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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk 

muslim terbesar urutan pertama di dunia (Indrawan, 2015). Pada tahun 2016 

Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk beragama Islam 

terbanyak di dunia yaitu sebanyak 209,1 juta jiwa. 

 
Gambar 1. 1 10 negara dengan penduduk islam terbesar dunia 

Sumber: Katadata.co.id, 2016      

 

Terbukti dari Gambar 1.1 bahwa masyarakat Indonesia yang memeluk agama 

Islam berada di urutan paling pertama dengan jumlah paling banyak yaitu 209,1 

juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk di Indonesia yang memeluk agama 

Islam, jumlah tersebut merupakan 13,1% dari total umat Islam diseluruh dunia. 

Pada dasarnya setiap umat yang memeluk agama Islam diwajibkan untuk 

melakukan ibadah haji dan umrah ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya 
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untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah. Rukun Islam ada lima, dan 

melaksanakan ibadah haji adalah salah satu isi dari rukun Islam tersebut. Dan 

telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah Ali-Imran ayat 97, Allah SWT berfirman: 

                                                                           ی                                                                                                                       

                                                                

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim, 

barang siapa memasukinya (baitullah) itu menjadi amalan dia, mengerjakan haji 

adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 

mengadakan perjalanan ke baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), 

maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam.  

Penyelenggara ibadah haji dan umrah di Indonesia setiap tahunnya 

diselenggarakan oleh Kementrian Agama RI dan masih banyak aspek penting 

yang harus tetap diperhatikan dalam melaksanakannya yaitu, pembinaan dalam 

pelayanan jasa setoran pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH), pengurusan 

dokumen haji, pemeriksaan kesehatan, perlengkapan haji, pelayanan akomodasi, 

dan konsumsi (Herwibowo dan Dani, 2008). Kuota jemaah haji di Indonesia 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 

kuota haji yang disediakan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. 
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Gambar 1. 2 Kuota Haji di Indonesia 2005 - 2017 

Sumber: Katadata.co.id  

 

Dari Gambar 1.2 pada tahun 2014 mengalami penurunan kuota haji yang 

hanya mencapai 170.000 jemaah haji, hal itu berlangsung hingga tahun 2016, 

sedangkan pada tahun 2017 kuota haji mengalami kenaikan 220.000 jemaah haji.  

 
Gambar 1. 3 Grafik Jemaah Umrah 

Sumber: DepokPos.com, 2017       

 

Pada grafik jemaah umrah tahun 2017 Indonesia menempati urutan ketiga 

dengan jumlah orang terbanyak yaitu 699,6 ribu jiwa. Menurut Kementrian Haji 

dan Umrah Arab Saudi jumlah visa yang dikeluarkan untuk Indonesia sebanyak 

699,6 ribu jemaah, meningkat sebanyak 7,2% dari tahun 2017. Sedangkan di 

urutan pertama berasal dari Negara Mesir, sebanyak 1,2 juta jemaah 

melaksanakan ibadah umrah di tahun 2016 (DepokPos.com, 2017). Pada tahun 

2013 tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya jumlah penduduk di 
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Kota Surabaya yang terdaftar di Sensus Penduduk sebanyak 3.200.454 Jiwa 

(Surabaya.bps.go.id, 2018). Sedangkan pada tahun 2014 jumlah penduduk yang 

memeluk agama Islam di Kota Surabaya dan terdaftar di Kementrian Agama 

Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.670.989 jiwa (Jatim.kemenag.go.id, 2014). 

Dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam di Kota Surabaya yang berjumlah 

2.670.989 jiwa, hal tersebut membuat  biro penyelenggara ibadah haji dan umrah 

di Kota Surabaya memiliki peluang untuk menarik minat jemaah. Salah satunya 

dengan mengadakan travel fair khusus biro perjalanan haji dan umrah yang sudah 

terlaksana pada tahun 2017 dengan nama Mega Travel Fair Surabaya dengan 

memberikan paket promo yang murah dan fasilitas yang nyaman agar menarik 

minat jemaah (Mingkid, 2017). 

