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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Secara Etimologi, bisnis adalah usaha perdagangan, toko, perusahaan, tugas, 

urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang 

usaha (Salim, 1991: 265). 

Kata bisnis dalam Al-Qur’an yaitu al-tijarah dan dalam bahasa arab 

tijaraha, berawal dari kata dasar tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna 

berdagang atau berniaga. At-tijaratun walmutjar yaitu perdagangan, perniagaan 

(menurut kamus al-Munawwir). 

Kata bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu pertukaran barang, jasa/uang 

yang saling menguntungkan/memberi manfaat (Skinner: 1992). Bisnis memiliki 

makna dasar sebagai The Buying And Selling Of Goods And Service yang kurang 

lebih maksudnya adalah jual beli dengan pelayanan yang baik (Anoraga, 

Soegiastuti: 1996). Secara Terminologi menurut Hughes dan Kapoor dalam Alma 

(1997), bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud bisnis adalah organisasi 

yang menjalankan aktifitas produksi/mengelola dan penjualan barang-barang dan 
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jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit 

(Straubdattner, Yusanto: 1994 : 2002).  

Dari beberapa ulasan diatas sekilas dapat kita pahami bahwa bisnis 

merupakan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

(instansi) yang berupa barang atau jasa dalam upaya memperoleh keuntungan 

(profit oriented). 

Nawawi (2009) mengatakan: keberhasilan suatu organisasi bisnis sosial atau 

organisasi lainnya tergantung pada empat hal sebagaimana disebutkan dalam 

kata-kata hikmah sebagai berikut: 

   

keberhasilan sebuah aktifitas itu ditentukan oleh kekuatan, dan kekuatan itu 

terbangun dari kebersamaan, kebersamaan itu ada bila saling menghargai peran 

dan profesi masing-masing dan orang yang saling menghargai itu berpedoman 

dengan aturan 

Ketika sebuah bisnis dikaitkan atau didasarkan kepada prinsip-prinsip 

agama seperti yang dikatakan dalam pembahasan ekonomi syari’ah tentunya 

berkaitan erat dengan norma-norma yang terkait dengan perekonomian dalam 

sistem Islam. Karena aktifitas perekonomian berbasis syari’ah merupakan praktik 

ekonomi yang syarat dengan nilai-nilai keislaman yang harus dipedomani oleh 

para pelakunya dalam berkonsumsi, berproduksi, dan berbisnis (Nawawi, 2009: 

17). 
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Prinsip-prinsip hukum yang mengatur kode etik bisnis Islam antara lain 

sebagai berikut : 

1. Memenuhi tujuan syari’ah Islam sebagai pemeliharaan agama seseorang, 

dirinya, anak-anaknya, jiwa dan hartanya. 

2. Tidak boleh menguranggi aturan-aturan syari’ah sehingga bercampur dengan 

konsep-konsep kontemporer dan teori-teori yang tidak sesuai dengan 

sumbernya, transaksi bisnis tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, 

kelalaian akan tugas atau menentang ketentuan Allah. 

3. Semua kesepakatan dan transaksi bisnis, kecuali yang dilarang dalam teks al-

Qur’an dan Sunnah, diperbolehkan selama membawa kemaslahatan, 

sedangkan keadaan yang tidak dijelaskan dalam hukum Islam 

dipertimbangkan menurut sahnya suatu hukum. 

4. Kesempatan-kesempatan yang menyebabkan hilangnya hak milik orang lain 

secara tidak adil dan membawa pada kecurangan adalah tidak sah (Syahatah : 

2005). 

Bisnis islami dikendalikan oleh aturan halal dan haram, baik dari cara 

perolehanya maupun pemanfaatan harta. Sementara bisnis non islam tidak 

memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, 

dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan. Dari asas sekularisme 

inilah seluruh bangunan karakter bisnis non Islam diarahkan pada hal-hal yang 

bersifat bendawi dan menafikkan nilai-nilai transendental. Kalaupun ada aturan 
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semata-mata hanya bersifat etik yang tidak ada hubungan dengan dosa dan pahala 

(Yusanto: 2002). 

Hotel yang dalam hal ini adalah suatu bentuk bangunan, lambang, 

perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa 

penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana 

semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang 

bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas 

tertentu yang dimiliki hotel itu (http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/html ). 

