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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Umum Sofyan Inn Hotel Unisi. 

Sofyan Inn Hotel Unisi merupakan hotel syariah di kota Yogyakarta dengan 

pengelolaan oleh Sofyan Coorporation. Hotel ini berdiri dan beroprasional sejak 

16 September 2016. Kata sofyan merupakan brand yang sering dikenal oleh 

konsumen sebagai hotel dengan konsep dan manajemen syariah, serta pelopor 

utama yang mengusung konsep syariah untuk manajemen hotel syariah di 

Indonesia dan telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Sofyan Inn Hotel Unisi merupakan hotel bintang dua pertama yang berada di 

kota Yorgyakarta dengan konsep syariah. Bangunan gedungnya terdiri dari 7 

(tujuh) lantai dengan menawarkan berbagai fasilitas kebutuhan dan sarana 

penunjang bagi para wisatawan baik muslim maupun non muslim. Dengan 

mengusung konsep syariah, hotel ini menerapkan semua aktivitas manajemen 

hotel mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaannya disesuaikan dengan 

syariah Islam yang saat ini banyak dicari oleh para wisatawan muslim baik lokal 

maupun international. Hotel Unisi mempunyai visi dan misi sebagai hotel dengan 

brand syariah international yang berada di kota Yogyakarta.
1
 

                                                           
1
Wawancara dengan Kukuh Wibawanto selaku General Manager Hotel Unisi di Yogyakarta, 

tanggal 10 Februari 2018. 
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2. Fasilitas 

Fasilitas merupakan sarana penunjang untuk melancarkan setiap pelaksanaan. 

Setiap hotel mempunyai fasilitas dan sarana penunjang yang berbeda-beda, serta 

mempunyai keunggulan masing-masing guna memberi kemudahan pada setiap 

aktivitasnya. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Sofyan Inn Hotel Unisi adalah 

sebagai berikut:
2
 

a. Kamar Hotel  

Kamar hotel adalah produk utama dalam industri perhotelan yang 

ditawarkan untuk melayani para tamu dan wisatawan. Adapun jenis kamar 

yang dimiliki oleh  hotel Unisi terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Kamar Deluxe 

Kamar Deluxe merupakan tipe kamar pertama yang terdiri Deluxe 

Doble dan Deluxe Twin. Kamar dengan tipe Deluxe adalah kamar yang 

mempunyai fasilitas penunjang berupa:
3
 

a) Luas kamar 18 m
2
. 

b) Kulkas. 

c) Brangkas Penyimpanan (SDB).  

d) Air Mineral 2 Botol setiap hari. 

e) Alat untuk membuat kopi dan teh. 

f) Ukuran tempat tidur 120 x 200 cm dan 180 x 200 cm. 

                                                           
2
Observasi Fasilitas Hotel Unisi di Yogyakarta, 27 Januari 2018. 

3
Observasi Kamar Hotel Unisi di Yogyakarta, 27 Januari 2018. 
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g) Interior kamar dengan wallpaper. 

h) Tempat tidur dilengkapi runner dan pillow chusion. 

i) Standing shower air dingin dan air panas. 

j) Fasilitas yang lengkap berupa: sabun, sampo, kondisioner, 

perlengkapan menggosok gigi, pengkilap sepatu, penutup rambut, 

plastik kebersihan, cutton bud, perlengkapan jahit, pencukur 

rambut dan sisir. 

k) Pemandangan: jalan atau komplek perkampungan kota Yogyakarta. 

l) Fasilitas Pendukung: wifi, sarapan pagi 2 orang, 32 inchi LED TV 

dengan TV kabel dan telepon. 

m) Fasilitas penunjang keislaman: Al Qur‟an, Sajadah, Mukena. 

2) Kamar  Superior 

Kamar Superior merupakan tipe kamar yang kedua terdiri dari kamar 

dengan tipe Superior Doble dan Superior Twin. Kamar dengan tipe 

Superior adalah kamar mempunyai fasilitas penunjang berupa:
4
 

a) Luas kamar 18 m
2
. 

b) Air mineral 2 botol setiap hari. 

c) Alat untuk membuat kopi dan teh. 

d) Ukuran tempat tidur 120 x 200 cm dan 180 x 200 cm. 

e) Interior kamar dengan wallpaper. 

f) Standing shower air dingin dan air panas. 

                                                           
4
Observasi Kamar Hotel Unisi di Yogyakarta, 27 Januari 2018. 
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g) Fasilitas yang lengkap berupa: sabun, sampo, kondisioner, 

perlengkapan menggosok gigi, penutup rambut, plastik kebersihan, 

dan sisir. 

h) Pemandangan: jalan atau komplek perkampungan kota Yogyakarta. 

i) Fasilitas pendukung: wifi, sarapan pagi 2 orang, 32 inchi LED TV 

dengan TV kabel dan telepon. 

j) Fasilitas penunjang keislaman: Al Qur‟an Sajadah, dan Mukena. 

