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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut United Nations dalam laporan internasional mengenai International 

Recommendations for Tourism Statistics (2010), traveller merupakan seseorang 

yang berpindah diantara lokasi geografis yang berbeda untuk berbagai tujuan dan 

dalam durasi tertentu.. Kegiatan travelling merupakan hal yang penting dalam 

sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor penting yang memiliki 

dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Sektor 

ini telah menciptakan kesempatan kerja di masyarakat, melalui kegiatan 

perdagangan, industri, konstruksi, atau pertanian. (UNWTO 2010). Selain itu, 

sektor travel dan pariwisata telah terbukti secara signifikan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi lebih dari 10% terhadap GDP (Gross 

Domestic Produk) secara global (WEF 2017).  

Menurut Firdaus dkk (2017) Saat ini, halal tourism telah menjadi tren di dunia, 

termasuk di Indonesia. Sejak tahun 2012 pemerintah Indonesia telah membuka 

tempat pariwisata yang mendapatkan perhatian dan permintaan/demand yang tinggi 

dari turis asing yang berasal dari negara Islam. Selain itu, pada tahun 2015, 

Indonesia telah berhasil mendapatkan 3 penghargaan dalam World Halal Tourism 

Awards (Halaman 53).  

Saat ini, traveling sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat di dunia, 

termasuk Indonesia. Wanita yang melakukan travelling juga sudah menjadi suatu 
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hal yang biasa. Namun, dalam melakukan travelling, seorang wanita muslim 

memiliki keterikatan dengan syaria  Islam yang terkadang menjadi tantangan saat 

melakukan aktivitas travelling. Misalnya, menentukan pakaian yang akan dibawa, 

menjaga aurat, destinasi halal, muhrim dalam perjalanan, menentukan arah kiblat, 

tata cara shalat jamak-qasar, dan tata cara tayamum. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di 

dunia, yaitu 207 juta jiwa (BPS 2010). Hal ini menunjukan potensi hijab traveller 

(sebutan untuk wantita muslim yang melakukan travelling) menjadi tinggi. Namun, 

saat ini belum ada buku yang membahas secara khsusus tentang panduan untuk 

wanita muslim dalam melakukan travelling.  

Menurut riset yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner online kepada 

komunitas hijaber Jakarta dan Tangerang, bahwa dari 150 responden terdapat 

72.9%  muslimah yang belum cukup mendapatkan informasi mengenai tata cara 

ibadah dalam perjalanan untuk hijab traveler. Data lain yang diperoleh oleh penulis 

dengan melakukan FGD terhadap para finalis dream girls 2017 yaitu banyak 

informasi yang masih mereka kurang fahami dan tidak mereka ketahui mengenai 

tata cara ibadah dalam perjalanan, diantaranya kurangnya pemahaman mengenai 

tata cara tayamum, jenis najis dan sulit membedakan antara sholat jamak dan qosor 

Oleh karena itu, penulis membuat buku saku dengan judul buku saku panduan 

tata cara ibadah pada saat perjalanan dalam untuk hijab traveler untuk membantu 

wanita muslim yang memiliki hobi travelling agar tetap menjalankan hobinya 

sesuai dengan tuntunan/syariat Islam. Media informasi buku saku digunakan karena 

lebih mudah dibawa saat aktivitas travelling. Dengan dibuatnya buku ini, 
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diharapkan wanita muslim yang suka melakukan aktivitas travelling menjadi lebih 

siap dalam perjalanannya, sehingga terdapat potensi peningkatan wanita muslim 

yang melakukan travelling. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, penulis 

dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana perancangan buku 

panduan tata cara ibadah untuk Hijab Traveling bagi usia 17-20 tahun? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada perancangan buku informasi hijab traveler : 

a. Geografis : 

Kota / Kabupaten : Jakarta ,Tangerang. 

Provinsi  : DKI Jakarta, Banten.   

b. Demografis : 

Usia   : 17 – 20 tahun 

Gender   : Wanita 

Agama   : Islam 

Pendidikan  : Segala Jenjang Pendidikan 

Kelas Ekonomi : A-B 

Status Pernikahan : Belum Menikah 

Etnis   : Segala Etnis 

Bahasa   : Indonesia 

Pekerjaan  : Segala Jenis Pekerjaan 
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c. Psikografis : 

Gaya hidup  : Modern, suka berpergian 

Aktifitas  : Wisatawan aktif dan energik 

Sikap   : antusias, positif 

Ketertarikan  : Alam, Outdoor, Jalan-jalan 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk merancang buku panduan tata cara ibadah 

untuk hijab traveler agar memilik pengetahuan mengenai fiqih ibadah dalam 

perjalanan. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapaun manfaat buku informasi hijab traveler : 

• Manfaat dibagi penulis : 

Parancangan tugas akhir ini adalah sebagai syarat kelulusan bagi penulis, 

disamping itu penulis dapat mengetahui bagaimana merancang suatu media 

informasi yang dibekali dari teori-teori yang diberikan pada saat perkuliahan. 

• Manfaat bagi hijab traveler 

Sebagai media informasi yang dapat membantu hijab traveler agar dapat 

mempermudah pemahaman mengenai bagaimana tata cara beribadah dalam 

perjalanan dengan mudah. 
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• Manfaat bagi Universitas 

Tambahan referensi bagi Universitas Multimedia Nusantara mengenai 

bagaimana merancang media informasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa 

lainnya sebagai acuan yang akan membuat tugas akhir. 
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