Dalam dasawarsa terakhir perkembangan bisnis dengan latar belakang 

agama, yaitu Islam kian marak dan menjamur diantaranya adalah bisnis dalam 

bidang perhotelan yang sudah mulai menggunakan label Syari’ah. Tentunya 

ketika label agama dipakai dalam sebuah bisnis mempunyai konsekuensi terkait 

masalah peraturan, etika dalam berbisnis, pengelolaannya dan juga karyawan 

maupun pelanggan atau pengguna hotel.  

Hotel Arini Syari’ah adalah tempat penginapan atau bermalam yang 

beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi 361 Solo merupakan jalan utama kota solo 

dan letaknya yang strategis berdekatan dengan pusat belanja batik, perkantoran, 

dan stasiun menambah nilai tersendiri bagi hotel arini yang berbasis   syari’ah, 

walaupun tidak sejak awal berdirinya hotel ini menggunakan label syari’ah pada 

logo nama hotel tersebut. Namun pada tahun 2009 hotel ini sudah menambahkan 

label tersebut sebagai bentuk komitmennya terhadap penerapan prinsip dan 

aturan-aturan Islam.    
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Kemudian jika dalam konteks praktik bisnis pada Hotel Arini Syari’ah 

Surakarta tentunya juga mempunyai aturan-aturan yang berdasarkan kepada 

prinsip-prinsip agama demi kesuksesan dalam bisnisnya. Prinsip tersebut yang 

kemudian diejawantahkan kedalam bentuk aturan-aturan/nidzam.  

Peraturan memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis dan 

sistem ekonomi maka dari itu setiap usaha atau bisnis tentunya akan medisain 

sebaik mungkin aturan-aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan bisnisnya. 

Hal tersebut didasarkan kepada Q.S Al Jasiyah: 18. 

            ۞

 

kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan 

agama itu maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui. 

 

Hadirnya Hotel Arini Syari’ah Surakarta sebagai bentuk respon sekaligus 

pembacaan terhadap peluang bisnis dalam bidang perhotelan. Yang mana dalam 

penerapannya tentunya akan didasarkan kepada prinsip dan aturan-aturan agama 

dalam hal ini Islam. Maka dari itu fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti 

sehingga dapat menjadi model percontohan terkait bisnis hotel berbasis syari’ah. 

Untuk itu dalam skripsi yang akan penulis lakukan diberikan judul “ANALISIS 

PENERAPAN PRINSIP SYARI’AH DI HOTEL ARINI SYARI’AH 

SURAKARTA”. 

 



6 

 

 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar mempermudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam 

memahami penelitian kami yang berjudul: “ANALISIS PENERAPAN 

PRINSIP SYARI’AH DI HOTEL ARINI SYARI’AH SURAKARTA” 

penulis menyertakan penegasan istilah dalam judul tersebut. 

1. Analisis: penyeledikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya (sebab-

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1989: 32) 

2. Penerapan: pengenaan; perihal mempraktikan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1989: 935) 

3. Prinsip: dasar, asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak 

dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 701) 

4. Syari’ah: hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan-perbuatan, ucapan 

yang bertalian dengan agama islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 

878) 

5. Hotel Arini Syari’ah Surakarta: penginapan atau tempat bermalam yang 

beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi 361 Solo 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan diangkat adalah: 
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1. Apakah penerapan prinsip syari’ah Hotel Arini Syari’ah Surakarta sudah 

sesuai dengan syari’ah? 

2. Nilai-nilai seperti apakah yang terlihat dalam penerapan prinsip-prinsip 

syari’ah pada Hotel Arini Syari’ah Surakarta? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan bisnis Hotel Arini 

Syari’ah Surakarta. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui nilai-nilai syari’ah yang diterapkan pada Hotel Arini Syari’ah 

Surakarta. 

b. Mengetahui penerapan prinsip syari’ah Hotel Arini Syari’ah Surakarta 

apakah sudah sesuai dengan syari’ah. 

c. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan bisnis 

Hotel Arini Syari’ah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pendukung 

untuk penelitian sejenis dan usaha pengembangan lebih lanjut di masa 

yang akan datang 
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b. Secara praktis 

1. Dapat memperdalam wawasan peneliti tentang bisnis perhotelan 

berbasis syari’ah. 

