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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia. 

Berdasarkan hasil sensus tahun 2010 bahwa jumlah umat muslim Indonesia 

mencapai 87,18% dari penduduk Indonesia (Na‟im and Syaputra, 2010). 

Jumlah umat Islam yang sangat besar menjadi peluang bisnis dalam 

penyelenggaraan ibadah haji maupun umroh. Bisnis jasa menjadi salah satu 

sektor penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia (Manning and 

Haryo, 2010). Perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan ibadah 

haji dan umroh dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam hal jumlah 

dan dari segi kualitas layanan. Mengingat ibadah haji dan umroh merupakan 

ibadah yang menjadi harapan terbesar umast Islam. Jumlah biro 

penyelenggara ibadah haji dan umroh memunculkan persaingan bisnis 

sebagai respon perkembangan pasar yang semakin besar. Bisnis pelayanan 

tersebut muncul karena, adanya pemenuhan kebutuhan dari tiap-tiap individu 

dalam memilih pelayanan yang terbaik.  

Ibadah Haji merupakan, rukun islam yang kelima wajib dilakukan 

oleh orang islam yang mampu, dengan mengunjungi ka‟bah di masjidil haram 

pada bulan haji (Humaidy, 2017). Tingginya permintaan ibadah haji menjadi 

permasalahan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanann yang 

maksimal. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan 

pelayanan, disisi lain permintaan ibadah haji yang semakin meningkat 

membuat pemberangkatan jamaah mengalami keterlambatan. Pelaksanaan 

pemberangkatan jamaah untuk ibadah haji, membuat pemerintah mengambil 

keputusan yaitu dengan adanya waiting list atau masa tunggu  (Chairunnisa, 

2017). Daftara tunggu adalah daftar jamaah haji yang telah mendaftar dan 

mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan 

ibadah haji (Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia, 2012). 
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Saat ini masa tunggu tersebut mencapai 7 - 25 tahun lamanya, dengan 

adanya masalah waktu pemberangkatan yang cukup lama tersebut, maka 

calon jamaah kebanyakan beralih memilih melakukan ibadah umrah terlebih 

dahulu (Humaidy, 2017).  

Umroh secara syariat berarti melakukan kunjungan ke Masjidil 

Haram pada waktu yang diinginkan. menurut (Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia, 2015). Ibadah umroh adalah umroh yang dilaksanakan di 

luar musim haji. Karena itu banyak muslim atau masyarakat yang lebih sering 

melakukan ibadah umroh, mengingat ibadah umroh sendiri memiliki 

keunggulan pemberangkatan yang dapat disesuaikan dengan waktu 

pelaksanaan yang diinginkan jamaah tanpa antrian, serta lamanya perjalanan 

ibadah yang relatif singkat. Secara bahasa jama‟ah berasal dari bahasa arab 

yang memiliki arti berkumpul, sedangkan menurut istilah berarti pelaksanaan 

ibadah yang dilakukan secara bersma-sama. Jama‟ah umrah adalah 

sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah umroh 

ke tanah suci (Thoyibah, 2017). 

Pihak swasta atau perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah haji 

dan umroh atau disebut juga oleh biro travel adalah badan usaha yang bersifat 

komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan 

bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan 

tujuan beribadah.  

Berdasarkan data kemenag RI, daftar biro haji & umrah yang 

mempunyai ijin resmi tercatat sebanyak 658 biro di Indonesia, sedangkan 

pada daerah DKI Jakarta tercatat sebanyak 321 biro haji & umroh (Kemenag 

RI, 2015). Jumlah jama‟ah haji di Indonesia sendiri pada tahun 2016 

sebanyak 160.177 jama‟ah (Kementrian Kesehatan RI, 2017). Banyaknya 

perusahaan biro travel umroh yang menawarkan jasa pelayanan dengan 

berbagai macam jenis paket penawaran, menuntut masing-masing perusahaan 

untuk dapat meningkatkan  kualitas pelayanan yang diberikan agar 

mempunyai suatu cirikhas tersendiri. Kepuasan jama‟ah juga menjadi salah 

satu indikator utama yang harus diperhatikan oleh para pihak tersebut. 
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Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan atau hasil terhadap ekspektasi 

mereka (Baihaqi and Artanti, 2016). 

