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STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA TRAVEL HAJI DAN UMROH 

MENGGUNAKAN BUSINESS MODEL  CANVAS 

(Studi Kasus: PT. ADzikra) 

Abstrak 

Negara Indonesia memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia. Hal ini menjadi 

peluang dalam bisnis jasa, yaitu diwujudkan dalam bisnis jasa di bidang biro 

penyelenggaraan haji dan umroh. Banyaknya perusahaan travel haji dan umrah , 

menjadi suatu tantangan bagi pihak biro travel dalam membuat Business Plan 

mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat perencanaan strategi 

pengembangan bisnis. Metode yang digunakan adalah Busines Model Canvas dan 

Analisis SWOT. Hasil dari penelitiaan strategi pengembanga travel haji dan 

umroh ditunjukkan dalam bentuk sembilan blok bangunan BMC salah satu 

diantaranya adalah  strategi dalam  peningkatan pelayanan dengan bimbingan 

manasik secara Online.   

Kata Kunci; BMC, SWOT, Strategi. 

Abstract 

The country of Indonesia has the largest Muslim population in the world. This 

becomes an opportunity in the service business, which is embodied in the service 

business in the field of the organization of Hajj and Umrah. The number of travel 

companies Hajj and Umroh, became a challenge for the travel agency in making 

their Business Plan. The purpose of this study is to make business development 

strategy planning. The method used is Busines Model Canvas and SWOT 

Analysis. Results from researching the strategy of hajj and umroh travel 

developers are shown in the form of nine building blocks BMC one of them is the 

strategy in improving the service with online manasik guidance. 

Keyword: BMC, SWOT, Strategy 

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia. Salah satu 

peluang bisnis diwujudkan dalam bidang usaha biro penyelenggaraan haji dan 

umroh. Ibadah umroh memiliki keunggulan pemberangkatan yang dapat 

disesuaikan, waktu pelaksanaan, serta lamanya perjalanan ibadah yang relatif 

singkat. 

Pada saat ini daftar biro haji & umrah yang mempungai ijin resmi, 

tercatat sebanyak 658 biro di Indonesia(Kemenag RI, 2015). Banyaknya 

perusahaan biro travel umroh, menjadi suatu tantangan bagi biro dalam membuat 
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Business Plan dengan tujuan untuk pengembangan usahanya. Metode yang marak 

digunakan untuk menginovasi bisnis adalah penggunaan business model canvas 

untuk membuat business plan.  

Salah satu perusahaan jasa yang melayani kebutuhan jama’ah haji dan 

umroh adalah PT ADzikra Tour & Travel. Business Model Canvas mampu 

memetakan nilai dan mendesain bisnis. Penerapan di indonesia antaralain, 

lembaga pendidikan (PPM Manajemen), Industri Penyiaran, Jasa pembiayaan dan 

lain-lain (Tim PPM Manajemen, 2012). Penulis dalam penelitian ini membuat 

sebuah rancangan bisnis dengan menggunakan metode business model canvas 

yang selanjutnya hasil tersebut menjadi acuan untuk diusulkan kepada 

PT.ADzikra.  

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian 

dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian dilakukan di PT. 

ADzikra tour and travel, berkantor di alamat Pusat Niaga Mas Fatmawati, Blok C 

2 No. 11-12. JL.RS. Fatmawati No.39 Jakarta Selatan DKI Jakarta. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 26 Febuari – 10 Maret 2018. 

Gambar 1 Flow Chart penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada blok value propositions peneliti menangkap nilai yang harus diperhatikan 

biro travel adalah faktor utama dalam pelayanan yaitu Bimbingan manasik yang 

dilakukan tidak hanya (offline) secara bertatap muka, namun dilakukan juga 

dengan media online. Perusahaan memilih pelayanan pesawat non transit, 

penggunaan hotel harus mengutamakan jarak, serta Tour leader dan Muthowif 

bersertifikat internasional.  