Salah satu biro perjalanan haji dan umrah yang sudah memiliki izin resmi oleh 

Kementrian Agama Republik Indonesia adalah PT Persada Indonesia yang 

berlokasi di Graha Bumi Putera Lantai 7, Jalan Raya Darmo 155-159, Surabaya-

Indonesia 60241. Bergerak dibidang jasa pariwisata biro perjalanan haji dan 

umrah, berdiri sejak tahun 1989 dengan nama resmi PT Persada Duta Beliton 

merupakan sebuah travel agent yang menyediakan layanan tiket maskapai 

penerbangan, laut, dan darat. Seiring dengan berjalannya waktu jajaran direksi 

merubah nama perusahaan menjadi Persada Tour dan menambahkan layanan 

berupa international dan domestic tour serta umrah haji. 

 Persada Tour berjalan selama 12 tahun, sehingga pada tahun 2012 kembali 

memutuskan untuk mengubah nama brand perusahaan menjadi Persada Indonesia 

(PersadaIndonesia.id, 2019). PT Persada Indonesia memiliki program berupa kerja 
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sama dengan beberapa artis di Indonesia dengan tujuan untuk menarik minat 

jemaah, salah satu artis yang sempat bekerjasama dengan PT Persada Indonesia 

adalah Irwansyah dan Zaskia Sungkar yang berangkat pada tahun 2016. Program 

lain baru saja dilaksanakan adalah paket berangkat umrah dengan Ustadzah Oki 

Setiana Dewi bersama keluarga pada bulan Februari tahun 2019. 

 PT Persada Indonesia juga mempunyai program cicilan pembayaran 

keberangkatan umrah dengan membayar uang muka sebesar Rp 6.000.000,00 

jemaah bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah, dan mendapatkan 

fasilitas setara dengan paket umrah regular (PersadaIndonesia.id, 2019). Peneliti 

menjadikan PT Persada Indonesia sebagai penelitian karena perusahaan tersebut 

telah melakukan penggantian nama perusahaan sebanyak tiga kali, setiap dari 

perubahan nama perusahaan selalu mengalami perkembangan, terlebihnya 

perkembangan pesat setelah melakukan perubahan nama menjadi PT Persada 

Indonesia. Perusahaan ini mengalami kenaikan konsumen dari 45% hingga 75% 

tergantung dengan waktu atau paket umrah yang diadakan oleh PT Persada 

Indonesia. PT Persada Indonesia memiliki dua paket umrah yang pertama ada 

high season yang biasanya harganya lebih mahal karena diadakan pada saat 

liburan akhir tahun, sekitar bulan Desember.  

PT Persada Indonesia juga menyediakan paket low season yang diadakan 

mulai dari bulan November hingga bulan April. PT Persada Indonesia memiliki 

social media yang digunakan untuk mempromosikan perusahaan. Antara lain 

Website, Instagram, Whats-app, dan  Facebook milik perusahaan PT Persada 
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Indonesia lebih sering update tentang informasi kegiatan harian PT Persada 

Indonesia sebanyak empat kali dalam satu minggu. 

 

Gambar 1. 4 Facebook PT Persada Indonesia 

Sumber: Facebook.com, 2019 

 

PT Persada Indonesia menggunakan social media Facebook untuk 

menyampaikan informasi-informasi seputar jadwal keberangkatan haji dan umrah. 

Tidak hanya informasi seputar jadwal keberangkatan haji dan umrah, PT Persada 

Indonesia juga memberikan artikel tentang potongan ayat Al-Qur‟an, membuat 

konten berupa video mengenai pentingnya menjalankan ibadah haji dan umrah 

bagi pemeluk agama Islam. PT Persada Indonesia juga mengunggah foto-foto 

kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, 

penulis ingin melakukan kajian lebih dalam mengenai brand management yang 

membuat PT Persada Indonesia dapat bertahan di tengah persaingan competitor 

jasa biro perjalanan haji dan umrah di Kota Surabaya. Oleh karena itu maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul: “Brand Management PT Persada Indonesia”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah yang sudah dibuat, maka yang menjadi 

permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana brand management PT Persada Indonesia?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka yang akan 

menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui brand 

management PT Persada Indonesia.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, 

maka manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan 

informasi yang berguna, terutama dalam bidang brand management pada 

sebuah perusahaan.  

2) Manfaat Praktis 

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan agar perusahaan PT Persada 

Indonesia mendapat masukan bagi pengembangan brand management. 

1.5  Batasan Penelitian  

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka penulis memberikan 

batasan-batasan dalam penulisan penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini 

yaitu, penulis akan melakukan penelitian dalam jangka waktu satu tahun, yaitu 
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sejak tahun 2019-2020 untuk mengetahui bagaimana brand management pada 

perusahaan PT Persada Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


