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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Analisis strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang produk maupun jasa. Tujuan dari analisis strategi 

pemasaran ada bermacam-macam yang pada ujungnya ialah untuk meningkatkan 

penjualan agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Perusahaan dapat 

mempertahankan hingga meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka 

produksi. Menghadapi persaingan yang sangat ketat di era saat ini, maka apabila 

strategi pemasaran yang dilakukan dengan akurat, maka peluang peningkatan nilai 

jual akan semakin bertambah. Tentunya hal ini berdammpak positif kepada 

perusahaan. Maka dari itu, di zaman yang modern seperti ini, strategi pemasaran 

sangat penting untuk memperpanjang nafas suatu perusahaan.  

Suatu perusahaan perlu mengetahui faktor internal dan eksternal perusahaan. 

Maksudnya, pada faktor internal, perusahaan wajib mengetahui kelebihan serta 

kekurangan dari perushaan tersebut. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor dari 

luar perusahaan itu sendiri. Misalnya adalah pelanggan. Perusahaan sangat perlu 

untuk memahami situasi dan kondisi pelanggan yang akan dihadapi. Tujuannya agar 

perusahaan tidak salah dalam memberikan rangsangan terhapap perlanggan. Hal ini 

perlu agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya. Sebab, 

pelanggan merupakan sumber profit dari perusahaan. Perusahaan juga harus bersifat 

dinamis. Sebab, inovasi harus terus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman 
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dan kebutuhan pelanggan. Berdasarkan fakta tersebut maka sangat penting untuk 

mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan.  

Namun, di era modern ini, di tengah meningkatnya keinginan masyarakat 

untuk mengunjungi Baitullah, banyak juga travel umroh dan haji yang memanfaatkan 

kesempatan ini dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya, menarik minat calon 

jamaah dengan skema MLM (Multi-level Marketing) atau dengan skema ponzi. Hal 

ini seringkali merugikan bagi calon jamaah. Karena hal ini, banyak calon jamaah 

yang telah menyetorkan uang, kemudian dijanjikan untuk berangkat umroh atau haji, 

tetapi pada kenyataannya tidak jadi berangkat. Dengan kata lain, banyak calon 

jamaah yang ditipu dengan skema tersebut. Tentu saja hal seperti ini melenceng 

dengan nilai-nilai Islami. Padahal Nabi Muhammad telah mengajarkan cara 

berbisnins yang Islami: yaitu secara silaturahmi dan dakwah dengan cara yang 

lembut.  

Dalam Islam, Nabi Muhammad merupakan patokan dalam menjalankan 

praktik-praktik bisnis. Hal ini karena beliau merupakan seorang businessman 

sekaligus seorang nabi, yang jelas mendapat hidayah serta tuntunan langsung dari 

Allah swt. Beliau adalah pedagang yang handal di jamannya. Beliau menerapkan 

praktek-praktek perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Dengan kata lain, 

beliau menguntungkan dirinya sebagai seorang pengusaha, tetapi tidak merugikan 

orang lain yang menjadi pelanggan beliau. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa 

beliau merupakan kiblat dunia bisnis bagi umat manusia. Nabi Muhammad tidak 

hanya mengajarkan tentang tata cara beribadah, namun lebih dari itu beliau juga 

mengajarkan umatnya tentang tatacara bermuamalah. 
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Allah swt. pada surah Al-Jumuah ayat 10 berfirman: 

فى االءرض فاء ذا قضيت ا لصلوة فانتشروا 

وا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وابَتغ

(01لعلكم تفلحون )  

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu 

beruntung.” 

 

 Di dalam islam, bekerja untuk dunia dianggap sebagai ibadah. Selama itu 

dilakukan dengan cara benar dan sesuai dengan syariat. Karena tujuan dari bekerja 

sendiri itu ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termasuk untuk mendukung 

ibadah-ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah swt. 

 Dari Al-Miqdam radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam bersabda: “Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik 

dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan 

sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih 

payahnya sendiri.” (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa ‘Amalihi 

Biyadihi II/730 no.2072) 

Di dunia ini ada banyak jenis-jenis kegiatan usaha. Salah satuya adalah 

dengan menjual jasa untuk perjalanan spiritual haji dan umrah. Agen Travel atau Biro 

Perjalanan adalah perusahaan yang menjual jasa pengurusan segala dokumen paket 

perjalanan. PT. Prima Unggul Global Tours & Travel merupakan perusahaan yang 

bergerak di sektor jasa biro perjalanan, yaitu melayani perjalanan haji dan umrah 

serta perjalanan wisata lainnya baik domestik mau pun internasional. Namun, 
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perusahaan ini lebih fokus dalam melayani perjalanan berssifat religi seperti umrah 

dan haji. PT. Prima Unggul Global Tours & Travel dianggap sebagai biro perjalanan 

terbaik di Sulawesi Selatan. Ditengah banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh 

biro perjalanan lain untuk menarik pelanggan, hingga akhirnya harus diberhentikan, 

PT. Prima Unggul Global Tours & Travel sejauh ini belum pernah mendapat laporan 

negatif dari pelanggannya.  Sesuai dengan namanya, PT. Prima Unggul Global Tours 

& Travel memberikan perlayanan yang prima untuk memuaskan pelanggannya. 

