakan cacat, kecuali diteramgkan” 

Pengelola serta masyarakat pesisir pantai dalam objek wisata 

pantai batu lapis di Kalianda penuh keikhlasan dalam melayani 

pengunjung dengan ramah tamah serta lemah lembut. 

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai strategi promosi dalam 

perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa berdasarkan prinsip 

ekonomi Islam dalam berpromosi dan etika bisnis Islam yang terdiri dari 

kejujuran, amanah, keadilan, dan istiqomah. Prinsip ekonomi Islam dalam 

berpromosi dan etika bisnis islam tersebut juga diperlukan kekonsistenan 

untuk diterapkan agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan syari‟ah 

yang berasal dari Allah SWT, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. 