Pada intinya tipe kamar Deluxe dan Superior adalah sama, namun perbedaan 

utamannya adalah pada fasilitas kamar dan harga yang harus dibayarkan oleh 

tamu.
5
 

b. Restoran  

Restoran adalah tempat untuk menikmati makan dan minum. Restoran yang 

dimiliki oleh hotel Unisi adalah restoran dengan masakan yang beranekaragam 

bentuk dan rasanya, baik masakan tersebut berasal dari masakan lokal Nusantara, 

maupun international. Adapun menu yang disajikan oleh restoran ini berupa:
6
 

1) Masakan lokal Nusantara 

Masakan lokal Nusantara adalah masakan yang diolah sesuai dengan rasa 

dan lidah orang-orang Nusantara (Indonesia). Masakan lokal Nusantara yang ada 

pada restoran ini berupa: 

a) Spesial Buntut Sapi Bakar. 

                                                           
5
Wawancara dengan Candra selaku Manajer Marketing Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018 
6
Observasi Menu Restoran Hotel Unisi di Yogyakarta, 20 Januari 2018. 
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b) Spesial Buntut Sapi Balado. 

c) Mie Goreng Seafood. 

d) Sapo Tofu adalah soup dengan kombinasi seafood dan tahu. 

e) Nasi Goreng Oriental yaitu nasi goreng dengan rempah-rempah 

daging dan sayuran. 

f) Nasi Putih. 

g) Spesial Sup Buntut. 

h) Soup Ayam. 

i) Capcay yaitu campuran sayur dengan aneka saos. 

2) Masakan International 

Masakan international adalah masakan dengan memakai rempah-rempah 

khusus yang didatangkan dan disajikan sesuai selera orang-orang luar negeri. 

Menu masakan international ini terdiri dari: 

a) Tom Yam Gong yaitu  masakan khas negara Thailand. 

b) Chiken Cordon Blue yaitu sajian masakan yang dikombinasi dari 

resep Oriental dengan campuran keju. 

c) Spaghetti Aglio E Olio Spicy Chiken yaitu masakan khas Italia. 

d) Spaghetti Bolognise yaitu mie pasta masakan khas Italia. 

e) Chiken Katsu Kari yaitu masakan yang berkuah kental khas dari 

negara India. 

f) Chiken Katsu Teriyaki yaitu masakan khas Jepang. 

g) Chiken Drum Stick yaitu masakan Oriental. 

h) Spring Roll yaitu masakan khas Oriental. 



68 
 

i) Dim Sum Goreng yaitu masakan khas Jepang. 

j) Banana Split yaitu buah pisang dengan kombinasi es krim 

merupakan kombinasi sajian Asia Eropa. 

k) Pisang Aroma makanan kombinasi Asia Eropa. 

l) Pisang Goreng Spesial Makanan kombinasi Asia Eropa. 

3) Jenis Minuman 

Minuman adalah pelengkap dari masakan baik lokal Nusantara maupun 

international. Adapun jenis minuman yang disediakan oleh hotel ini adalah: 

a) Ice Cream dengan rasa coklat, stroberi dan vanila. 

b) Sunrise dan Savana yaitu jus orange yang dikombinasi dengan 

watermelon. 

c) Second Hope yaitu jus stroberi yang dikombinasi dengan jus nanas. 

d) Meet dan Greet Benk yaitu jus nanas yang dikombinasi dengan jus 

jambu. 

e) Moon Rabit yaitu jus orange yang dikombinasi dengan wortel. 

f) Duo Melon Smoothie yaitu kombinasi antara buah semangka, 

melon, es krim vanila, susu segar, perasan air jeruk, soda dan 

yoghurt. 

g) Pink Lemonade yaitu kombinasi dari buah stroberi, soda, perasan 

air jeruk dan daun Mint. 

h) Tea atau teh panas dan dingin. 

i) Lemon Tea yaitu teh dengan irisan buah lemon. 
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j) Java Tea yaitu teh yang dikombinasi dengan sirup rasa cocopandan 

dan biji selasih. 

k) Americano Coffe yaitu kopi ala Amerika. 

l) Espreso yaitu kopi murni atau sari kopi yang pekat. 

m) Coffelate yaitu kopi dengan campuran susu segar dan coklat. 

4) Parkir Area  

Parkir adalah tempat menghentikan atau meletakan kendaraan bermotor 

untuk beberapa saat pada tempat yang disediakan.
7
 Adapun area parkir yang 

dimiliki oleh hotel Unisi terdiri dari area parkir sepeda motor dan mini bus 

sedangkan untuk parkir bus dengan muatan yang lebih banyak dan lebih besar, 

hotel Unisi bekerjasama dengan tempat lain untuk memakirkan kendaraan 

tersebut. Area parkir hotel Unisi dilengkapi dengan fasilitas lift yang tidak 

jauh dari pintu utama masuk hotel.
8
 

5) Pelayanan Loundry 

Pelayanan loundry adalah jasa pelayanan yang bergerak dalam bidang 

pencucian dan penyetrikaan pakaian dan yang berhubungan dengannya. 

Adapun sistem pelayanan loundry pada hotel Unisi adalah  kerjasama dengan 

perusahaan loundry lain di luar gedung hotel Unisi, dalam artian pakaian atau 

linen yang telah kotor akan dikirim dan dicuci oleh perusahaan pengelola 

khusus loundry yang menjalin kerjasama dengan hotel Unisi.
9
 

                                                           
7
Deskripsi Parkir “Kamus Besar Bahasa Indonesia” edisi Kelima (KBBI) 2016 Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 
8
Observasi Menu Restoran Hotel Unisi di Yogyakatra, 20 Januari 2018. 