2. Memberikan masukan kepada pihak hotel untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas dalam penerapan prinsip syari’ah khususnya di 

Hotel Arini Syari’ah Surakarta. 

 

E. Kajian Pustaka 

Tinjauan kepustakaan merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian, baik 

dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah. Adapun penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam sekripsi ini antara 

lain: 

 Nur Asyiah Muhsin dalam skripsinya yang berjudul “Bisnis Dalam 

Pandangan Tarekat” menyimpulkan bahwa: 

a. Pengikut tarekat Qadiriyah wa naqsabandiyah khususnya yang berada di 

kabupaten Pelalawan memaknai bisnis sebagai suatu hal yang penting. Karena 

merupakan perwujudan dari bekerja, yang merupakan salah satu bentuk 

ibadah yakni usaha untuk mencari nafkah lahiriyah bagi hidupnya dan 

keluarganya. Harta dan kekayaan merupakan sarana atau alat untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah dengan membelanjakan itu dijalan Allah dan 

dapat membantu orang lain dengan harta tersebut.  



9 

 

 

 

b. Beberapa kritik dari pengikut tarekat Qodiriyah dan Naqsabandiyah terkait 

dengan maraknya berbagai jenis bisnis yang berkembang di Indonesia saat ini: 

1) Tidak meneliti kehalalan dari barang atau objek yang dibisniskan. 

2) Tidak menggunakan asas musyarakah dalam suatu perjanjian. 

3) Banyak mengumbar kejelekan orang atau melakukan fitnah. 

4) Menayangkan acara-acara yang mengarah kepada kemudharatan 

(kejelekan). 

5) Memperdagangkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri. 

6) Pendistribusiannya yang tidak merata lebih memenangkan laba daripada 

kualitas. 

7) Adanya faktor superioritas pada orang-orang yang mempunyai modal 

besar. 

Prof. Jusmaliani, M.E., dkk dalam buku yang berjudul “Bisnis Berbasis 

Syari’ah”. 2008, mengatakan bahwa: Bisnis berbasis syari’ah merupakan aktifitas 

bisnis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh 

agama sebagai perwujudan nilai ibadah dengan karakteristik bisnis berbasis 

Syari’ah yang berlandaskan konsep zero sum game, yaitu keuntungan seseorang 

diperoleh atas kerugian orang lain. 

Eka Sulistiya Rini dalam skripsinya yang berjudul “Etika Bisnis Dalam 

Islam ( Study kasus pada Mini Market Surya Cilacap)”. 2006, menyimpulkan 

bahwa etika bisnis yang diterapkan di mini market surya sebagian besar sudah 

sesuai dengan kaidah-kaidah etika bisnis dalam islam yang sebenarnya, baik dari 
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nilai-nilai yang umum semisal prinsip keadilan dan kejujuran maupun nilai-nilai 

yang khusus  dalam etika bisnis islam seperti jenis barang yang dijual/pemenuhan 

hak-hak konsumenya.  

Majalah ekonomi syari’ah vol.9 no.5 th. 2010 / 1431 H dengan judul PT. 

Sofyan Tbk Mencatat Sejarah Perhotelan Syari’ah, bahwa hotel sofyan yang awal 

mulanya konvensional para pemegang sahampun memutuskan untuk menerapkan 

prinsip syari’ah secara menyeluruh dalam menjalankan sector riil mereka. mulai 

dari kebijakan-kebijakan hotel syari’ah pada umumnya, tehnis operasional system 

organisasi, tehnis operasional pelayanan, tehnis operasional fisik. 

 Penelitian-penelitian diatas mengupas seputar etika bisnis dalam islam yang 

sebenarnya, bisnis yang berkembang diindonesia dan ada juga jurnal ekonomi 

syari’ah yang telah membahas tentang prinsip syari’ah yang diterapkan dihotel 

Sofyan akan tetapi penelitian tersebut dilaksanakan pada waktu, tempat dan 

penekanan yang berbeda. Untuk itu maka dalam penelitian yang akan penulis kaji 

masih memenuhi standar aktualitas kasus/ masalah.  

