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RINGKASAN

Pariwisata syariah mempunyai potensi dan prospek yang baik di Indonesia, hal ini
dikarenakan sebagian besar berpenduduk muslim. Disamping itu pemerintah juga telah
mempunyai keinginan untuk memajukan pariwisataa syariah dengan mengeluarkan peraturan
pemerintah sebagai basis regulasi guna pengembangan pariwisata syariah. Untuk keperluan
pengembangan ini, pemerintah telah menetapkan 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat dan
Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Provinsi NTB telah
menerbitkan peraturan gubernur untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan
pariwisata syariah. Mengingat bahwa pariwisata syariah merupakan hal baru maka masih
menimbulkan kontroversi di masyarakat, ada sebagian masih menolak dan ada yang
mendukung. Salah satu pendukung pariwisata syariah adalah tersedianya sarana akomodasi
yang beroperasi secara syar’i. Pokok persoalan usaha hotel syariah adalah pada permasalahan
hotel syariah sebagai extended service untuk mendukung pariwisata syariah atau memang
harus dibebani misi pengembangan nilai-nilai keislaman. Dari pokok persoalan tersebut maka
bisa dicermati masih adanya permasalahan pada kebijakan, tata kelola maupun kinerja dari
hotel syariah itu sendiri.

Dari identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk mencari solusi
alternatif dengan melalui penelitian terapan yang akan memberikan rekomendasi baik bagi
pemerintah maupun swasta agar dapat sinergi dalam mennyusun tata kelola hotel syariah.
Dengan mendasarkan pada permasalahan penelitian maka tujuan yang akan dicapai adalah: 1)
memberi gambaran tentang kebijakan usaha hotel syariah di NTB, 2) memberi gambaran
tentang tata kelola usaha pariwisata syariah di NTB, 3) memberi gambaran perbedaan antara
hotel yang dikelola secara syariah dengan yang konvensional, dan 4) mengetahui kinerja
usaha hotel syariah dalam mendukung pariwisata syariah di NTB.

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif
digunakan pada tahun ke-1 untuk mengetahui gambaran secara komprehensif tentang
kebijakan dan tata kelola usaha hotel syariah di NTB, sedangkan untuk tahun ke-2 dipakai
metode kuantitatif untuk mengetahui kinerja dari usaha hotel syariah. Pengumpulan data
dilakukan dengan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk penelitian kualitatif
dan menggunakan kuesioner untuk mendukung penelitian kuantitaif.

Dengan menggunakan dua metode tersebut diharapkan akan diperoleh berbagai
temuan dan hasil analisis tentang kebijakan terkini yang diterapkan oleh Pemprov NTB
tentang usaha hotel syariah sekaligus memperoleh gambaran tentang tata kelolanya. Dan juga
dapat diketahui kinerja dari hotel syariah yang selama ini sudah beroperasi.
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BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi pengembangan industri pariwisata syariah sangat besar. Hal ini dapat

dilihat dari perkembangan kontribusi masyarakat muslim pada pasar pariwisata di beberapa

Negara yang secara kuantitatif sedikit umat muslimnya dan dari obyek wisata yang

dikunjungi juga tidak bernuansa muslim. Data yang disampaikan oleh Sofyan (2012:)

menunjukkan:

 Thomson Reuters & Dinar Standard pada 2012 menyebut, sumbangan pasar
pariwisata di dunia berasal dari masyarakat muslim, yakni di kisaran USD 137
miliar atau sekitar 12,5% dari total pengeluaran pariwisata dunia.

 Pada 2010, Singapura kedatangan wisatawan muslim sebanyak 3.260.815 orang.
Capaian tersebut 28% dari total wisatawan manca negara yang datang ke
Singapura, yaitu sebesar 11.638.663 orang.

 Pada 2010 Thailand kedatangan wisatawan muslim sebesar 2.476.690 orang.
Jumlah tersebut 16% dari total wisatawan mancanegara yang datang ke Thailand,
yaitu 15.936.400 orang.

Dari data di atas dapat dijadikan bukti kuat bahwa prospek wisata syariah sangatlah

menjanjikan dari segi bisnis. Karena lebih berorientasi pada bisnis, maka konsep wisata

syariah justru telah diterapkan oleh sejumlah negara yang pemerintahannya dikelola oleh

selain pemeluk agama Islam. Saat ini, sudah ada beberapa negara yang menerapkan konsep

wisata syariah, seperti Malaysia, Tailand, Korea Selatan, dan Jepang. Bahkan Singapore

pun mulai serius menerapkan konsep ini, karena mereka sadar bahwa banyaknya

wisatawan muslim yang datang ke negara mereka merupakan pangsa pasar yang sangat

menjanjikan (https://jonru.com/2015/11/25/jangan-terkecoh-oleh-istilah-wisata-syariah/).

Menurut Chang Tou Chuang (2011), seorang periset tourism geographer dari

National University of Singapore trend wisata yang dulu didominasi oleh pertemuan atau

MICE travelers, kini wisata itu telah berkembang seperti berikut:

a. 1970 – 1980-an MICE trevelers (wisata pertemuan)

b. 1990-an – wisata bulan madu dan petualangan

c. 2000-an – wisata pendidikan dan pengobatan

d. 2005-sekarang – wisata syariah

Pernyataan dari mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono pada saat

peluncuran Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) juga mendukung hal tersebut. “Indonesia

merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia. Selain itu, pertumbuhan kelas

menengah yang kian bertambah juga menjadikan kemungkinan pengembangan wisata
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syariah semakin besar”. Kemudian dilanjutkan oleh Wakil Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Parekraf) bahwa Indonesia memiliki peluang besar, baik dari segi

ketersediaan pasar dan ketersediaan sumber daya yang akan dikembangkan, sekitar 88%

warga negara Indonesia beragama Islam. Artinya, 88% warga Indonesia sangat berpotensi

untuk menjalankan wisata syariah. Di Indonesia juga banyak even-even budaya Islam yang

menarik bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata, sebagaimana hasil temuan

penelitian dari Cerutti (2015) bahwa even-even atau peristiwa agama bisa memainkan

peran penting dalam promosi dan pengembangan suatu wilayah dan menghasilkan efek

positif bagi sistem pemerintahan lokal.

Jika dilihat secara potensi, Indonesia jelas memiliki potensi yang besar untuk

mendukung pengembangan wisata syariah. Keberadaan pemerintah saat ini dalam

mengembangkan wisata syariah adalah mengatur, fasilitasi dan penyebaran informasi

mengenai segala sesuatu tentang wisata syariah sehingga masyarakat lebih memahaminya.

Dari pengembangan wisata syariah di Indoensia masih ditemui beberapa kesulitan antara

lain belum siapnya masyarakat Indonesia dalam menyikapi kehadiran wisata syariah.

Biasanya, orang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bernuansa syariah hanya berkutat

pada permasalahan boleh dan tidak boleh serta halal dan haram. Hal ini dikarenakan

masyarakat kita belum terbiasa terhadap hal-hal seperti itu. Padahal, wisatawan

mancanegara biasanya sangat memperhatikan sertifikasi dari tempat mereka membeli

makanan atau bahan makanan.

Sejauh ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) bersama

beberapa pihak terkait sudah meyepakati pedoman wisata syariah, antara lain standar yang

harus dipenuhi oleh hotel, restoran, biro perjalanan, pemandu wisata yang sesuai dengan

kaidah syariah. Saat ini, pedoman tersebut telah berlangsung cukup efektif di hotel seperti

penyediaan alat Sholat, petunjuk arah Sholat, penyediaan makanan bersertifikasi halal, dan

lain-lain. Pengembangan wisata Syariah di sejumlah daerah di tanah air sudah mulai

dijalankan dan akan terus berkembang. Sebagai contoh, pengembangan wisata syariah

telah dilaksanakan di Bali, salah satu daerah Indonesia yang banyak didatangi wisatawan

untuk berbagai keperluan. Untuk itu, stakeholder pariwisata di sana sebaiknya memenuhi

segala keperluan dan fasilitas terkait pengembangan wisata syariah

(Sumber:http://www.kemenpar. go.id/asp/detil.asp?c= 16&id=2466).