9
Wawancara dengan Kukuh Wibawanto selaku General Manager Hotel Unisi di Yogyakarta, 

tanggal 10 Feebruari 2018. 
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6) Wifi  

Wifi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik 

tanpa kabel dihubungkan dengan sebuah komputer yang menggunakan 

gelombang radio.10 Fasilitas wifi diberikan secara cuma-cuma kepada setiap 

tamu hotel yang dipancarkan melalui gelombang radio pada area kamar dan 

sekitar lingkungan hotel.
11

  

 

3. Penawaran Destinasi Wisata Terdekat 

Untuk mendukung kegiatan tamu. Manajemen hotel Unisi memberikan 

informasi destinasi wisata terdekat guna menyempurnakan kegiatan berlibur 

tamu. Adapun destinasi wisata terdekat yang ditawarkan oleh hotel Unisi 

yaitu:
12

 

a) Malioboro 

Malioboro merupakan salah satu pusat perbelanjaan oleh-oleh di 

Yogyakarta, lokasimerupakan icon yang ditonjolkan oleh 

pemerintahan kota Yogyakarta dengan memadukan tempat belanja 

sekaligus lokasi wisata yang memberikan suasana nyaman dan aman 

kepada wisatawan untuk melihat salah satu sisi kehidupan kota 

Yogyakarta. Untuk menuju destinasi Malioboro waktu yang ditempuh 

                                                           
10

Definisi Wifi dikutib dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi diakses pada hari Rabu tanggal 

07 Februari 2018 pada jam 08.43 WIB. 
11

Observasi akses Wifi Hotel Unisi di Yogyakarta, 20 Januari 2018. 
12

Observasi Lokasi Wisata terdekat dengan Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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oleh para tamu atau wisatawan hanya 7 (tujuh) menit dengan berjalan 

kaki atau 2 (dua) menit dengan menggunakan kendaraan yang berjarak 

kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi hotel Unisi. 

b) Kraton Kesultanan Yogyakarta 

Kraton kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu destinasi yang 

menanamkan tentang nilai budaya lokal yang ada di kota Yogyakarta. 

Untuk menuju destinasi ini, para tamu hanya membutuhkan waktu 5 

(lima) menit dengan berkendaraan bermotor yang berjarak kurang 

lebih 1 (satu) kilo meter dari lokasi hotel Unisi. 

c) Tugu Yogyakarta 

Tugu Yogyakarta adalah sebuah Tugu atau monumen yang sering 

dipakai sebagai lambang dari kota Yogyakarta. Tugu ini mempunyai 

nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis (lurus) yang 

menghubungkan antara laut selatan, kraton kesultanan Jogja dan 

gunung Merapi. Tugu ini merupakan salah satu destinasi wisata 

Yogyakarta, yang sering juga dikenal dengan istilah “Tugu pal putih” 

hal ini karena warna cat yang digunakan sejak dulu hingga saat ini 

adalah warna putih.
13

 Untuk menempuh destinasi wisata Tugu ini 

hanya dibutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit dengan berkendaraan 

bermotor hotel Unisi. 

  

                                                           
13

Tugu Yogyakarta dikutib dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Yogyakarta diakses pada 

Rabu tanggal 7 Februari 2018, pada jam 08.33 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Monumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Merapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Yogyakarta
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d) Candi Prambanan 

Candi prambanan adalah salah satu destinasi wisata Yogyakarta. Candi 

ini merupakan candi yang dilestarikan oleh pemerintah Yogyakarta 

dan dijadikan juga sebagai pusat peninggalan cagar budaya di 

Indonesia. Candi ini juga sudah termasuk situs warisan dunia yang 

telah diakui oleh UNESCO yaitu sebuah organisasi international 

sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia, dan sekaligus candi 

terindah di Asia Tenggara. Arsitektur candi ini berbentuk tinggi dan 

ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan candi 

Siwa sebagai candi utama pada bangunan ini serta memiliki ketinggian 

mencapai 47 (empat puluh tujuh) meter menjulang ke atas di tengah 

kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil.
14

 Untuk menuju 

destinasi wisata candi Prambanan ini para wisatawan hanya 

membutuhkan waktu 20 (dua puluh) menit dengan berkendaraan 

bermotor dari lokasi Unisi hotel. 

e) Candi Borobudur 

Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata international. 

Borobudur juga merupakan warisan budaya yang dilestarikan oleh 

pemerintah Indonesia sebagai destinasi wisata. Candi ini terdiri atas 6 

(enam) teras berbentuk bujur sangkar yang diatasnya terdapat 3 (tiga) 

pelataran melingkar, pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 (dua ribu 

enam ratus tujuh puluh dua) panel relief (pahatan) dan aslinya terdapat 

                                                           
14

Candi Prambanan di kutib dari  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Candi_Prambanan diakses 

pada hari Rabu tanggal  07 Februari 2018 pada jam 08.36 WIB. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Situs_Warisan_Dunia
https://id.m.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://id.wikipedia.org/wiki/Relief
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Candi_Prambanan
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504 (lima ratus empat) arca  (patung) Budha.
15

 Untuk menuju 

destinasi candi Borobudur ini hanya dibutuhkan waktu 60 (enam 

puluh) menit dengan kendaraan bermotor dari hotel Unisi. 