 

F. Metode Penelitian 

Dalam memecahkan suatu masalah pastinya diperlukan sebuah cara atau 

metode  tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode 

tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya 

kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode: 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan 

data   deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata 

dan sebenarnya (Moleong, 2007: 4). Dalam hal ini penelitian terhadap 

penerapan prinsip syari’ah di Hotel Arini Syariah Surakarta.Yang penting 

dalam penelitian ini, bagaimana agar data dapat dihimpun secara menyeluruh 

dan lengkap sesuai dengan masalah yang dihadapi. 

2. Metode penentuan subjek penelitian 

a. Populasi  

Semua individu yang menjadi sumber pengambilan sample atau 

sekumpulan kasus telah memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, kasus tersebut dapat berupa orang, barang atau peristiwa 

(Mardalis, 1995: 52) Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

ialah semua yang terlibat dalam kegiatan di Hotel Arini Syari’ah Surakarta 

yaitu manager, staf karyawan, penggunjung hotel, pengguna hotel, cleaning 

servis. 

b. Sampel   

Bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek 

yang merupakan sumber data. (Sukandarrumidi, 2006). Dalam penelitian ini 
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yang akan menjadi sample adalah manager, staf karyawan, penggunjung 

hotel, pengguna hotel, cleaning servis. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode pengumpulan 

data yaitu: 

a. Interview (wawancara) 

Menurut Moleong (2002: 135), wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pelaku, yaitu pihak 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut. Adapun menurut Koentjaningrat (1997) ada dua macam 

wawancara yang pada dasarnya berbeda sifatnya, ialah: 

1) Wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-

individu tertentu untuk keperluan informasi. 

2) Wawancara untuk mendapat keterangan dari pribadi, pendirian/ 

pandangan dari individu yang diwawancarai untuk keperluan 

komparatif. 

Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh gambara secara 

menyeluruh tentang analisis Penerapan Prinsip Syari’ah Di Hotel Arini 

Syari’ah Surakarta. 
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b. Observasi  (pengamatan)        

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1981: 136). Hal ini senada 

dengan yang dikemukakan Mardalis (2002: 63) bahwa observasi adalah 

digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian atau 

studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial 

dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Metode 

observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang lokasi hotel, 

penerapan prinsip syari’ah di Hotel Arini Syari’ah Surakarta, faktor 

pendukung dan penghambat penerapan prinsip syariah Hotel Arini Syari’ah 

Surakarta  dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian ini.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah penggumpulan data melalui penyelidikan 

terhadap benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, notulen, 

agenda dan lain-lain.(Suharsini, 1998 : 42) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah 

didokumentasikan antara lain: data tentang sejarah berdirinya Hotel Arini 

Syari’ah Surakarta, staf karyawan, saran-prasarana, inventaris hotel. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian penggolahan, penggelompokan 

sistematis, penafsiran dan verivikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai-nilai social, akademis dan ilmiah. Setelah data terkumpul kemudian 
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dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitik yaitu teknis analisis data 

dengan menentukan, menafsirkan dengan membandingkan fenomena-

fenomena (Sutrisno, 1994: 16).  

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan 

pendekatan deskriptif yang sifatnya kualitatif, yaitu perolehan data yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut masing-masing kategori 

untuk memproleh kesimpulan (Arikunto, 1989: 196).  

Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip syari’ah di 

Hotel Arini Syari’ah Surakarta. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyajian dan mmahami skripsi ini, maka 

skripsi ini penulis susun berdasarkan sistematika sebagai berikut ini: 

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Konsep Bisnis Syari’ah, bab ini membahas tentang Konsep bisnis 

secara umum, pengertian bisnis secara umum, bisnis konvensional, bisnis berbasis 

syari’ah, pengaruh sistem syari’ah terhadap bisnis konvensional, perbedaan bisnis 

konvensional dengan bisnis syari’ah.  

Bab III Prinsip-prinsip Syariah Di Hotel Arini Syariah Surakarta, bab 

ini membahas tentang penerapan bisnis pada Hotel Arini yang berbasis syari’ah, 
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nilai-nilai yang terlihat dalam penerapannya sekaligus faktor-faktor pendukung 

dan penghambatnya. 

Bab IV Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syari’ah Di Hotel Arini                                                   

Syari’ah Surakarta 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran serta lampiran-

lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