Meskipun pemerintah telah mencanangkan untuk pengembangan wisata syariah

namun masih saja ditemui perbedaan persepsi dalam menerima wisata syariah ini. Di
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provinsi Bali, wisata syariah menimbulkan kontroversi tersendiri. Gubernur Bali Mangku

Pastika, sebagaimana dilansir oleh Harian Republika tidak menyetujui pengembangan

wisata syariah di Bali karena disinyalir akan mendatangkan keributan. Gubernur

meragukan kalau wisata syariah hanya sekdedar bisnis tetapi pasti membawa misi-misi

keagamaan. Hal tersebut ditampik oleh Wakil Menteri Parekraf, menurutnya wisata syariah

adalah sebuah extended service. Jika sebuah destinasi ditetapkan sebagai daerah wisata

syariah, maka yang diharapkan adalah makin banyak hotel berkonsep syariah, makanan

halal, dan sebagainya di tempat tersebut. Dengan demikian, para wisatawan muslim yang

berkunjung ke Bali akan merasa lebih nyaman dan tenteram. Selanjutnya Wakil Menteri

Parekraf mengatakan:

Konsep wisata syariah sama sekali tidak bermaksud memaksa semua hotel,
restoran, dan sebagainya untuk berkonsep syariah. Ini hanya soal pilihan.
Jadi kalau tidak mau pun tidak apa-apa. Namun dari segi bisnis, konsep
syariah ini sangat menjanjikan.
(Sumber:http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c= 16&id=2466)

Meskipun masih menimbulkan kontroversi namun Kementerian Parekraf telah

menetapkan 3 provinsi di Indonesia sebagai destinasi wisata syariah. Tiga daerah itu

adalah Aceh, Sumatera Barat, dam Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai upaya telah

ditempuh oleh Kementerian Parekraf untuk mengenalkan ketiga provinsi tersebut sebagai

destinasi wisata syariah dan juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya regulasi berupa

Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel

Syariah.

Chairman Sofyan Hotel Riyanto Sofyan (2013) mengungkapkan kehadiran regulasi

akan mempermudah industri untuk mengembangkan usahanya yang berbasis syariah.

Kebijakan pemerintah membantu pengusaha dan industri wisata syariah untuk

mendatangkan lebih banyak wisatawan asing yang menginginkan fasilitas halal. Kehalalan

merupakan kendala utama bagi industri wisata dalam menarik wisatawan asing, terutama

Muslim. Sesuai dengan prinsip syariah, wisatawan memastikan tempat tinggal dan

makanan yang mereka konsumsi adalah halal. Ini dapat dibuktikan dengan sertifikat halal.

Bahkan ada beberapa wisatawan yang bertanya kepada agen perjalanan apakah hotel yang

akan mereka tempati memiliki sertifikat syariah.

Dengan adanya regulasi tersebut bukan berarti tanpa kendala, Gozali

menugungkapkan bahwa wisata syariah Indonesia masih tertinggal cukup jauh

dibandingkan dengan negara yang bahkan tidak berpenduduk mayoritas Muslim. Thailand
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misalnya, mencatat jumlah wisatawan Muslim pada 2010 mencapa lima juta wisatawan.

Bila dibandingkan, Indonesia hanya mampu menarik wisatawan Muslim sebanyak satu juta

orang, padahal penduduk Indonesia mayoritas Muslim (Republika, 15 Oktober 2015).

Komitmen pemerintah secara normatif tercermin dari ditetapkannya Peraturan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dengan ditetapkannya NTB sebagai destinasi

wisata syariah maka untuk memberi dasar legitimasi yang kuat Pemerintah Provinsi NTB

membuat Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2015 tentang Wisata Halal. Salah satu

diktum dalam peraturan gubernur tersebut adalah bahwa wisata halal harus dapat

mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan

fasilitas dan pelayanan yang  sesuai  dengan ketentuan syariah.

Meskipun secara normatif sudah ditetapkan ketentuan usaha hotel syariah, namun

di lapangan masih ditemui berbagai kendala dan hambatan. Kendala dari internal masih

ditemuinya pimpinan daerah dan sebagian masyarakat yang non muslim menolak

kehadiran wisata syariah, sedang hambatannya adalah masih belum sepenuhnya investor

meyakini bahwa wisata syariah akan menjadi leading sektor dalam pengembangan

pariwisata di NTB. Kedua persoalan tersebut masih dihadapi oleh sebagian besar

pengusaha hotel syariah di NTB. Hal tersebut teruangkap ketika dilakukan wawancara

dengan Kabid Pengembangan Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB sebagai

berikut:

Provinsi NTB sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata syariah,
tentu saja harus didukung oleh fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan
syariah Islam. Untuk pelayanan hotel misalnya, harus mencerminkan syariah
Islam. Kita memang belum berpikir untuk menjadikan wisata syariah ini
sebagai penyebaran nilai-nilai keislaman, hanya sekedar memberi pelayanan
berbasis syariah Islam. Kalau ada kepada daerah yang keberatan dengan
wisata syariah mungkin itu belum memahami sepenuhnya maksud dari
wisata syariah. Sebagai usaha yang berorientasi bisni tentu hotel syariah
harus untung tapi sebagai perusahaan yang berbasis syariah juga harus ada
nilai dakwahnya. Ya ini sebenarnya yang perlu dicari keseimbangannya,
hotel syariah tidak hanya berbisnis tetapi juga harus ada misi dakwah
Islamnya, namun ternyata hotel Santika yang nota bene milik orang non
muslim juga bisa memperoleh sertifikasi halal. (Wawancara, 15 Mei 2016)

Hambatan dan kendala tersebut didukung oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia

(MUI) NTB, Prof. Syaiful Muslim, mengungkapkan bahwa baru ada 10 hotel yang telah

mengantongi sertifikat halal, di Kota Mataram antara lain Hotel Lombok Raya, Lombok

Plaza, Lombok Garden, Grand Legi, Santika, dan Hotel Graha Ayu. Sementara hotel
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berbintang di kawasan Senggigi yang telah memiliki sertifikat halal antara lain Hotel

Jayakarta, Santosa, Bukit Senggigi dan Hotel Senggigi Beach. Dikatakan, sejak tahun

2013 itu, telah ada 10 hotel yang mengantongi sertifikat halal tersebut dan di tahun ini ada

satu hotel yang memperoleh sertifikat halal sehingga terdapat 11 hotel yang sudah

mengantongi sertifikat halal. Namun, angka itu sebenarnya masih sangat minim

mengingat saat ini terdapat sekitar 300 hotel di NTB(http://lombokatraktif.blogspot.co.id/

2015/03/garap-wisata-syariah-ratusan-hotel-d.html.).

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka dapat disimpulkan

masih adanya kesenjangan antara yang normatif (harapan) dengan realitas empirik.

Disatu pihak Pemprov Nusa Tenggara Barat telah membuat peraturan pelaksanaan untuk

akomodasi hotel dengan prinsip syariah melalui pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam

fasilitas dan pelayanan hotel. Sementara itu, di lain pihak, pihak industri pariwisata

perhotelan belum melihat bahwa usaha hotel syariah memiliki prospek yang baik, dan

memandang bahwa usaha hotel syariah hanya melulu soal bisnis.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut maka dapat diajukan beberapa

pertanyaan yang berkaitan dengan perhotelan syariah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat tentang usaha

hotel syariah ?

2. Bagaimana tata kelola usaha hotel syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai

salah satu destinasi wisata syariah di Indonesia?