Pada blok Customer Segments menjelaskan tentang target pasar atau siapa 

yang akan menjadi sasaran untuk mengetahui value propositions. Berikut ini 

adalah customer segment berdasarkan kuesioner: Berdasarkan jenis kelamin,. 

Berdasarkan umur rata-rata jama’ah adalah berusia 31 sampai dengan 50 tahun. 

Channels menjelaskan cara perusahaan dalam pendistribusian komunikasi untuk 

menyampaikan value propositions terhadap pelanggan. Sumber Informasi 

Jama’ah didapatkan berdasarkan rekomendasi informasi dari kenalan atau teman 

sedangkan bagi jama’ah PT. ADzikra mereka mendapatkan informasi dari sosial 

media. Pada blok Customer Relationships menjelaskan tentang bagaimana 

menjalin hubungan agar customer tidak berpaling dengan value propotions: Pihak 

travel menghubungi alumni jamaah, mengadakan pengajian akbar alumni jama’ah 

dan membuat komunitas atau grup Blok Revenue Streams menjelaskan sumber 

pemasukan yang diperoleh perusahaan ; Penjualan paket umroh (pemasukan 

utama), penjualan program training, produk umrah dari hasil seminar dan 

perlengkapan umroh serta kebutuhan seperti paket internet. Blok Key Resources 

menjelaskan tentang sumber daya apa pun yang dibutuhkan untuk mendukung 

berjalannya model bisnis yaitu; Karyawan professional, gedung perkantoran, 

fasilitas perkantoran baik secara fisik maupun fasilitas software, marketing tools 

diantaranya adalah media social serta brosur paket umroh, company profile.  Pada 

blok Key Activities menjelaskan tentang aktifits-aktifitas yang dilakukan agar 

model bisnis dapat bekerja yaitu: Penentuan paket umroh, promosi, penjualan, pra 

keberangkatan (manasik dan persiapan), pelayanan jama’ah saat berangkat, serta 

maintenance alumni.  Pada blok Key Partnerships menjelaskan tentang pihak 

yang terkait agar bisnis berjalan yaitu: Berdasarkan pengadaan perlengkapan, 
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aktivitas perusahaan dan sales (marketing). Pada blok Cost Structure menjelaskan 

tentang biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan seluruh rangkain bisnis yaitu: 

Gaji karyawan, operasional saat pemberangkatan jamaah, promosi dan penjualan, 

sewa kantor dan bangunan, perijinan Umroh, Pembayaran fee icon perusahaan 

(apabila ada), biaya maintenance alumni. 

Deskripsi dari hasil Analisis SWOT yaitu sebagai berikut:  

3.1 Srengths (Kekuatan)  

PIP yakni Pusat Informasi & Pendaftaran, Adanya PIP untuk memudahkan 

jama’ah mendapatkan informasi mengenai produk yang dijual oleh PT ADzikra, 

Keberadaan Ustadz Arifin Ilham adalah sebagai pembimbing ibadah umrah pada 

saat pemberangkatan umrah yang  dilakukan setahun hanya satu kali dan icon 

perusahaan, Pemasaran produk yang dijual PT. ADzikra selama ini tidak saja 

dengan menggunakan media cetak (spanduk, brosur, pamphlet); Melainkan media 

elektronik (iklan di TV). Strategi marketing yang dikembangkan oleh 

perusahaan belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Program Umroh 

bersama Ustadz Arifin Ilham dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tidak 

adanya inisiator untuk membuat perubahan secara maksimal bagi upaya penjualan 

paket umroh atau produk PT. ADzikra. Opportunity (Peluang), Permintaan  akan  

pelayanan  biro  travel haji dan umroh yang terus meningkat, Pemerintah 

memberikan keleluasaan mendirikan biro perjalanan haji dan umroh, Semakin 

ketatnya perhatian pemerintanh terhadap legalitas biro travel haji dan umroh,  

3.2 Threats (Ancaman) 

Semakin banyaknya travel/biro penyelenggara haji & umrah di daerah 

ibukota, Banyaknya travel yang menjual paket/produk dengan harga murah, 

Banyaknya travel yang bermasalah, seperti jama’ah yang gagal berangkat. 