Terlebih karena perusahaan ini lebih fokus pada perjalanan wisata religi, maka tentu 

saja perusahaan ini wajib melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ajaran-ajaran 

islami. 

Strategi pemasaran tentang perusahaan yang berfokus pada hal-hal yang 

berbau religi sangat menarik untuk dibahas. Apalagi tentang perjalanan haji atau 

umrah. Sebab terdapat nilai keisalaman di dalamnya. Menarik untuk diketahui 

mengenai strategi penjualan yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan. Apakah 

sudah sesuai dengan cara-cara syariah atau belum. 

Dengan latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk 

mengetahui bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualannya. Maka 

dari itu, judul dari penelitian ini adalah: “Analisis Strategi Pemasaran untuk 

Meningkatkan Penjualan pada PT. Prima Unggul Global Tours & Travel dalam 

Konteks Ekonomi Syariah” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul dari penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas pada penlitian kali ini adalah bagaimana strategi pemasaran untuk 
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meningkatkan penjualan pada PT. Prima Unggul Global Tours & Travel dalam 

kontek Ekonomi Syariah? 

 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan 

oleh PT. Prima Unggul Global Tours & Travel dalam meningkatkan penjualannya 

dalam konteks Ekonomi Syariah. 

D. Manfaat 

Dari permasalahan diatas, diharapkan agar: 

1. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dampak praktis bagi PT. Prima 

Unggul Global Tours & Travel selaku penyedia jasa berwisata religi Haji dan Umrah 

agar dapat meningkatkan penjualannya ke depan, ditinjau dalam konteks Ekonomi 

Syariah. 

2. Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi penulis serta 

memberikan manfaat bagi pembaca terkait penerapan strategi pemasaran dalam 

islam. Selanjutnya dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan dalam 

ruang lingkup keilmuan Islam dalam bidang penjualan perjalanan wisata religi. 

E. Batasan Istilah 

1. Analisis Strategi Pemasaran 
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Analisis merupakan kegiatan yang mengurai, membedakan, memilah sesuatu 

yang dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu yang akan dicarikan kaitannya 

atau pengertian maknanya.  

Strategi merupakan pendekatan secara meneyeluruh yang kaitannya dalam 

pelaksanaan gagasan, rencana, serta eksekusi sebuah aktivitas yang memiliki jangka 

waktu. Sehingga strategi bisa juga dianggap sebagai cara untuk mengeksekusi suatu 

aktivitas, sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebagai target dapat tercapai. Strategi 

harus memiliki tujuan. 

Pemasaran merupakan kegiatan yang berorientasi pada konsumen.1 Peamsaran 

adalah proses yang bersifat strategis dan sosial dalam menciptakan pelanggan dan 

menyediakan nilai yang menguntungkan serta lebih baik untuk pelanggan dengan 

cara berkompetisi alias bersaing dengan cara yang sehat. 

Jadi pada skripsi ini akan dibahas mengenai analisis strategi pemasaran yang 

di lakukan oleh PT. Prima Unggul Global Tours & Travel dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya, ditinjau dalam konteks ekonomi syariah. 

2. Meningkatkan Penjualan 

Meningkatkan penjualan adalah proses yang dilakukan sebuah perusahaan 

untuk menaikkan tingkat penjualan dari produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. 

Persaingan ketat di dunia pemasaran menyebabkan para pelaku bisnis harus 

menjalankan strateginya masing-masing untuk menarik pelanggan.2  

                                                           
1 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan, Mulai dari Produk ke Pelanggan ke Human 

Spirit (Marketing 3.0), (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm: 4. 
2 Dr. Amron, S.E., M.M., Manajemen Pemasaran Surety Bonds, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 

hlm: vii. 



7 
 

 
 

Begitu juga dengan di PT. Prima Unggul Global Tours & Travel yang tentu 

saja ingin meningkatkan penjualannya agar dapat terus bersaing mengalahkan pesaing 

bisnisnya. 

3. Dalam Konteks Ekonomi Syariah 

Penelitian ini akan meninjau kegiatan bisnis dalam konteks Ekonomi Syariah 

sebagai ilmu pengetahuan sosial tentang ekonomi  yang dipelajari atau dijalankan 

dengan nilai-nilai islami. 

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, suatu perusahaan dapat ditinjau apakah 

telah sesuai menurut perspektif ekonomi syariah atau belum. Begitu juga pada PT. 