3. Bagaimana perbedaan pengelolaan hotel syariah dengan hotel konvensional ?

4. Sejauh mana kinerja hotel syariah dapat memberi pelayanan yang lebih syar’i bila

dibandingkan dengan hotel konvensional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut maka penelitian tentang perhotelan

syariah ini bertujuan untuk :

1. Memberi penjelasan tentang kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Barat dalam memajukan pariwisata syariah di daerah.

2. Memberi penjelasan tentang tata kelola usaha hotel syariah yang melibatkan

pemerintah, swasta dan masyarakat di Nusa Tengara Barat.

3. Memberi penjelasan secara empirik perbedaan pengelolaan usaha hotel syariah

dengan yang konvensional.
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4. Mengetahui kinerja usaha hotel syariah dalam mendukung pariwisata syariah di

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi dari penelitian tentang perhotelan syariah ini adalah memberikan

kontribusi nyata pada pembuatan kebijakan pariwisata syariah di daerah dan juga upaya

untuk meningkatkan kinerja pelayanan usaha hotel syariah bagi pengusaha hotel. Dengan

diketahuinya praktek penyelenggaraan usaha hotel syariah maka hasil penelitian ini

mampu memberikan rekomendasi kepada Pemprov NTB untuk melakukan reformulasi

kebijakan publik tentang pariwisata syariah, disamping itu dengan diketahuinya kinerja

dari usaha hotel syariah dapat menjadi masukan bagi pengusaha hotel syariah untuk

membuat strategi yang lebih baik lagi dan perbaikan pelayanan guna meningkatkan

kunjungan wisatawan.

Mengingat bahwa penelitian ini bersifat terapan maka penelitian ini juga mampu

memberikan penjelasan praktis berdasarkan fenomena pengelolaan hotel syariah yang

menjadi fokus dari penelitian ini. Penjelasan praktis ini selanjutnya dapat memberi

kontribusi terapan pada perkembangan manajemen kinerja syariah secara umum.

E. Temuan Yang Ditargetkan

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka dapat

ditargetkan temuan sebagai berikut : 1) deskripsi tentang kebijakan usaha hotel syariah di

NTB secara riil, 2) deskripsi tentang tata kelola usaha hotel syariah di NTB, 3) perbedaan

pengelolaan hotel syariah dan konvensional di NTB, dan 4) kinerja dari hotel syariah di

NTB.

Dari temuan penelitian ini dapat memberi kontribusi praktis pada

pengembangan bidang Manajemen Perhotelan. Kajian tentang tata kelola usaha hotel

syariah ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengantisipasi berkembangnya

pariwisata syariah di Indonesia.

Penelitian ini memberi penekanan pada gagasan praktis dan terapan untuk

mendukung pengembangan Manajemen Perhotelan berbasi syariah, khususnya studi

tentang tata kelola usaha hotel syariah. Gagasan praktis ini dapat diketahui dari masalah

penelitian yang berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan

bagaimana cara merespon agar tata kelola usha hotel syariah bisa berkembang lebih maju.

Sedangkan gagasan terapan penelitian ini terlihat dari usaha mengetahui kinerja usaha
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hotel syariah apabila dibandingkan dengan hotel konvensional. Dengan mengetahui kinerja

dari usaha hotel syariah di NTB maka dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

F. Rencana Target Capaian Tahunan

Untuk memberi gambaran yang jelas tentang luaran dari penelitian ini perlu

disampaikan target capaian tahunan sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan

No. Jenis Luraran Indikator Capaian
TS TS+1

1. Publikasi ilmiah Internasional Draf Submitted
Nasional Terakreditasi Tidak ada Tidak ada

2. Pemakalah dalam temu
ilmiah

Internasional Tidak ada Tidak ada
Nasional Terdaftar Sudah

dilaksanakan
3. Invited speaker dalam

temu ilmiah
Internasional Tidak ada Tidak ada
Nasional Terdaftar Sudah

dilaksanakan
4. Visiting lecturer Internasional Tidak ada Tidak ada
5. Hak Kekayaan

Intelektual (HKI)
Paten Tidak ada Tidak ada
Paten sederhana Belum Draf

6. Teknologi tepat guna Tidak ada Tidak ada
7. Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial Belum Draf
8. Buku Ajar (ISBN) Editing Draf
9. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 3 4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep

1. Pariwisata Islam (Islamic Tourism)

Konsep tentang pariwisata syariah dapat ditelusuri dari ketentuan dalam kitab suci

Al Qur’an sebagai sumber utama konsep normatif. Sebagian besar negara Muslim

cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan pada ketentuan dalam Al-Qur'an sehingga

tidak salah apabila banyak pakar menyebut sebagai wisata Islam (Islamic Tourism).

Berikut bentuk pariwisata berdarkan Al-Qur’an.

a. Hijja (ةجح) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan

persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam

seumur hidup untuk melakukan haji.

b. Zejara (ةرا ) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.

c. Rihla (ةل adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan (حر

perdagangan.



8

Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual

dalam pelayanan Tuhan. Shari'ah (ةع ال ) hukum menentukan apa yang dapat

diterima - halal ( dan apa yang tidak diterima ,(ح - haram (مارح) dalam kehidupan sehari-

hari dan selama perjalanan (Kovjanic, 2014).

Menurut Raj (2015) haji bukan merupakan fenomena turis tetapi merupakan bagian

dari wujud keimanan orang Muslim untuk menunaikan ibadah Haji sebagaimana

dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selengkapnya Raj mengemukakan hasil

penelitiannya sebagai berikut:

Haji ini tidak seperti situs ziarah lainnya di dunia, di mana orang-orang pergi
baik sebagai peziarah dan wisatawan. Orang-orang yang pergi haji merasa
bulat dalam pandangan bahwa tidak ada cukup dapat mempersiapkan
mereka untuk keindahan semata-mata dari pengalaman dan perasaan yang
luar biasa dari kerendahan hati yang mengalahkan mereka selama haji. Hal
ini jelas dari penelitian di atas bahwa haji adalah elemen yang sangat penting
dari iman umat Muslim yang bersifat individual. Mereka yang melakukan
ibadah haji tidak wisatawan, mereka adalah individu-individu yang
melakukan tindakan agama dan menunjukkan kerendahan hati dan
pengabdian selama haji mereka (Raj, 2015)

Menurut Henderson (2003), pariwisata Islam mencakup semua upaya

pengembangan produk dan pemasaran yang dirancang untuk dan ditujukan pada Muslim

sedangkan pariwisata non-Islam merupakan upaya pengembangan produk dan pemasaran

yang dirancang untuk dan ditujukan pada non-Muslim. Selanjutnya Duman (2011)

melakukan identifikasi berbagai definisi tentang pariwisata Islam sebagai berikut:

Tabel 2. Definisi Pariwisata Islam
PENULIS DEFINISI
Henderson
(2010)

Semua upaya pengembangan produk dan pemasaran yang dirancang dan
ditujukan untuk umat muslim.
Motivasi pariwisata tidak selalu atau sepenuhnya motivasi agama. Wisatawan
bisa mencari pengalaman rekreasi mirip dengan non-muslim, meskipun dalam
parameter ditetapkan secara Islami. Lokasi tujuan wisata belum tentu lokasi
dimana syariah atau hukum Islam secara penuh diberlakukan di negara tersebut.

