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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Lamanya waktu menunggu giliran untuk berangkat ibadah haji di 

Indonesia menyebabkan banyak orang Indonesia yang beralih ke ibadah umrah, 

selain itu ibadah umrah juga berfungsi sebagai wisata religi bagi kaum muslim. 

Hal ini yang membuat bisnis ibadah umrah sangat laris di Indonesia yang 

merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia yaitu sejumlah 

209,1 juta jiwa atau 87,2 persen, dan merupakan negara yang 

memberangkatkan Jemaah pada urutan nomor tiga setelah Mesir dan Pakistan 

oleh Yuliawati (2016). 

 Menurut statistik terbaru yang telah di keluarkan oleh Kementerian Haji 

dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, (KUHI) hingga sampai pertengahan tahun 2017 

ada 6,75 juta visa yang sudah dikeluarkan untuk mengunjungi kota Makkah dan 

Madinah. Data yang sudah dikumpulkan ini menyatakan terjadinya peningkatan 

jumlah jamaah sebesar hampir 6% dari jumlah peziarah umrah yang sebelumnya 

6.39 juta visa umrah oleh Subarkah (2017).   

Menurut Rangkuti (2015) tingginya minat masyarakat kaum muslim di 

Indonesia yang akan menjalankan ibadah ke tanah suci selalu bertambah dari 

tahun ke tahunnya. Pada tanggal 1 januari sampai 7 mei 2015 jumlah jamaah 

umroh mencapai 24.896 jamaah. Dan pada tahun 2016 jumlah jamaah umroh 

mencapai 36.324 jamaah. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan 

seiringnya bulan puasa, hari besar umat muslim, libur sekolah dan awal idul fitri.  
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PT. TRIAAA adalah perusahaan perjalanan tour dan travel umroh yang 

berdiri sejak tahun 2012. Awal pertama kali perusahaan berjalan hanya dapat 

memberangkatkan jemaah sebanyak 2 kali dalam setahun dengan jumlah 

jemaah pertama kali 13 orang dan 22 orang. Dan pada tahun keduanya 

memberangkatkan 120 orang terjadi peningkatan. Pada tahun ketiga juga terjadi 

peningkatan dengan memberangkatkan total jemaah 200 orang. Hingga sampai 

saat ini telah memberangkatkan jemaah sebanyak 4 kali dalam setahun dengan 

jumlah jemaah 400 orang. Di wilayah Kabupaten Banyuwangi PT TRIAAA 

memiliki dua jenis kompetitor yaitu yang berasal dari Banyuwangi asli dan yang 

dari luar daerah. Untuk saat ini pesaing asli dari Banyuwangi dapat 

memberangkatkan kisaran jemaah 50 per tahunnya. Dan untuk kompetitor dari 

luar daerah hanya dapat memberangkatkan kisaran 30 jamaah pertahun. Akan 

tetapi jika melihat kompetitor di wilayah Jawa Timur sendiri PT TRIAAA masih di 

bilang sangat tertinggal seperti contoh PT SAFIRA GROUP dapat 

memberangkatkan jamaah sebesar 3.000 jemaah per tahunnya. PT TRIAAA 

memiliki 4 program yaitu :    

1. Bulan 11 program 11 hari dengan pesawat Lion Air, hotel di Mekkah 

ANDALUS bintang 4, hotel di Madinah AL MUKTAHRAH bintang 3 dengan 

harga 25 juta.  

2. Bulan 12 program 15 hari dengan pesawat Saudi Arabia, hotel di Mekkah 

ANDALUS bintang 4, hotel di Madinah AL MUKTAHRAH bintang 3 dengan 

harga 28,5 juta.  
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3. Bulan 2 program 15 hari dengan pesawat Saudi Arabia, hotel di Mekkah 

ANDALUS bintang 4, hotel di Madinah AL MUKTAHRAH bintang 3 dengan 

harga 26,5 juta.  

4. Bulan 5 program 15 hari dengan pesawat Lion Air, hotel di Mekkah 

ANDALUS bintang 4, hotel di Madinah AL MUKTAHRAH bintang 3 dengan 

harga 26,5 juta.  

Tour travel umrah sangat banyak di Indonesia dan selalu mengakibatkan 

persaingan yang ketat. Untuk itu maka PT TRIAAA berusaha untuk 

memenangkan persaingan dengan melihat kondisi dari para kompetitor. Tabel 

berikut menunjukkan kompetitor dari PT TRIAAA : 

Tabel 1.1 Data pesaing PT TRIAAA  

No Nama Harga Service 

1 Rosana Rp 23.500.000,00 (9hari) Keberangkatan dan 
kepulangan meeting point di 
Surabaya. Tokoh agama 
bukan dari Banyuwangi. 

2 Persada 
Indonesia 

Rp 22.500.000,00 (9hari) Keberangkatan dan 
kepulangan meeting point di 
Surabaya. Tokoh agama 
bukan dari Banyuwangi. 

3 Haykal tour Rp 22.000.000,00 (9hari) Keberangkatan dan 
kepulangan meeting point di 
Surabaya. Tokoh agama 
bukan dari Banyuwangi. 

Sumber : data diolah 
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Meskipun pada saat ini persaingan di bidang harga, PT TRIAAA masih 

jauh di atas kompetitor akan tetapi PT TRIAAA lebih mencoba menekankan 

pelayanan melalui orang – orang yang telah kompeten di bidangnya sehingga 

diharapkan konsumen mencapai kepuasan jika memilih melakukan perjalanan 

umrah dengan PT TRIAAA.  