 

4. Struktur Organisasi Perusahaan 

Setiap hotel mempunyai struktur organisasi yang berbeda pada tugas dan 

tanggung jawabnya. Hal inilah yang membuat peran masing-masing pihak akan 

berpengaruh penuh dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Adapun struktur 

organisasi hotel Unisi adalah sebagai berikut:  

a. General Manager 

General Manager adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaanya 

untuk sasaran tertentu.
16

 Dalam hal ini kewenangan tertinggi dalam 

mengambil keputusan perusahaan adalah General Manager.  

Tugas utamanya adalah mewakili pemilik perusahaan yang berada di daerah 

kerja hotel sehingga senantiasa menjaga nama baik perusahaan baik internal 

maupun eksternal. Kemudian melaksanakan dan mengamankan tugas khusus 

yang diberikan lansung oleh pemilik perusahaan. Serta memberikan solusi 

dari permasalahan yang ada di hotel Unisi. Mengontrol keuangan, rumah 

                                                           
15

Candi Borobudur dikutib dari https://id.wikipedia.org/wiki/Borobudur di akses pada hari 

Rabu tanggal 07 Februari 2018 pada jam 08.40 WIB 
16

Deskripsi Manajer “kamus Besar Bahasa Indonesia” edisi Kelima (KBBI) 2016 Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Buddharupa
https://id.wikipedia.org/wiki/Borobudur
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tangga, kualitas pelayanan dan makanan, dekorasi dan interior hotel serta 

pembentukan norma-norma yang harus diikuti oleh karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada tamu. 

b. Eksekutif Secretary 

Eksekutif Secretary adalah orang yang membantu melaksanakan tugas 

administratif, seperti korespondensi, panggilan telepon dan janji pertemuan. 

Tugas utamanya adalah menulis dan mencatat surat-menyurat baik di internal 

maupun eksternal hotel.
17

 

c. Sales and Marketing  

Sales adalah orang yang melakukan penjualan produk dan jasa yang ada di 

perusahaannya. Sedangkan marketing adalah orang yang melakukan 

pemasaran produk, baik berupa barang maupun jasa yang ada di hotel. Tugas 

utamanya adalah memberikan informasi tentang produk, layanan dan 

promosi di hotel serta membuat rencana dan strategi tentang penawaran dan 

penjualan produk-produk yang ada di hotel.
18

 

d. Food and Beverage Departemen 

Food and Beverage Departemen adalah bagian yang mengurus bahan 

makanan dan minuman di hotel. Tugas utamanya adalah menyediakan 

                                                           
17

Wawancara dengan Astri Dita Maharani selaku Executif Secretary Hotel Unisi di 

Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018. 
18

Wawancara dengan Candra selaku Manajer Marketing Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 



75 
 

barang-barang keperluan hotel baik di dapur maupun kebutuhan lain di 

dalam hotel.
19

 

e. Waiter  

Waiter atau pelayan adalah orang yang melayani tamu. Tugas utama waiter 

adalah melayani dan menyajikan makan dan minum serta memberikan 

pelayanan terbaik untuk tamu dan wisatawan yang ada di restoran hotel. 

f. Kitchen Departemen 

Kitchen Departemen adalah bagian dapur yang mengelolah bahan-bahan 

mentah menjadi masakan. Tugas utamanya adalah mengelolah bahan-bahan 

mentah menjadi makanan yang disajikan baik untuk staf atau pegawai hotel 

maupun tamu dan wisatawan.
20

 

g. Steward  

Steward adalah orang yang membantu pekerjaan di bagian dapur atau kitchen 

serta restoran dalam hal kebersihan. Tugas utamanya adalah membantu 

membersihkan dan menyiapkan peralatan yang digunakan oleh kitchen 

berupa alat masak, piring dan keperluan lain yang di butuhkan oleh kitchen 

maupun food and beverage departeman.
21

 

 

                                                           
19

Wawancara dengan Candra selaku Manajer Marketing Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018 
20

Wawancara dengan Wahyu selaku Resepsionis Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 
21

Wawancara dengan Sapta selaku staf Kitchen Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 Februari 

2018. 
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h. Front Office Agent 

Front office agent atau dalam istilah lain adalah resepsionis adalah orang 

yang bertugas di bagian kantor depan. Tugas utamanya adalah menerima 

tamu yang check in (masuk) maupun check out (keluar) hotel, serta 

membantu tamu dalam hal pemesanan kamar dan bagian-bagian penting lain 

yang dibutuhkan oleh tamu.
22

 

i. Housekeeping 

Housekeping adalah orang yang menjaga kebersihan dan kerapian hotel baik 

di dalam maupun di luar lingkungan hotel. Tugas utamanya adalah 

membersihkan dan merapikan area kamar tamu, mengganti linen, handuk 

dan perlengkapan-perlengkapan lain yang dibutuhkan oleh tamu. 

j. Cleaning Service 

Cleaning Service adalah orang yang menjaga kebersihan dan kerapian area 

hotel, tugas utamanya adalah membantu housekeeping dalam membersihkan 

dan merapikan area hotel baik di dalam maupun di luar bangunan. 

k. Engineering 

Enginering adalah orang yang bertugas membantu dan memperbaiki alat-alat 

mesin dan barang-barang elektronik yang ada di seluruh area hotel. 