Ala-Hamarrneh
(2011)

Konsep ekonomi untuk pariwisata Islam adalah sebuah konsep perpanjangan dan
perluasan berorientasi yang berfokus pada pentingnya pariwisata intra-Muslim
dan intra-Arab dalam hal masuknya pasar wisata baru dan tujuan wisata.
Konsep budaya untuk pariwisata Islam mencakup visi dan ide-ide yang
menguraikan masuknya situs agama-budaya Islam di program pariwisata dengan
"paedagogis" dan elemen bangunan kepercayaan diri.
Konsep agama-konservatif untuk pariwisata Islam belum secara teoritis
diartikulasikan. Tapi berbagai pendapat dan komentar dalam diskusi tentang masa
depan pariwisata di dunia Arab dan Islam serta beberapa praktek manajemen
hotel menunjukkan bahwa artikulasi dan implementasi hanya soal waktu.
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PENULIS DEFINISI
Henderson
(2009)

Pariwisata yang dilakukan oleh umat Islam, meskipun dapat meluas ke orang-
orang yang non Islam agar termotivasi untuk bepergian dengan orang Islam dan
berlangsung di dunia Muslim.

Shakiry (2006) Konsep pariwisata Islam tidak terbatas pada wisata religius, tetapi meluas ke
segala bentuk pariwisata kecuali yang melawan nilai-nilai Islam.

Hassan (2007) Dalam arti sempit bisa dikatakan sebagai "Wisata Religius", yaitu mengunjungi
tempat-tempat suci di seluruh Dunia Islam. Tetapi dalam arti luas, adalah jenis
pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam. Sebagian besar nilai-nilai ini bersama
dengan keyakinan agama dan non-agama lainnya (misalnya kode etik yang
dipromosikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia). Ini panggilan untuk
menghormati masyarakat lokal dan lingkungan setempat, manfaat penduduk
setempat, kesopanan dan belajar tentang budaya lain.

Hassan (2004) Pariwisata Islam berarti dimensi etika baru di bidang pariwisata, merupakan nilai
umum yang diterima sebagai standar tinggi moralitas dan kesusilaan. Hal ini juga
untuk menghormati kepercayaan dan tradisi lokal serta peduli pada lingkungan.
Ini merupakan pandangan baru pada kehidupan dan masyarakat. Pariwisata Islam
membawa kembali nilai-nilai luhur di tengah konsumerisme merajalela dan
semuanya tersedia untuk penggunaan dan penyalahgunaan dengan cara yang
paling egois. Hal ini juga mendorong pemahaman dan dialog antara negara-
negara yang berbeda peradaban dan upaya untuk mengetahui tentang latar
belakang masyarakat dan warisan yang berbeda.

Dogan (2010) Pariwisata Islam mencakup kegiatan pariwisata umat muslim dengan tujuan
pantai untuk melakukan relaksasi dan hiburan di perhotelan yang menerapkan
prinsip-prinsip Islam.

Sumber: Diadaptasi dari Duman, 2011

Dari berbagai definisi sebagaimana tercantum pada tabel tersebut maka pariwisata

Islam melibatkan partisipasi masyarakat muslim dengan tujuan atau obyek yang

berhubungan dengan muslim, menggunakan akomodasi dan makanan yang halal disertai

kultur yang religious dan pelayanan yang sesuai dengan syariah. Dari berbagai definisi

tersebut akhirnya Duman (2011) merangkum dalam suatu pengertian bahwa pariwisata

Islam merupakan "kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh seorang muslim dengan

motivasi penyiaran agama Islam dan direalisasikan sesuai prinsip-prinsip syariah." Dari

pengertian yang dikemukakan oleh Duman tersebut maka dapat dijelaskan bahwa

pariwisata Islam tidak bisa lepas dari penyiaran agama dan juga merupakan kegiatan

bisnis.

Menurut Chookaew (2015), terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata

syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal

tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :

a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara

keseluruhan;
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b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;

c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;

d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;

e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;

f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;

g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan

kegiatan keagamaan; dan

h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan Chookaew (2015), terdapat

empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata.  Lokasi pariwisata  yang dipilih

merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai

spiritual wisatawan.

b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki

dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan

terjaganya kenyamanan wisatawan.

c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut

tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya,

perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan

bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih

tujuan wisata.

d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan

prinsip syariah, pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun

minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam

renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya

terpisah.

Kementerian  Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif  (Parekraf) menyatakan bahwa,

Wisata Syariah didefinisikan sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta

layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang

memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah memiliki karakteristik produk dan jasa

yang universal, keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa

wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan

produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan
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dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi. Sehingga

ada perbedaan pengertian antara wisata syariah dengan wisata religi.

2. Usaha Hotel Syariah

Sebagai penopang utama dalam wisata Islam adalah tersedianya sarana akomodasi

atau hotel yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Untuk memahami usha hotel

syariah maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang usaha hotel. Secara umum dapat

dipahami bahwa Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam

suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan

hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan,

sedangkan Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa

dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia, jadi Usaha Hotel Syariah adalah

usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang

meliputi standar produk, pelayanan dan pengelolaan.

Kementrian Parawisata dan Dewan Syarian Majelis Ulama Indonesia merumsukan

suatu standar untuk menjadi rujukan bagi hotel syariah. Ghazali Djamal menegaskan

bahwa tujuan standarisasi syariah, adalah pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim dan

acuan bagi bagi usaha parawisata halal. Standar usaha pariwisata adalah mandatory dan

parawisata syariah valountory. Artinya bahwa pemenuhan standar bagi hotel konvensional

merupakan suatu keharusan, sedangkan untuk hotel syariah merupakan opsional dan

dipenuhi sesuai standar syariah apabila pengusaha hotel memilih untuk menjadi hotel

syariah.

Dengan mengadopsi dari Henderson (2010) dan Stephenson (2010), Kessler (2015)

merumuskan suatu prinsip operasional usaha hotel syariah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Prinsip Hotel Halal

Departemen Prinsip Hotel Halal

Akomodasi
kamar tidur

Lantai dialokasikan untuk wanita dan keluarga,
Indikator kearah Mekkah (kiblat) di kamar tidur untuk ketapan arah dalam shalat
Sajadah dan Al-Quran tersedia di setiap kamar tidur
Saluran televisi konservatif
Pola dekorasi non-figuratif (tidak berbentuk bentuk manusia dan hewan)
Tidak ada musik mengekspresikan pesan menggoda dan kontroversial
Tempat tidur dan toilet menghadap jauh dari Mekah
Toilet dilengkapi dengan shower atau keran kesehatan
Halal mandi ramah
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Departemen Prinsip Hotel Halal
Sumber Daya
Manusia

Seragam tradisional untuk staf hotel
Berpakaian Islami untuk staf perempuan (Hijab)
Penyediaan waktu shalat bagi karyawan Muslim
Pembatasan jam kerja untuk staf Muslim selama Ramadan

Katering
Makanan

Makanan halal
Tidak ada babi
Tanpa alkohol
Makan untuk wanita dan keluarga

Fasilitas

Ada ruang untuk wanita dan keluarga
Tidak ada kasino atau perjudian mesin
Fasilitas rekreasi terpisah (termasuk kolam renang dan spa) antara laki-laki dan
perempuan
Tersedia mushala bagi laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan Al-
Qur'an (juga tersedia di meja depan)
Fasilitas wudhu (area cuci yang memungkinkan proses wudhu sebelum shalat)
terletak di luar ruang shalat
Toilet menghadap jauh dari Mekah
Pola dekorasi non-figuratif (Art yang tidak menggambarkan bentuk manusia dan
hewan)
Tidak ada musik mengekspresikan pesan menggoda dan kontroversial

Manajemen
Operational
Hotel

Pemasaran secara etis dan promosi
Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (terkait dengan nilai-nilai Islam)
Sumbangan filantropis (porsi pendapatan yang akan disumbangkan untuk amal-
mengikuti prinsip "zakat").
Transaksi dan investasi sesuai dengan perbankan Islam, akuntansi dan keuangan
(pendanaan digunakan untuk mengoperasikan hotel kebutuhan harus didasarkan
pada prinsip-prinsip keuangan Islam)
Manajemen dan kepemilikan disukai oleh individu Muslim

Sumber: Tabel diadaptasi dari informasi dari Henderson, 2010 dan Stevenson, 2010;2014.