Berikut adalah perbandingan lokasi tempat pesaing dengan PT TRIAAA di 

wilayah Banyuwangi, Jawa Timur : 

Tabel 1.2 Perbandingan kondisi fisik PT TRIAAA dengan pesaing 

No Keterangan PT TRIAAA Kompetitor (pesaing) 

1 Tampak 
depan 

  

2 Lobi ruangan 
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Sumber : data diolah 

Pada tabel 1.3 melihatkan perbandingan lokasi yang diukur dengan jarak 

pusat kota di Banyuwangi. Berikut adalah perbadingan lokasi PT TRIAAA di 

Banyuwangi dengan pesaingnya : 

Tabel 1.3 Perbandingan lokasi PT TRIAAA dengan pesaing 

No Keterangan PT TRIAAA Pesaing 

1 Lokasi 

  

Sumber : data diolah 

Berikut adalah perbandingan data promosi, process dan produk yang 

dilakukan PT TRIAAA di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur dengan kompetitornya 

: 
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Tabel 1.4 Perbandingan data promosi, process dan produk PT TRIAAA dengan 
pesaing 

No Keterangan PT TRIAAA Pesaing 

1 Promosi Instagram, Facebook, 
aplikasi, brosur dan baliho.  

Persada Indonseia memiliki 
(Instagram, Facebook, 
aplikasi, website, brosur dan 
baliho). 

2 Process 
(kerja sama) 

Maskapai (Saudi Arabia 
Airlines dan Lion Air) 

Persada Indonesia memakai 
Saudi Arabia Airlines. 

3 Produk 9 hari, 13 hari dan 15 hari Persada Indonesia paket 
ada 2 yaitu 9 hari dan 13 
hari 

Sumber : data diolah 

Pada Tabel 1.5 adalah foto dari perbandingan tour guide PT TRIAAA 

dengan salah satu pesaingnya. Dan juga pada foto Gambar 1.1 adalah foto dari 

team internal PT TRIAAA untuk kantor pusat. 

Tabel 1.5 Perbandingan Tour Guide PT TRIAAA dengan pesaing 

No Keterangan PT TRIAAA Pesaing 

1 Tour Guide 

  

Sumber : data diolah 
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Gambar 1.1 Team Internal PT TRIAAA 

Dari data – data yang telah di kumpukan di atas terdapat banyak 

komponen – komponen yang membahas tentang variabel marketing mix maka 

dari itu dipilihlah penggunaan strategi pemasaran marketing mix untuk PT 

TRIAAA. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah sebuah alat yag 

digunakan oleh pemasar jasa atau barang  untuk membuat sebuah karakteristik 

yang dapat ditawarkan kepada pelangan. Menurut Tjiptono dalam Supriyanto & 

Taali (2018). Bauran pemasaran yang terdiri dari kombinasi empat inti kegiatan 

yaitu adalah product yang merupakan kombinasi jasa dan barang yang di 

tawarkan perusahaan untuk mendapatkan target market. Price adalah nilai yang 

para konsumen tukarkan untuk mendapatkan sebuah manfaat dari pemakaian 

atau menggunakan suatu produk atau jasa. Place adalah sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan agar produk dapat terpenuhi untuk target pelanggan, 

dan promotion yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

yang isinya adalah untuk membuat konsumen tertarik dan yakin akan sebuah 

manfaat dalam suatu produk. Menurut Kotler dalam Abidin, Arifin, & Yulianto 

(2017). Ke empat faktor itu dapat dikaji lebih dalam menjadi 7 yaitu Product, 
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Price, Promotion, Place, People, Process dan Physical Evidence. (Mustika, 

Darmawan, & Sutrisno 2018). 

Menurut Kotler dan Keller dalam Kevin dan Andrew (2017) marketing mix 

atau yang dikenal dengan bauran pemasaran merupakan sebuah alat yang 

dikombinasikan serta dikendalikan oleh perusahaan untuk mendapatkan sebuah 

respon jawaban dari segmentasi sebuah pasar. Analisa pada strategi pemasaran 

yang dipilih bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang paling efektif 

untuk produk yang ditawarkan. Marketing mix digunakan untuk menganalisis 

setiap bagian elemen - elemen yang paling penting dalam memasarkan produk 

umrah yang ditawarkan. Dari hasil elemen - elemen yang telah di analisis 

diharapkan mendapatkan sebuah strategi pemasaran yang paling efektif dan 

baik. Berdasarkan dari hasil penjelasan di atas maka penelitian ini mengambil 

sebuah judul “Services Marketing Mix Umrah Pada PT TRIAAA”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, berikut adalah 

perumusan masalah dari latar belakang penelitian ini : 

- Bagaimanakah services marketing mix umrah pada PT. TRIAAA?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk menganalisa services 

marketing mix pada PT. TRIAAA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tersebut kita mendapatkan sebuah manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat praktis : 
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Untuk memberikan masukan dan ide – ide bagi PT. TRIAAA di dalam 

menetapkan services marketing mix. 

b. Manfaat Teoritis : 

Untuk memberikan kontribusi pada bidang pemasaran umrah. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada services marketing 

mix yang terdiri dari 7p (price, place, product, promotion, physical evidence, 

process dan people) dan yang dibahas hanya pada umrahnya saja. Di sini di pilih 

bisnis umrah karena menurut Hanifan (2016) meskipun keuntungan tidak 

sebesar keuntungan ibadah haji akan tetapi terdapat rutinitas keuntungan setiap 

bulannya. Umrah juga sekarang bukanlah hal yang mahal menjadikan umrah 

adalah pilihan orang untuk ke tanah suci tanpa perlu mengantri. Dan juga 

perputaran pada bisnis ini yang sangat besar yaitu 12 triliun rupiah. Menjadikan 

sebuah alasan untuk memilih pembahasan pada umrah.    

 

  