 

                                                           
22

 Wawancara dengan Wahyu selaku Resepsionis Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 
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l. Accounting 

Accounting adalah orang yang mengatur dan mengelolah keuangan. Tugas 

utamanya adalah mengelolah dan mendistribusikan uang yang ada di hotel, 

baik untuk keperluan belanja hotel maupun untuk gaji karyawan. 

m. Security 

Security adalah orang yang menjaga keamanan dan kenyaman di lingkungan 

hotel baik di dalam maupun di luar gedung hotel. 

Itulah gambaran tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi hotel 

Unisi. Untuk melihat secara lengkap gambaran umum tentang struktur organisasi 

pada hotel Unisi dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini: 

 Gambar 1 Struktur Organisasi 

Sumber: Hotel Unisi Yogyakarta 2018 
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5. Norma-norma Karyawan 

Untuk menyempurnakan kegiatan oprasional hotel yang menjalankan hotel 

syariah, maka diperlukan manajemen yang baik dalam pengelolaan sumber daya 

insani atau karyawan yang bekerja.  

Norma-norma merupakan ketentuan yang wajib diikuti dalam setiap 

aktivitasnya baik dalam berbusana maupun pelayanan. Adapun norma-norma 

yang diterapkan oleh adalah sebagai berikut: 

a. Ketentuan dalam berbusana atau pakaian karyawan, baik bagi staff hotel 

yang berada di bagian front office maupun back office yaitu harus sopan 

dan menutup aurat sesuai syariat Islam, serta diwajibkan juga untuk 

memakai jilbab bagi karyawan perempuan.
23

 

b. Menerima tamu dengan mengucapkan salam, baik dalam melakukan 

reservasi atau Check in maupun check out. 

c. Wajib menyapa tamu atau calon konsumen dengan senyuman yang ramah 

dan sopan di semua area hotel. 

d. Memberikan informasi yang jelas dan ramah terhadap tamu dengan 

komunikasi bahasa Inggris untuk tamu asing dan bahasa Indonesia yang 

baik dan benar bagi tamu lokal. 

                                                           
23

Wawancara dengan Astri Dita Maharani selaku Executif Secretary Hotel Unisi di 

Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018. 
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e. Manajemen jadwal ibadah bagi karyawan laki-laki yaitu diwajibkan untuk 

sholat Jum‟at di masjid, dan melakukan sholat berjama‟ah pada saat waktu 

sholat tiba.
24

 

f. Menerapkan ketentuan tidak merokok bagi seluruh karyawan dan staff 

hotel baik saat jam kerja atau di luar jam kerja, terutama saat 

menggunakan uniform  (pakaian) yang berlogokan hotel Unisi.
25

 

g. Manajemen jam kerja terbagi menjadi beberapa shift, untuk yang front 

office dengan 5 (lima) hari kerja dan 1 (satu) hari libur sedangkan back 

office bekerja setiap hari senin sampai dengan Jumat sedangkan sabtu 

hanya setengah hari. 

 

6. Data Kunjungan Tamu Tahun 2017 

Hotel Unisi dengan menampilkan brand sofyan merupakan hotel yang 

memberikan pelayanan dan konsep hotel secara profesional. Salah satu indikator 

kesuksesan dalam berbisnis adalah jumlah kunjungan tamu pada hotel tersebut. 

Oleh sebab itulah untuk melihat keberhasilan dalam menjalankan manajemen 

syariah maka perlu data yang valid untuk mendukung kesuksesan tersebut. 

Adapun data kunjungan tamu tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 3 berikut ini. 

 

 

                                                           
24

Wawancara dengan Candra selaku Manajer Marketing Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 
25

Wawancara dengan Astri Dita Maharani selaku Executif Secretary Hotel Unisi di 

Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2018. 
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Tabel 3 Data Kunjungan Tamu Hotel Unisi Yogyakarta Tahun 2017 

No Bulan 
Kunjungan Tamu 

(perorang) 
Tahun 

1 Januari 2,840 2017 

2 Februari 1,913 2017 

3 Maret 2,403 2017 

4 April 3,159 2017 

5 Mei 3,075 2017 

6 Juni 1,078 2017 

7 Juli 3,359 2017 

8 Agustus 3,196 2017 

9 September 2,983 2017 

10 Oktober 2,887 2017 

11 November 3,162 2017 

12 Desember 3,501 2017 

Sumber : Hotel Unisi, 2018 

Dari data jumlah kunjungan tamu di atas maka, secara umum dapat di 

simpulkan hotel Unisi telah berhasil menjalankan manajemen syariah dengan 

baik, hal ini terbukti dari kunjungan tamu perbulan dapat mencapai 60% sampai 

dengan 80% dari kamar yang tersedia di hotel. 
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B. Pembahasan 

Untuk menjawab fokus dan pertanyaan penelitian ini, maka perlu pemaparan 

yang mendalam terhadap teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Oleh 

sebab itulah penulis akan mendiskripsikan jawaban terhadap fokus dan 

pertanyaan penelitian berikut ini.  