Sumber: Diadaptasi dari Kessler, 2015

3. Kriteria Hotel Syariah

Untuk memahami lebih jauh lagi dan agar penelitian ini bisa diterapkan secara

operasional maka perlu diidentifikasi kriteria yang melekat pada usaha hotel syariah.

Menurut Permen Parekraf No 2 tahun 2014, kriteria   Usaha   Hotel   Syariah   adalah

rumusan   kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan

pengelolaan. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang

dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani

kebutuhan minimal wisatawan muslim, sedangkan Hotel Syariah Hilal-2 adalah

penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha

Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
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Kriteria Mutlak   adalah   ketentuan   dan  persyaratan  minimal  tentang produk,

pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel

sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha

Hotel Syariah, sedangkan Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang

produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel

Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.

Sedangkan DSN MUI dalam Rezeki (2011) menyebutkan bahwa nilai-nilai syariah

yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah adalah sebagai

berikut:

a. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, meyewakan suatu produk

atau jasa yang seluruh  maupun  sebagian dari  unsur  jasa atau produk tersebut

dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam, mislanya makanan yang

mengandung  unsur babi,  minuman beralkohol atau zat yang memabukkan,

perjudian, perzinaan, pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain.

b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar-benar

ada, dan bukan atas suatu yang deveriatif seperti transaksi ijon komoditas

pertanian.

c. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan,

kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam.

d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, risiko yang berlebihan,

korupsi, manipulasi dan ribawi.

e. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

Rezeki (2011) menyimpulkan bahwa, berdasarkan nilai-nilai tersebut diatas, lalu

dilakukan pendalaman terhadap operasional hotel dan dibuatlah standar atau kriteria hotel

syariah sebagai berikut:

a. Fasilitas: semua fasilitas merupakan fasilitas yang dapat memberi manfaat bagi

tamu. Fasilitas-fasilitas yang mengakibatkan kerusakan, kemungkaran,

perpecahan, membangkitkan hawa   nafsu, eksploitasi wanita, dan lain yang

sejenis ditiadakan. Penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan

tujuan diadakannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas.

b. Tamu yang check in: tamu yang check in khususnya bagi pasangan lawan

jenis dilakukan reception policy (seleksi tamu). Seleksi dilakukan untuk
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mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Seleksi tersebut

didasarkan pada dua hal yakni: Gelagat (pasangan tersebut lebih cangung atau

terlihat mesra, mengucapkan kata–kata sayang pada pasangannya, berjauhan pada

saat mendatangi counter front office) dan Penampilan (pasangan wanita

berpenampilan seksi, pasangan wanita mengenakan seragam sekolah dan masih

belia, tidak membawa perlengkapan menginap (koper) serta perbedaan usia cukup

mencolok.

c. Pemasaran: terbuka bagi siapa saja baik pribadi maupun kelompok, formal

maupun informal, dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan.

Asalkan aktifitas tamu tersebut tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan

penganjur kerusakan, kemungkaran, permusuhan dan lain sejenisnya.

d. Makanan dan Minuman: makanan dan minuman yang disediakan adalah

manakan dan minuman yang dijamin kehalalannya baik bahan – bahan maupun

proses pembuatannya, serta baik bagi kesehatan tubuh yang memakannya.

e. Dekorasi dan ornamen: dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai–nilai

keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung

ditiadakan dan lukisan mahluk hidup dihindari. Dekorasi tidak harus dalam bentuk

kaligrafi.

f. Operasional :

1) Kebijakan: meliputi kebijakan manajemen, peraturan – peraturan yang dibuat,

kerjasama  dengan pihak  luar,  investasi dan pengembangan usaha dilakukan

sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2) Pengelolaan SDM: meliputi penerimaan dan perekrutan SDM, tidak

membedakan suku, agama, ras dan golongan selama memenuhi standar

kualifikasi yang telah ditentukan. Perusahaan harus jujur kepada karyawan dan

memberikan pelatihan – pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan

SDM mengacu pada peningkatan kualitas yang mengacu pada peningkatan

kualitas yang mencakup tiga hal, etika, pengetahuan dan keahlian.

3) Keuangan: yaitu pengelolaan keuangan menggunakan akuntansi syariah dan

menggunakan bank dan asuransi syariah sebagai mitra. Jika perusahaan

mempunyai keuntungan yang mencukupi nilai wajib zakat maka perusahaan

berkewajiban mengeluarkan zakat.
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g. Struktur: adanya sebuah lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

bertugas mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang akan

memberikan arahan dan menjawab masalah yang muncul dilapangan. Lembaga ini

diambil dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menujuk

anggotanya untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah.

h. Pelayanan: Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai kaidah Islam

yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka

membantu dan mengucapkan kata maaf dan terimakasih. Pelayanan yang dilakukan

juga harus pada batas–batas yang dibolehkan oleh syariat Islam, misalnya tidak

menjurus kepada khalwat.

B. Roadmap Penelitian

Penelitian tentang pariwisata syariah hingga saat ini sudah banyak dilakukan

dengan berbagai perspektif, para sarjana luar negeri sebagian besar masih memandang

sebagai pariwisata Islam (Islamic Tourism) atau pariwisata Muslim (Moslem Tourism).

Studi dari Henderson (2003) tentang pengelolaan pariwisata dalam kontek keislaman, studi

dari Duman (2011) tentang nilai-nilai pariwisata Islam, studi dari Chookaew (2015)

tentang potensi pariwisata halal, studi dari Cerutti (2015) tentang even keagamaan dalam

mendukung pariwisata religi, dan Kessler (2015) tentang pariwisata masjid sebagai

pendukung utama pariwisata Islam; menunjukkan semakin menarik dan beragamnya

perspektif dalam studi pariwisata Islam.

Sedangkan di Indonesia studi tentang pariwisata Islam malah sudah lebih fokus

pada studi pariwisata syariah. Studi dari Alim (2015) tentang pengembangan pariwisata

syariah berbasis ekonomi kreatif, penelitian dari Priyadi (2015) mengenai pengembangan

potensi desa wisata berbasis syariah, Rezeki (2011) tentang strategi perubahan konsep dari

hotel konvensional ke hotel syariah, dan Muthoifin (2015) tentang efektifitas, eksistensi

dan kesyariahan hotel syariah; semuanya sudah menggunakan istilah syariah. Keterbatasan

dari studi tentang pariwisata dan hotel syariah terdahulu lebih banyak menekankan pada

potensi, belum ada yang membahas secara komprehensif yang berkaitan dengan kebijakan

pemerintah dan tata kelola agar terjadi sinergisitas antara pemerintah, swasta dan

masyarakat, beserta kinerja dari hotel syariah itu sendiri.

Dengan mendasarkan pada penelitian terdahulu tersebut beserta hasil capaiannya

dan adanya keterbatasan yang terdapat didalamnya, maka dalam penelitian ini dapat

dirumuskan peta jalan (road map) untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan
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beserta mengisi kekurangan atau keterbatasan dari penelitian terdahulu. Pada tahun 2017

dan tahun 2018 mendatang melalui skema Penelitian Produk Terapan (PTT), diajukan

penelitian tentang manajemen usaha hotel syariah. Dari penelitian ini diharapkan dapat

diperoleh gambaran aktual mengenai kebijakan pemerintah tentang hotel syariah dan tata

kelola pariwisata syariah beserta kinerja usaha hotel syariah dalam menunjang pariwisata

syariah di daerah.

Kemudian pada tahun 2019-2020 dengan melalui skema Sosial, Humaniora dan

Pendidikan (SHP) ditindaklanjuti dengan penelitian tentang sumberdaya manusia (SDM)

sebagai pendukung utama usaha hotel syariah dengan mendasarkan pada temuan penelitian

terdahulu. Dalam penelitian ini diharapkan juga dapat disusun model pengembangan SDM

yang cocok bagi usaha hotel syariah.