Prima Unggul Global Tours & Travel yang selama ini menjalankan roda bisnisnya, 

penjualan wisatanya harus sampai ke masyarakat dengan cara yang sesuai dengan 

nilai-nilai islami. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengambil referensi dari penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, baik itu 

dalam bentuk skripsi atau jurnal. Penelitan-penelitian tersebut diantaranya adalah: 

Pertama, Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Nadrotul Ulyah, 

Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS Surabaya, jurusan 

Manajemen, pada tahun 2017, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan pada PT. Bhirawa Steel”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara  transkripsi, wawancara, dan catatan lapangan. Penelitian ini memliki 

kesimpulan bahwa dalam pemasaran yang merupakan alat untuk mempengaruhi 
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konsumen adalah produk, harga, tempat, dan promosi. PT. Bhirawa Steel juga 

melakukan analisis SWOT, baik itu untuk internal maupun untuk eksternal 

perusahaan. 

Kedua, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Irfan Zevi, 

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Ekonomi 

Syariah, pada tahun 2018, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk pada PT. Proderma 

Sukses Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendektan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan melakukan observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah dalam melakukan strategi pemasaaran PT. Proderma Sukses Mandiri 

melakukan segmentasi, targetting, dan positioning dengan benar dan tepat. 

Perusahaan juga menggunakan Bauran Pemasaran 7P yang terdiri dari product, price, 

place, promotion, people, physical evidence, dan process. 

Ketiga, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh M. Arif 

Abdurrahman, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Andalas, Jurusan 

Manajemen, pada tahun 2017, melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Strategi 

Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Pendidikan Komputer Pada 

Quantum Padang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian ini berkesimpulan bahwa Harga yang ditetapkan oleh 
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Lembaga Pendidikan Quantum mengambil atau menetapkan harga yang relative 

murah dari para pesaing dan sumber daya manusianya berpengalaman pada bidang 

atau kompetensi yang diajarkannya. 

Keempat, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Yosua Halomoan 

Iulando Siregar, Sunarti, dan M.Kholid Mawardi, Mahasiswa Universitas Brawijaya 

Malang, Fakutlas Ilmu Administrasi, pada tahun 2017 melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan 

Ekspor (Studi Pada Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal)”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik 

observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Penelitian ini memiliki 

kesimpulan bahwa analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima 

Coal yaitu dengan memanfaatkan keunggulan kualitas produk yang terjamin serta 

produsen terlengkap di Indonesia karena letak tambangnya yang strategis. PT. Kaltim 

Prima Coal juga menggunakan dermaga pribadi, sarana bongkar muat pribadi, serta 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. 

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Devi Selwati dan 

Tina Rosa, Mahasiswa Universitas Respati Indonesia, pada tahun 2017 melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatakan Jumlah  

Penjualan Rumah di Aitami Residence Jatiranggon”. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini memiliki kesimpulan bahwa Aitami Residence Jatiranggon memanfaatkan daerah 
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padat penduduk seperti Jakarta dan Bekasi untuk membuka lahan. Daerah padat 

penduduk dianggap sebagai daerah yang memiliki tingkat kebutuhan akan tempat 

tinggal yang tinggi. Kemudian Aitami Residence Jatiranggon melakukan 4 strategi 

utama, yaitu: Strategi SO (Strenght Opportunities), WO (Weakness Opportinities), 

ST (Strenght Treatment), dan WT (Weakness Treatment). 

Keenam, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Eriza Yolanda 

Maldina, Mahasiswa  Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurusan 

Ekonomi Islam, pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul “Strategi 

Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan pada Butik Calista”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 

ini memiliki kesimpulan bahwa Butik Calista menerapkan nilai-nilai islami dalam 

strategi penjualannya seperti sifat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat 

Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. 

Ketujuh, penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Hery Maulana Arif, 

Mahasiswa Jurusan Manajemen, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016 

dengan penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Mobil Merk Toyota 

Innova pada PT. Hadji Kalla Cabang  Alauddin di Kota Makassar”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Keseimpulan dari penelitian ini adalah  PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin 

menerapkan strategi yang agresif dalam meningkatkan volume penjualannya dan juga 

untuk mendukung kebijakan pertumbuhan growth oriented strategy. Kemudian, 
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lokasi PT. Hadji Kalla Cabang Alauddin yang berada di Kota Makassar menambah 

peluang peningkatan penjualan karena perusahaan berada di kuadran pertama. 

 

G. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Penelitian kali ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan berfokus pada strategi yang 

digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian kali ini akan ditinjau dengan nilai-nilai keislaman. Peneliti 

akan menilai strategi-strategi yang telah dijalankan, apakah telah sesuai dengan 

kontek Ekonomi Syariah. 

 

 