1. Implementasi Bauran Pemasaran pada Sofyan Inn Hotel Unisi  

konsep 7P 

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep perusahaan dalam menjual 

dan menawarkan produk untuk mendapatkan konsumen. Penulis menggunakan 

konsep 7P sebagai salah satu alternatif untuk menjawab fokus penelitian yang 

diterapkan pada  Sofyan Inn Hotel Unisi. 

a.  Product 

Produk menurut Rambat dan Hamdani merupakan keseluruhan konsep objek 

atau proses yang akan memberikan nilai pada konsumen. Dalam industri hotel, 

konsumen membeli produk bukan hanya membeli secara fisik, namun manfaat 

yang dimiliki pada produk tersebut bernilai juga secara rohani. Dalam bisnis hotel 

yang berprinsip syariah, salah satu  faktor yang sangat penting dari sebuah produk 

adalah terhindarnya dari sesuatu yang haram, baik secara fisik, proses pelayanan 

dan pengelolaanya serta faktor-faktor lain yang mendukungnya. 

Menurut Kotler dan Keller produk dalam pemasaran jasa terdiri dari atas 

produk inti (core benefit), produk dasar (basic point) produk yang diharapkan 
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(expected product). Produk yang ditingkatkan (argumented product) dan produk 

potensial (potensial product). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, hotel Unisi menawarkan produk kepada 

tamu dan konsumen berupa:  

1)  Core benefit atau manfaat inti dari produk adalah menawarkan tempat 

istirahat yang nyaman (tidur). Untuk hotel syariah manfaat inti yang 

ditawarkan tentunya tempat yang nyaman untuk istirahat dan harus 

dengan muhrimnya. Di hotel Unisi ketentuan tamu yang menginap 

berpasangan adalah tamu yang berpasangan resmi dengan dibuktikan 

pada identitas diri KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas lain yang 

mendukungnya misalnya kartu keluarga atau buku nikah. 

2) Basic product atau produk dasar yang harus dimiliki adalah kamar beserta 

kelengkapannya. Untuk hotel Unisi, produk dasarnya adalah 

mengarahkan kepada syariah, di setiap kamar disediakan, kamar mandi 

dan tempat berwudhu yang terpisah dari toilet, tanda penunjuk arah kiblat, 

alat untuk ibadah (sajadah dan mukena), serta Al Quran. 

3)  Expected product atau  produk yang diharapkan adalah fasilitas yang 

mendukung kenyaman di dalam kamar untuk beristirahat. Di hotel Unisi 

fasilitas yang diberikan cukup memadai, yaitu berupa lemari pakaian, 

Televisi LED, kulkas mini, pemanas air, AC, wifi, wastafel, brangkas 

penyimpanan barang berharga, dan telepon. Sedangkan untuk fasilitas 

keperluan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari berupa, sabun, sampo, 

kondisoner, perlengkapan menggosok gigi, pengkilap sepatu, penutup 
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rambut, plastik kebersihan, cutton bud, perlengkapan jahit, pencukur 

rambut dan sisir.  

4) Augmanted product atau produk yang ditingkatkan pada hotel Unisi 

produk yang ditingkatkan adalah Mushola yang bersih dan nyaman 

dilengkapi dengan peralatan sholat (sajadah, mukena), dan Al Quran,  

restoran yang menyajikan menu masakan lokal Nusantara dan 

international, serta area parkir yang cukup memadai.
26

 

5)  Potencial product atau produk potensial di hotel Unisi belum memiliki 

produk yang sangat potensial untuk tamu, namun produk potensial ini 

hanya digunakan bagi karyawan dan staf hotel berupa ruang meeting dan 

ruang pelatihan bagi karyawan. 

b. Price  

Tarif atau harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

satuan produk bauran pemasaran. Karena harga adalah nilai yang ditukar tamu 

untuk mendapatkan kepemilikan dari sebuah jasa. Tarif dalam sebuah hotel akan 

menunjukan tingkat fasilitas yang ditawarkan.  

Dari hasil penelitian, di hotel Unisi penentuan tarif yang harus dibayar oleh 

tamu adalah tergantung dengan fasilitas yang didapatkan, artinya tamu yang 

memilih fasilitas lengkap maka akan membayar lebih mahal dari pada kamar yang 

fasilitasnya biasa. Begitu juga dengan menikmati makan dan minum di restoran. 

Tamu akan membayar harga makan dan minum tersebut sesuai dengan pelayanan 

dan jenis masakan tertentu. Misalnya, dalam menikmati sajian masakan lokal 

                                                           
26

Observasi Fasilitas Kamar Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018 
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Nusantara, harga yang harus dibayar akan lebih murah harganya dari pada 

masakan international.  

Selain itu dalam menentukan harga, hotel Unisi juga memberikan harga 

khusus sesuai dengan permintaan dan kepuasan tamu (order), salah satunya 

adalah penentuan harga khusus bagi tamu yang akan melakukan honeymoon, 

maka harga tersebut disesuaikan dengan permintaaan fasilitas yang diberikan. 

Begitu juga dengan pelayanan khusus makan dan minum di restoran, harga yang 

dibayar oleh tamu belum termasuk service and tax sebesar 21%. Service and tax 

ini adalah uang extra yang diberikan tamu kepada karyawan hotel, kemudian uang 

ini akan dibagikan kepada karyawan dengan jumlah tertentu untuk harga service. 