Dari hasil studi tentang SDM tersebut, pada tahun 2021-2022 dengan melalui

skema penelitian Hibah Kompetensi (Hikom) dilakukan penelitian tindakan (action

research) yang berfokus pada manajemen pemasaran. Dengan menggunakan pendekatan

action research diharapkan dapat dirumuskan manajemen atau pengelolaan usaha hotel

syariah secara lebih detail dan dapat dihasilkan peningkatan pengunjung yang signifikan.

Pada tahapan akhir dari seluruh rangkaian studi tentang manajemen usaha hotel

syariah ini adalah dengan melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari keberadaan

usaha hotel syariah bagai peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya dapat

mengentaskan kemisksinan. Dengan melalui skema Penelitian Strategis Nasional (Stranas)

tahun 2023-2024 diharapkan dapat diketahui bahwa kebijakan usaha hotel syariah tersebut

mempunyai dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga

dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat khususnya masyarakat di sekeliling usaha

hotel wisata syariah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Roadmap Penelitian

TAHUN SKEMA TEMA OUTPUT

Sebelum
2006

- Pariwisata Islam Jurnal
Internasional

2005-2011 - Pariwisata dan perhotelan
syariah

Jurnal Nasional

2017 – 2018 Penelitian Produk
Terapan (PPT)

Manajemen Usaha Hotel
Syariah

Jurnal Nasional
Terakreditasi
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TAHUN SKEMA TEMA OUTPUT

2019 – 2020 Sosial, Humaniora
dan Pendidikan
(SHP)

Pengembangan SDM Bagi
Usaha Hotel Syariah

Jurnal Nasional
Terakreditasi

2021 – 2022 Hibah Kompetensi
(Hikom)

Manajemen pemasaran
Usaha Hotel Syariah

Jurnal
Internasional
Bereputasi

2023 – 2024 Strategis Nasional
(Stranas)

Kontribusi Usaha Hotel
Syariah Dalam
Mengentaskan Kemiskinan

Jurnal
Internasional
Terindeks Scopus

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Diagram Alir Penelitian

Dari roadmap penelitian tersebut dapat dibuat diagram alir yang menunjukkan apa

yang akan dikerjakan di masa mendatang dan penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu.

Diagram alir penelitian secara keseluruhan dalam bentuk fishbone diagram adalah sebagai

berikut :

Gambar 1. Fishbone Diagram

B. Bagan Penelitian

Penelitian tentang usaha hotel syariah ini rencananya akan dilaksanakan dalam dua

tahap penelitian selama 2 (dua) tahun. Bagan penelitian yang menggambarkan prosedur

penelitian untuk mengetahui tata kelola dan kinerja hotel syariah ditunjukkan pada gambar

berikut :
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Gambar 2. Bagan Penelitian

Penelitian Produk Terapan (PTT)
Tahun Ke-I (2017)

-----------------------------------------------
Lokasi : Kota Mataram, Nusa Tenggara

Barat (NTB)

Penelitian Produk Terapan (PTT)
Tahun Ke-II (2018)

---------------------------------------------
Lokasi : Kota Mataram, Nusa Tenggara

Barat (NTB)

Output :
 Penjelasan tentang kebijakan

pariwisata syariah terkini
 Penjelasan tentang tata kelola

pariwisata syariah sekarang
-----------------------------------------------
Indikator Capaian :
 Pelaksanaan perda atau peraturan

kepala daerah tentang usaha hotel
syariah

 Peran dan fungsi pemerintah,
usaha hotel syariah dan
masyarakat.

Output :
 Identifikasi perbedaan antara usaha

hotel syariah dengan konvensional
 Kinerja usaha hotel syariah di NTB
 Artikel Ilmiah pada Jurnal Nasional

Yang Terakreditasi
--------------------------------------------------
Indikator Capaian :
 Operasi hotel syariah yang meliputi

produk, pelayanan dan pengelolaan
 Operasi hotel konvensional yang

meliputi produk, pelayanan dan
pengelolaan

 Kenaikan jumlah pengunjung
 Kepuasan pengunjung
 Diterbitkannya artikel ilmiah pada

Jurnal Nasional Terakreditasi.

C. Pola Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pariwisata syariah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan

kuantitatif. Tahun pertama, penelitian ini mengkaji mengenai 1) kebijakan pariwisata

syariah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, dan 2) tata kelola pariwisata

syariah yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mengkaji hal tersebut

Studi Pustaka
 Kebijakan

pariwisata
syariah di NTB
 Tata kelola

pariwisata
syariah di NTB

Survey
Lapangan

Perbedaan usaha hotel
syariah dengan
konvensional

Kinerja usaha hotel
syariah
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diperlukan desain penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan tidak perlu menggunakan

kaidah-kaidah statistik untuk menggambarkan fenomena yang diteliti.

Pada tahun kedua, penelitian untuk mengkaji kinerja dari usaha hotel syariah dan

konvensional dipakai pendekatan kuantitatif. Dimana dalam pendekatan ini menggunakan

statistik deskriptif untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja dari usaha hotel tersebut.

Dengan melalui kuesioner sebagai penjabaran dari indikator kinerja yang telah disusun

dibagikan kepada pengunjung dengan menggunakan teknik accidental random sampling,

yaitu resonden ditemukan saat mereka sedang menginap di hotel tersebut. Dari data yang

dihasilkan dari keusiner tersebut akan dihitung indeks kepuasan dari semua pengunjung.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dari studi pariwisata syariah dengan mengkhususkan diri pada usaha hotel

syariah adalah di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lokasi ini cocok dijadikan sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan keputusan

pemerintah bahwa provinsi NTB dijadikan sebagai destinasi wisata syariah dan juga akar

budaya keislaman sangat kuat. Pemilihan hotel Lombok Raya didasarkan pada

pertimbangan bahwa hotel tersebut sudah memperoleh sertifikasi halal dari MUI.

E. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian berkaitan erat dengan permasalahan yang akan

dipecahkan. Ada dua maksud tertentu yang akan dicapai dalam menetapkan fokus, yaitu

sebagai pembatas studi dan untuk memenuhi kriteri inklusi-eksklusi atau mamasukkan-

mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 1995:62-63).

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini akan dilakukan

secermat mungkin dan selengkap-lengkapnya. Demikian juga agar penelitian lebih tajam

menjawab masalah yang diteliti, lebih konsisten dan observasi tidak melebar, maka perlu

untuk ditentukan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Kebijakan tentang pariwisata syariah yang sekarang menjadi acuan

2. Tata kelola yang sekarang berlangsung, menyangkut peran pemerintah, swasta

dan masyarakat.

3. Penyelenggaraan usaha hotel syariah dan konvensional yang meliputi produk,

pelayanan dan pengelolaan.

4. Indikator kinerja usaha hotel syariah dan konvensional
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F. Data dan Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memakai teknik yaitu: 1) Observasi

partisipan; melalui observasi partisipasi ini diharapkan peneliti mempelajari kata-kata dan

perilaku tindakan serta makna yang melekat pada obyek yang diamati. Partisipasi

dilakukan oleh peneliti dengan menginap dan memperoleh pelayanan dari hotel syariah

dan konvensional. Teknik ini dipakai agar dapat diperoleh data yang akurat karena peneliti

terlibat dalam proses maupun dinamika operasional hotel yang diamati; 2) Wawancara

Mendalam; teknik ini sangat penting untuk menggali proses tata kelola usaha hotel syariah

yang mengarah pada penguatan pariwisata syariah. Namun disadari bahwa teknik ini

memerlukan kerjasama dan kedekatan dengan informan serta waktu yang panjang untuk

memastikan kepastian wawancara, dengan teknik ini diharapkan dapat menggali data lebih

dalam pada informan yang tidak terungkap apabila menggunakan observasi partisipan.