Hal ini menjadi tantangan bagi pihak biro travel umroh swasta dalam 

membuat Business Plan mereka sebagai bagian pengembangan usahanya 

dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Fenomena kebangkrutan akan terjadi 

dalam usaha bisnis yang dijalani, apabila suatu usaha yang dijalani tidak lagi 

menjadi menarik, hal tersebut terjadi karena penurunan pelayaanan yang 

diberikan dan sudah tidak lagi mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi 

dari setiap konsumennya (Nasip and Sudarmaji, 2017). Beberapa inovasi 

yang banyak muncul dalam dunia bisnis saat ini adalah penggunaan metode-

metode baru dalam suatu rancangan pengembangan usaha. Pihak swasta atau 

perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mendukung kelangsungan 

usaha yang dijalankan. Salah satu 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  yang mempunyai misi yaitu 

akan selalu senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk 

dan layanan islami. Slogan PT. ADzikra adalah “Ibadah anda ibadah kami” 

(Adzikra, 2016).  

Business Model Canvas ini mampu memetakan nilai dari suatu 

aktifitas bisnis, menggambarkan, dan mendesain bisnis yang dijalankan untuk 

memperkuat struktur yang terbangun. Business Model Canvas menjelaskan 

dengan visualisasi yang terdiri dari 9 blok bangunan yang tersusun menjadi 

satu kesatuan (Osterwalder et al., 2010). Penerapan untuk Business Model 

Canvas di beberapa perusahaan bisnis antara lain : Bisnis Apple Ipod/iTunes, 

Bisnis Google (Osterwalder and Pigneur, 2012). Selanjutnya untuk penerapan 

Business Model Canvas di indonesia diantaranya, lembaga pendidikan (PPM 

Manajemen), Industri Penyiaran (RCTI dan Metro TV), Jasa pembiayaan 
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(Adira Finance) KFC, Toko Pedia, Toko Moi Collection dan lain-lain (Tim 

PPM Manajemen, 2012).   

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membuat sebuah 

perencanaan bisnis dengan menggunakan metode Business Model Canvas 

yang selanjutnya hasil dari pemberharuan tersebut menjadi acuan untuk 

diusulkan kepada PT. ADzikra. Harapannya dengan perencanaan business ini 

dapat sungguh-sungguh diimplementasikan oleh perusahaan dan dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan lebih besar lagi. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah 

yang digunakan dalam topik penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana mengetahui pendapat dan penilaian jama‟ah terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh biro umroh selama perjalanan ibadah pra 

serta pasca keberangkatan? 

2. Bagaimana menyusun Business Plan dengan pendekatan Business Model 

Canvas berdasarkan hasil dari analisis pendapat jama‟ah? 

3. Bagaimana membuat Business Model Canvas baru sebagai usulan kepada 

PT. ADzikra ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut:  

1. Mengetahui pendapat dan penilaian jama‟ah terhadap pelayanan yang 

diberikan biro travel umrah saat mereka menjalankan ibadah di tanah suci. 

2. Menyusun strategi pengembangan bisnis dengan menggunakan Business 

Model Canvas berdasarkan pendapat dan masukan dari konsumen. 

3. Memberikan usulan kepada perusahaan dari hasil penelitian yang telah 

diperoleh sebagai salah satu pertimbangan perusahaan untuk menentukan 

kebijakan. 
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1.4 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, perlu adanya model pemecahan masalah yang terfokus 

serta dibatasi agar pembahasan tidak melebar diluar tujuan yang akan dicapai. 

adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Responden adalah jama‟ah yang telah melakukan ibadah umrah dengan 

menggunakan travel baik melalui PT. ADzikra maupun perusahaan luar 

PT Adzikra, perusahaan luar PT. Adzikra yang diteliti hanya untuk 

wilayah jakarta. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan aspek pertimbangan heterogenitas hasil 

questioner maka, responden terdiri dari 30 orang dari jama‟ah PT. 