Sedangkan tax adalah uang pajak yang dibayarkan oleh hotel Unisi kepada 

pemerintah terhadap penjualan makanan dan minuman di restoran. 

c. Place 

Lokasi atau tempat pelayanan merupakan salah satu cara untuk memudahkan 

konsumen menikmati produk yang ditawarkan oleh hotel. Dalam industri 

perhotelan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuka cabang baru di 

berbagai lokasi yang strategis dan mempunyai pontensi keberhasilan terhadap 

perkembangan perusahaan. Dengan kata lain lokasi pelayanan dapat teratasi 

dengan membuka cabang di kota yang diinginkan. 

Hotel Unisi dalam menempatkan lokasi hotel di jalan pasar kembang 

Yogyakarta, pasar kembang adalah salah satu titik pusat kota Yogyakarta dimana 

lokasi ini sangat strategis untuk menawarkan produk layanan jasa penginapan. 
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Selain itu jalan pasar kembang merupakan akses menuju salah satu stasiun kota 

Yogyakarta, dimana stasiun ini berada tepat berada di utara hotel.  

Selain dekat dengan stasiun kota lokasi hotel Unisi juga berdekatan dengan 

pusat perbelanjaan Malioboro yang merupakan salah satu icon yang dimunculkan 

oleh pemerintah kota Yogyakarta.
27

 Hal lain yang menjadikan alasan memilih 

jalan pasar kembang sebagai tempat pelayan adalah dekat dengan destinasi wisata 

seperti landmark Tugu dan Kesultanan Kraton Yogyakarta. 

Namun untuk lokasi pelayanan yang dimiliki oleh hotel Unisi khsusnya 

tempat parkir masih sangat kurang dan tidak mencukupi untuk hotel dengan 72 

kamar. Tempat parkir yang dimiliki hanya cukup untuk mobil dan motor, dan 

itupun jika di jumlahkan masih sangat kurang. Oleh sebab itulah hotel Unisi 

bekerjasama dengan hotel lain agar wisatawan dapat tenang untuk menempatkan 

bus dan armada mereka. 

d. Promotion 

Menurut definisinya promosi adalah memberikan informasi kepada orang lain 

dalam pengenalan kepada masyarakat. Menurut tujuan kegiatan promosi antara 

lain: modifikasi tingkah laku, memberitahu, membujuk, mengingatkan. 

Sedangkan pilihan tujuan tersebut tergantung pada saat kondisi produk yang 

ditawarkan pada saat itu.  

Pemilihan promosi di hotel Unisi lebih banyak dalam bidang iklan, yaitu 

melalui media cetak berupa brosur dan koran serta media internet baik sosial 

                                                           
27

Observasi Lokasi Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018. 
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maupun website resmi. Selain melakukan promosi lewat iklan, hotel Unisi juga 

melakukan kerjasama dengan tour and travel, travel agent, dan travel mart baik 

yang mempunyai lembaga resmi maupun tidak, dan melakukan hubungan 

kemasyarakatan melalui kegiatan sosial dan amal, yang bekerja sama dengan 

industri hotel lainnya.
28

 

Dalam memilih agent travel, hotel Unisi juga mengutamakan kerjasama yang 

profesional artinya kegiatan promosi dalam bidang kerjasama ini adalah melihat 

pengalaman kerjasama sebelumnya, salah satunya adalah dengan memilih 

perusahaan dan agent travel yang menepati janji dalam setiap aktivitasnya serta 

menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh hotel Unisi sebagai hotel syariah.
29

 

Hal lain yang dijadikan  media promosi  hotel Unisi adalah bekerjasama 

dengan perusahaan yang menyediakan oleh-oleh khas daerah jogja.
30

 Hal ini 

penting karena untuk membantu konsumen memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya 

dalam melakukan promosi hotel Unisi juga menjual produk berupa Souvenir atau 

Merchandise dengan logo hotel Unisi yang dijual untuk tamu sebagai oleh-oleh 

cindera mata. Adapun produk Souvenir tersebut diantaranya payung, gelas, bantal, 

polo shirt, trumbler, Head gear dan Key chain.
31

  

                                                           
28

Wawancara dengan Kukuh Wibawanto selaku General Manager Hotel Unisi di Yogyakarta, 

tanggal 10 Februari 2018. 
29

Wawancara dengan Candra selaku Manajer Marketing Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 
30

Wawancara dengan Wahyu selaku Resepsionis Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 
31

Observasi Marchindise Hotel Unisi di Yogyakarta, 20 Januari 2018. 
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Di dalam iklan dan promosi hotel Unisi hotel lebih banyak memunculkan 

brand atau logo penjaminan mutu tentang kesyariahan hotel yaitu nama sofyan 

yang sudah dikenal masyarakat sebagai pelopor hotel syariah di Indonesia.  

e. Process 

Proses dalam industri hotel adalah sistem keseluruhan untuk mewujudkan 

suatu barang dan jasa tidak hanya kebutuhan fisik akan tetapi kebutuhan rohani 

juga terpenuhi. Proses menurut Rambat dan Hamdani adalah gabungan semua 

aktivitas, umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas 

dan hal-hal rutin, dimana saja dihasilkan dan disampaikan untuk konsumen.  