Informan mencakup pimpinan dan staf hotel syariah dan konvensional, pimpinan dan staf

perusahaan industri pariwisata, ketua dan anggota kelompok masyarakat dan konsultan

pariwisata; 3) Kuesioner, dipakai untuk mengetahui kinerja dari usaha hotel syariah dan

konvensional dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengunjung untuk

diketahui tingkat kepuasannya, dan 4) Dokumentasi; untuk memperoleh data sekunder

sebagian besar dilakukan melalui dokumentasi, dokumen bisa berwujud data tertulis,

gambar, atau data statistik. Dokumen-dokumen tertentu merupakan pengetahuan eksplisit

yang sangat berguna untuk diklasifikasi dan dianalisis. Dokumen yang diperlukan

menyangkut kebijakan, dokumen tata kelola hotel syariah dan konvensional, jumlah

pengunjung, karakteristik pengunjung.

G. Teknik Analisis Data

Sebagaimana dilakukan oleh banyak peneliti lainnya, dalam studi kualitatif

pengumpulan  dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Dengan menggunakan

analisis data kualitatif akan diperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan

kebijakan pariwisata syariah di Provinsi NTB dan tata kelola pariwisata syariah yang

melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Dan dengan menggunakan analisis data

kuantitatif berupa statistik deskriptif akan didapatkan hasil yang akurat mengenai kinerja

usaha hotel syariah baik dari segi pemenuhan fasilitas maupun dari segi kepuasan

pengunjung.
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

Tabel 5. Format Ringkas Anggaran Biaya Penelitian yang diajukan.

No. Jenis Pengeluaran Biaya Yang Diusulkan (Rp)
Tahun I Tahun II

1. Gaji & upah (20%) 19,584,000 19,584,000

2. Bahan habis pakai dan peralatan (40%) 31,166,000 27,216,000

3. Perjalanan (25%) 14,400,000 14,400,000

4. Lain-lain: publikasi, seminar, laporan (15%) 9,000,000 13,000,000

Jumlah 74,150,000 74,200,000

B. Jadwal Penelitian

Tabel 6. Jenis Kegiatan dan Jadwal Penelitian Tahun Ke-1

No. Jenis Kegiatan Bulan Pelaksanaan kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Penandatanganan kontrak

2. Seminar Proposal dan
Pengurusan Ijin

3. Pengumpulan data di
lapangan

4. Tabulasi data dan
deskripsi data

5. Penyusunan laporan
kemajuan

6. Analisis Data

7. Penyusunan draf laporan
akhir

8. Seminar Hasil Penelitian
dan Temu Ilmiah

9. Penyusunan laporan
akhir tahun Ke-1
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Tabel 7. Jenis Kegiatan dan Jadwal Penelitian Tahun Ke-2

No. Jenis Kegiatan
Bulan Pelaksanaan kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Persiapan pelaksanaan

tahun ke-2
2. Koordinasi dengan tim

lapangan
3. Pengumpulan data di

lapangan

4. Tabulasi data dan
deskripsi data

5. Penyusunan laporan
kemajuan

6. Analisis Data

7. Penyusunan draf laporan

akhir
8. Seminar Hasil Penelitian

dan Temu Ilmiah

9. Penulisan artikel ilmiah

untuk Jurnal

10. Penyusunan laporan

akhir
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LAMPIRAN 1.

JUSTIFIKASI ANGGARAN



JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Gaji dan Upah

No Honor Honor/Jam
(Rp.)

Waktu
(Jam/Minggu) Minggu

Honor per Tahun
(Rp.)

Th-1 Th-2
1 Ketua Peneliti 9,000 20 48 8,640,000 8,640,000

2 Anggota Peneliti 7,500 16 48 5,760,000 5,760,000

3 Asisten Peneliti 1 4,500 12 48 2,592,000 2,592,000

4 Asisten Peneliti 2 4,500 12 48 2,592,000 2,592,000

Sub-total 19,584,000 19,584,000

2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan

No Jenis Bahan &
Peralatan

Justifikasi
Pemakaian Qty

Harga
Satuan
(Rp.)

Honor per Tahun (Rp.)

Th-1 Th-2
1 Kertas HVS Print dokumen 15 32,000 480,000 480,000

2 Fotocopy data
dokumen Pengumpulan data 2500 150 375,000 375,000

3 Fotocopy proposal Pengajuan+perijinan 150 150 22,500 -
4 Jilid proposal Pengajuan+perijinan 5 75,000 375,000 -

5 Fotocopy laporan
hasil Pelaporan 1000 150 150,000 150,000

6 Jilid laporan hasil Pelaporan 5 35,000 175,000 250,000

7 Koordinasi dengan
pewawancara Via Telepon 3 200,000 600,000 500,000

8 Koordinasi dengan
informan Via Telepon 3 200,000 600,000 500,000

9
Koordinasi
pewawancara dan
informan

Via Telepon 10 200,000 2,000,000 1,000,000

10 Biaya pulsa
internet

Browsing data dan
literatur 12 75,000 900,000 660,000

11 Cetak Foto Dokumentasi 100 7,500 750,000 150,000
12 Album Foto Besar Dokumentasi 2 75,000 150,000 231,000
13 Refill Toner Isi ulang tinta printer 2 400,000 800,000 1,400,000

14 Batery Mendukung
peralatan 8 24,000 192,000 120,000



No Jenis Bahan &
Peralatan

Justifikasi
Pemakaian Qty

Harga
Satuan
(Rp.)

Honor per Tahun (Rp.)

Th-1 Th-2

15 Biaya tabulasi &
olah data

Pengolahan dan
deskripsi data 2 2,500,000 5,000,000 4,000,000

16 Focus group
discussion (FGD)

Dilakukan 3 kali
dengan mengundang 25 175,000 4,375,000 5,250,000

17 Narasumber FGD Fee 9 650,000 5,850,000 5,850,000

18 Blocknote,ballpen,
dsb ATK FGD 30 20,000 600,000 750,000

19 Fotocopy Materi Bahan FGD 30 15,000 450,000 1,050,000

20 Konsumsi
pewawancara

Makan
pewawancara 40 50,000 2,000,000 2,000,000

21 Voice recorder Alat wawancara 2 650,000 1,300,000 -
22 Flash disk Penyimpan dan 3 57,000 171,000
23 Printer Lajer Jet Print dokumen 1 1,350,500 1,350,500 -

24 Pembelian
literatur

Melengkapi bahan
kajian 10 250,000 2,500,000 2,500,000

Sub Total 31,166,000 27,216,000

3. Perjalanan

No Kota/Tempat
Tujuan

Justifikasi
Perjalanan Qty

Harga
Satuan
(Rp.)

Honor per Tahun (Rp.)

Th-1 Th-2
1 Yogyakarta-

Jakarta pp
Konfirmasi
kebijakan pariwisata
nasional dan
menambah data di
Kementrian Parekraf

4
3,000,000 550,000 2,200,000

2 Perjalanan dalam
kota di Jakarta

Menuju lokasi dan
perjalanan
pendukung

4 3,500,000 150,000 600,000

3 Perjalanan  dalam
propinsi DIY

Mengurus perijinan
dan koordinasi
dengan
pewawancara dan
informan

4 8,000,000 1,000,000 4,000,000

4 Perjalanan ke
lokasi penelitian
di 4 kabupaten dan
1 kota.

Ketua peneliti +
Peneliti

4 3,500,000 650,000 2,600,000

5 Perjalanan
pencarian data

Pewawancara 10 2,500,000 500,000 5,000,000

Sub Total 14,400,000 14,400,000

4. Lain-lain



No Nama Kegiatan Justifikasi
Kegiatan Qty

Harga
Satuan
(Rp.)

Honor per Tahun (Rp.)