ADzikra dan 30 orang yang terpilih berasal dari jama‟ah biro lainnya. 

3. Responden adalah jama‟ah yang telah berangkat umroh selambat-

lambatnya dalam periode dua tahun terakhir (1437 H) 

4. Responden adalah jama‟ah yang berangkat melakukan umroh starting 

Jakarta. Sehingga memiliki kesamaan dalam proses awalan dalam 

pelayanan. 

5. Interview dalam penelitian ini dilakukan  ke pada jama‟ah  yang sudah 

berangkat melalui PT. ADzikra, perusahaan lainnya dan informasi yang 

detail dari manager PT. ADzikra. 

6. Penelitian ini terpusat terhadap pelayanan pelaksanaan ibadah umroh, 

tidak termasuk pelayanan pelaksanaan ibadah haji. 

7. Mempertimbangkan banyaknya jenis paket umroh, maka dalam penelitian 

ini dibatasi bahwa penilaian terletak pada program umroh regular (Bukan 

ekslusive, umroh plus dan umroh khusus) 

8. Analisis SWOT digunakan untuk mendukung hasil Businees Model 

Canvas untuk perusahaan.  

9. Jawaban terhadap kuisoner mengacu terhadap pelayanan saat 

keberangkatan ibadah terakhir.   
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1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut:  

1. Bagi masyarakat dan mitra (perwakilan atau agen), dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada pihak biro travel haji & umrah, sebagai 

masukan – masukan untuk perbaikan pelayanan travel.   

2. Bagi pihak swasta  atau perusahaan, dengan Business Model Canvas pihak 

swasta dapat memperbaharui strategi pengembangan usaha, dengan 

mempertimbangkan bahwa pembuatan Business Model Canvas mengacu 

pada usulan dan masukan dari jama‟ah untuk perbaikan pelayanan   

3. Bagi peneliti, peneliti dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat 

dalam masa studi, juga menjadi landasan atau acuan peneliti saat akan 

membuka usaha sendiri, diimplementasikan dalam bisnis usaha yang akan 

dirintis dengan membangun, merencanakan, dan mengembangkan usaha 

sendiri di masa yang akan datang.  

4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

pengetahuan umum tentang Business Model Canvas dan juga 

penerapannya di bisnis pelayanan perjalanan biro haji dan umroh. Harapan 

lain adalah agar penelitin dapat dikembangkan lebih jauh oleh pembaca 

apabila menginginkan sebuah perubahan yang lebih daripada yang telah 

penulis lakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang 

dilakukan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk dasar 

penelitian. Diantaranya adalah Road Map, Business Model Canvas, 

dan Analisis SWOT. Teori dan referensi didapat dari buku, jurnal 

ilmiah, dan internet sebagai pondasi dalam pelaksanaan kegiatan 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, teknik dalam 

pengumpulan data, teknik analisis, pengolahan data dan kerangka 

pemecahan masalah dalam penelitian dengan menampilkan 

rangkaian proses penelitian yang ditunjukkan dalam flow chart.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan pembahasan hasil dari pengumpulan data serta 

pengolahan data dengan metode Business Model Canvas . Setelah 

itu dilakukannya analisis yang akan didapatkan sebuah hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Akan dikemukakan langkah perbaikan 

serta solusi yang ditawarkan penulis kepada biro travel haji & 

umrah sebagai wujud apresiasi solusi perbaikan dari hasil 

penelitian.  

BAB V  PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Pada 

kesimpulan menjelaskan tentang  hasil penelitian, sedangkan pada 

saran berisi tentang tindak lanjut hasil penelitian yang telah 

dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 