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis SWOT perusahaan :  

Tabel 1. Hasil Analisis SWOT 

Strengths (Kekuatan) 

1. PIP (Pusat Informasi Pendaftaran)

tersebar dibeberapa kota besar.

2. Ustadz Arifin Ilham, sebagai 

pembimbing dan icon perusahaan

Weakness (Kelemahan) 

1. Strategi marketing belum

maksimal

2. Program Umrah bersama

Ustadz Arifin Ilham dijual
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3. Sistem pemasaran menggunakan media

elektronik ( iklan di Tv).

4. Loyalitas jama’ah dalam membuat

program silaturahmi.

5. Agenda Tahunan Milad Bersama Alumni

dan PIP

6. Muthowif  dari mahasiswa lulusan

berbagai universitas unggulan yang ada

di arab

7. Memfasilitasi jama’ah dengan 

meminjamkan Transmiter

dengan harga yang sangat 

tinggi. 

3. Tidak adanya inisiator

Opportunity (Peluang) 

1. Kesadaran  umat islam akan ibadah

2. Semakin ketatnya perhatian pemerintah

terhadap legalitas biro travel haji dan

umroh.

3. Keleluasaan bagi pihak swasta dalam

mendirikan biro perjalanan haji dan

umroh

Threats (Ancaman) 

1. Semakin banyaknya pilihan

travel/biro penyelenggara

haji dan umrah di daerah

ibukota Jakarta.

2. Banyak travel yang menjual

paket/produk dengan harga

murah.

3. Banyaknya travel yang

bermasalah.

4. Frekuensi keberangkatan

ibadah dibatasi bagi jama’ah

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT ADzikra maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

Kesimpulan pendapat jama’ah terhadap pelayanan yaitu penggunaan  pesawat 

transit kurang memberikan kenyamanan dan hotel yang dekat lebih memuaskan 

bagi mereka. 

Berdasarkan hasil observasi, penyebaran  kuesioner dan wawancara, 

penyusunan strategi pengembangan bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan 

visualisasi 9 blok bangunan Business Model Canvas, yang dapat menjadi usulan 

bagi biro travel haji dan umroh. Penyempurnaan hasil antara Business Model 

Canvas dan kondisi real dengan analisis SWOT perusahaan dapat digambaran 

untuk memperjelas perencanaan kembali (replaning) Business Plan perusahaan 

PT. Adzikra . 
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Hasil dari serangkaian proses penelitian menjadi bahan usulan perbaikan, sebagai 

berikut: 

Melibatkan Ustadz Arifin Ilham sebagai pengisi pengajian akbar di daerah-

daerah ataupun dzikir akbar seperti branding pribadi Beliau, mengadakan kegiatan 

Manasik Akbar dengan mengundang Ustadz Arifin Ilham sebagai pembicara 

utama didampingi para Ustadz dari PT ADzikra. 

Mengadakan Umroh Akbar bersama Ustadz Arifin Ilham, menggunakan 

maskapai non transit, Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi Tour Leader dan 

Mutowif, Menetapkan standarisasi jarak hotel dengan masjid tidak boleh lebih 

dari 500 meter, menyelenggarakan Umroh + City Tour Turkey, membuat Standart 

Operating Prosedur (SOP). Melakukan kerja sama dengan sejumlah majlis ta’lim 

yang memiliki ustadz dan ustadazah. 

4.2 Saran  

PT. ADzikra senantiasa melakukan inovasi dalam menjalankan sebuah 

bisnis, Pemahaman mengenai kekuatan dan kelamahan perusahaan menjadi faktor 

penting., Sinergisitas kepada berbagai pihak pun sangat perlu dilakukan, 

Perusahaan perlu melakukan pembahuruan dan upgrade keilmuan mengenai 

inovasi strategi pemasaran, Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis 

pada perhitungan secara kuantitatif dan terus mengembangkan dari penelitian 

yang sudah ada. 
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