Th-1 Th-2
1 Seminar Proposal

Penelitian

Penajaman tujuan
dan manfaat
penelitian

1 3,000,000 3,000,000 -

2 Seminar Hasil
Penelitian

Publikasi hasil
penelitian

1 3,500,000 - 2,500,000

3 Biaya penerbitan di
jurnal nasional
terakreditasi

Publikasi hasil
penelitian

1 8,000,000 - 6,000,000

4 Pemakalah pada
temu ilmiah

Desiminasi hasil
penelitian pada
konferensi ilmiah

1 3,500,000 3,500,000 2,000,000

5 Penulisan buku ajar 1 2,500,000 2,500,000 1,500,000
6 Biaya cetak hasil

penelitian (buku)
Referensi untuk
perpustakaan UMY
dan LP3M

5 225,000 - 1,000,000

Sub Total 9,000,000 13,000,000
Total 74,150,000 74,200,000



LAMPIRAN 2

DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA



DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Prasarana Utama

Prasarana utama terdiri dari literatur dan referensi baik dalam bentuk buku, jurnal dan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal maupun dalam analisis penelitian. Dalam

memperoleh prasarana utama ini sangat dibantu dengan perpustakaan UMY yang memberi

fasilitas untuk jurnal dan buku-buku secara online. Selain perpustakaan UMY, prasarana

penunjang juga disediakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Perpustakaan Wilayah.

Namun demikian, tidak semua buku yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedi secara online

sehingga beberapa buku harus dibeli. Sedangkan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan bisa

diperoleh melalui fotocopy.

Sarana Penunjang

Sarana penunjang terdiri dari laptop, flasdisk, CD, baterai, kertas HVS, tinta, voice recorder, dan

alat tulis menulis. Fasilitas penunjang ini sebagian sudah tersedia (laptop), namun beberapa bahan

habis pakai belum tersedia yang perlu didukung dari dana penelitian ini.



LAMPIRAN 3

SUSUNAN ORGANISASI



SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS

Susunan Organisasi

A. Susunan Organisasi

B. Pembagian Tugas

No Nama Jabatan Tugas
1. Drs. Asnawi, M.Si. Ketua  Penanggung jawab kegiatan

penelitian
 Pembuatan dan pengembangan

instrument penelitian
 Analisis dan interpretasi hasil

penelitian
 Pembuatan laporan penelitian
 Menulis artikel ilmiah
 Presentasi pada temu Ilmiah

2. Dr. Susanto, M.S. Anggota  Melakukan supervise dalam
pencarian data
 Koordiator lapangan
 Penyiapan tenaga pendukung
 Membantu pembuatan laporan

3. Muhammad
Subarkah

Asisten
Lapangan

 Menyiapkan informan lapangan
 Mengkoordinasi data yang

dibutuhkan
 Membuat interview guide

4. Beny Susetyo Koordinator
Surveyor

 Mengkoordinasi surveyor
 Melakukan supervise terhadap

kerja surveyor di lapangan
 Mengecek keutuhan datan

5. Muchamad Zaenuri Penulis Laporan  Melakukan tabulasi data
 Menyiapkan draf laporan
 Menulis laporan penelitian

Ketua Tim

Anggota

Penulis LaporanSurveyorAsisten Lapangan



LAMPIRAN 4

BIODATA TIM PENELITI



Biodata Ketua Tim Penelitian Produk Terapan

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Asnawi, M.Si.

2 Jenis Kelamin Laki-laki
3 Jabatan Fungsional Lektor

4 NIP 195907061986011001

5 NIDN 0006075901

6 Tempat dan Tanggal Lahir Yogyakarta, 6 Juli 1959

7 E-mail dina_asnawi@yahoo.com
9 Nomor Telepon/HP 087739199855

10 Alamat Kantor Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Yogyakarta

11 Nomor Telepon/Faks 0274-387656 / 0274-387646
Fakultas Ekonomi UMY Yogyakarta012 Lulusan yang Telah Dihasilkan 76

13.  Mata Kuliah yg Diampu

Statistika (Elektronik)
Ekonomi (Pengantar)
Matematika (Bisnis)
Ekonomi (Manajerial)

B.  Riwayat Pendidikan

S-1 S-2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia Universitas Gajah Mada

Bidang Ilmu Ekonomi Perusahaan
(Manajemen)

Manajemen

Tahun Masuk-Lulus 1979/1985 1990/1993

Judul Skripsi/Tesis Analisis Modal  Kerja Di PT
Persatuan Yogyakarta

Motivasi Calon Mahasiswa Di
Yogyakarta

Nama Pembimbing Drs. Suwarsono, MA Prof. Dr. Marwan Asri, MBA



C.   Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml (Juta Rp)

1 2011 Pelayanan RS Swasta di YK Mandiri 3

2 2013 Asosiasi Merek HP di YK Mandiri 3

D.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pendanaan
Sumber* Jml (Juta Rp)

1 2012 Analisis Permintaan Produk Batik Mandiri 1,5

2 2014 Pemasaran On-Line Mandiri 1,5

3 2016 IbM Peningkatan Mutu Produk dan
Pemasaran Olahan Ikan Bandeng

Iptek Bagi
Masyarakat Dikti 49

4 2016 IbPE Batik Pewarna Alami Di
Kabupaten Sleman

Iptek Bagi Produk
Ekspor 419

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman Penerbit

1 Modul Matematika Bisnis 2011 67 Lab. Manajemen
FE UMY

2 Modul Statistika Diskriptif (manual) 2013 59 Lab Manajemen
FE UMY

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Proposal Hibah Penelitian Kemenristek Dikti.

Yogyakarta, 11 April  2016

Ketua,

( Drs. Asnawi, M.Si. )
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Biodata Anggota Tim Penelitian Produk Terapan

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Susanta, M.S

2 Jenis Kelamin L
3 Jabatan Fungsional Lektor

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 130 887 249

5 NIDN 0523125201

6 Tempat dan Tanggal Lahir Sleman, 23 Desember 1952

7 E-mail susanto@umy.ac.id

9 Nomor Telepon/HP 0815 6852 974

10 Alamat Kantor Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan,
Tamantirto, Yogyakarta

11 Nomor Telepon/Faks 0274-387656 / 0274-387646

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = orang

13.  Mata Kuliah yg Diampu

1. Manajemen Pemasaran
2. Metode Penelitian
3. Pemasaran Global
4. Seminar Pemasaran

B.  Riwayat Pendidikan

S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi UII UGM UNAIR

Bidang Ilmu Ekonomi Manajemen Manajemen Pemasaran

C.   Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml (Juta Rp)

1 2012 Analisis Upaya Peningkatan Mutu
Pelayanan Medis dan Keperawatan
dengan metode Quality Function
Development (QFD)

MMR UMY 5

2 2013 Analisis Kepuasan Pelanggan
Eksternal Pada Pasien Rawat Inap
DI RSUD Panembahan Senopati
Bantul

MMR UMY 5



No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber* Jml (Juta Rp)

3 2014 Pengaruh Bauran Pemasaran
(Marketing Mix) Terhadap Minat
Kunjungan Ulang Pasien JKN Di
Poliklinik RSUD Panembahan
Senopati

MMR UMY 5

4 2014 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan
Harga Terhadap Kepuasan Pasien
Pada RS PKU Muhammadiyah
Gamping

Mandiri 6

D.  Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pendanaan
Sumber* Jml (Juta Rp)

1 2013 Pengembangan SDM RS berbasis
Kompetensi di RSIA MADIUN

MMR UMY 0,388

2 2014 Manajemen Mutu di RS PKU

Muhammadiyah Temanggung

MMR UMY 0, 550

3 2012 Pemasaran RS MMR UMY 0.500

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-
sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Proposal Penelitian Kemenristek Dikti.

Yogyakarta, 30 April 2016
Anggota Tim,

( Dr. Susanta,MS.)