Dari hasil penelitian, hotel Unisi mempunyai prosedur yang selalu 

mengarahkan pada keberkahan dan kemaslahan dan menghindarkan dari yang 

haram, baik dalam produk barang maupun jasa. Untuk proses dalam penerimaan 

tamu, hotel Unisi sangat memperhatikan tentang penyeleksian tamu, baik secara 

personal (berpasangan) maupun dengan rombongan yang dibawakan oleh agen 

tervel. Ketentuan ini diformulasikan dengan terlampirnya persyaratan tamu yang 

berpasangan dengan membuat aturan khusus bagi tamu yang bukan muhrim. Serta 

melakukan pengawasan terhadap aktivitas tamu yang belainan jenis bagi tamu 

rombongan guna terhindarkan dari hal yang melanggar etika dalam bertamu.
32

  

Selain proses penerimaan tamu, hotel Unisi juga melakukan proses 

pengelolaan bahan makanan dan minuman yang halal dan terhindar dari 

kandungan yang haram. Hal ini didukung juga oleh chef yang profesional dalam 

                                                           
32

Observasi Syarat dan Ketentuan Tamu di Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018. 
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bidangnya baik pada pengelolaan maupun dalam menyajikan masakan.
33

 

Kehalalan pada restoran ini telah dijamin oleh Lembaga Pengawas Obat-obatan 

dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPOM MUI). Dan  hotel Unisi juga 

melakukan audit dan pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh lembaga 

tersebut.
34

 

f. Physical Evidence 

Sarana fisik merupakan bagian terpenting dalam perusahaan yang menjual 

produk jasa. Sarana fisik yang dilakukan oleh hotel syariah akan menjadi nilai 

tambah bagi tamu dalam menikmati liburannya. Menurut  Rambat dan Hamdani 

untuk menjadi perhatian penting bagi hotel syariah terhadap sarana fisik yaitu 

perlengkapan bangunan, termasuk lighting system, dan tata ruang karena 

berpengaruh terhadap suasana hati. 

 Dalam sarana fisik hotel Unisi menerapkan konsep interior yang 

mengarahkan kepada nilai-nilai tauhid yaitu seni kaligrafi, baik di lobby, restoran 

dan kamar tidur tamu. Selain interior seni kaligrafi yang menjadi ciri khas hotel 

syariah suasana yang Islami juga menjadi salah satu bentuk sarana fisik yang 

dilakukan oleh hotel Unisi, yaitu dengan mengalunkan lagu dan musik keIslaman 

untuk menambah kenyamanan suasana hati.
35

  

Selain itu hotel Unisi juga melengkapi sarana fisik ini dengan wallpaper yang 

menampilkan gambar tumbuhan bunga sebagai pelengkap light system di setiap 

                                                           
33

Observasi Menu Restoran Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018. 
34

Wawancara dengan Kukuh Wibawanto sekau General Manager Hotel Unisi di Yogyakarta, 

tanggal 10 Februari 2018. 
35

Observasi Bukti Fisik Bangunan Gedung Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018. 
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area kamar tidur tamu. Hotel Unisi juga memberikan sarana fisik yang aman dan 

nyaman untuk konsumennya, berupa lingkungan yang asri, rapi dan bersih serta 

suasana kondusif bagi tamu didukung oleh security dan cctv yang dipasang pada 

setiap sudut-sudut tertentu guna menghindari hal yang tidak diinginkan. 

Namun dari hasil observasi penulis, hal yang sangat kurang adalah tempat 

menunggu tamu pada saat check in dan check out. Karena tempat ini berukuran 

sangat kecil dan tidak tersedianya sofa atau tempat duduk yang memadai bagi 

tamu. Hal ini bisa saja di manfaatkan oleh tamu yang berpasangan yang diatur 

oleh agen travel, karena tidak semua agen travel memberikan informasi yang 

ketast terhadap semua tamu yang ada. 

g. People of Participant  

Orang yang berpartisipasi menurut Rati Hurriyati adalah semua yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi 

konsumen. Sebuah industri hotel dalam menjalankan penjualan jasa peranan orang 

yang berpartisipasi sangat mempengaruhi konsumen untuk memilih hotel sebagai 

tempat beristirahat. 

Dari hasil penelitian terhadap orang yang berpartisipasi, hotel Unisi 

memberikan pelayanan yang sangat baik dan ramah, hal ini terlihat dalam proses 

melayani pada saat chek in dan check out dari hotel. Selain itu untuk merasakan 

langsung implementasi dalam pelayanan terhadap peranan orang yang 

berpartisipasi, penulis juga menjadi salah satu tamu restoran yang ada di hotel 

Unisi. Dari hasil observasinya penulis merasakan pelayanan yang ramah dan 
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sopan oleh salah seorang waiter restoran dalam memberikan informasi menu 

restoran.
36

 

Untuk meningkatkan peranan orang yang perpartisipasi pihak manajemen hotel 

juga memberikan pelatihan (training) kepada seluruh karyawan hotel pada 

bidangnya masing-masing. Selain itu kegiatan silaturahmi juga dilakukan oleh 

pihak manajemen untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan (team work) dalam 

menjalin kekompakan dengan mengadakan kajian keislaman dan buka bersama 

pada saat bulan ramadhan.
37

 

Dalam menerapkan hotel syariah, untuk kostum dan busana karywan hotel 

Unisi masih terbatas dalam penyediaan uniform kerja. Dari hasil observasi penulis 

menemukan bahwa pakaian yang digunakan oleh staf dan karyawan sebagian 

besar adalah baju batik yang belum seragam. Sedangkan untuk kaos casual yang 

digunakan untuk oprasional juga masih kurang dan tidak begitu rapi untuk sat 

dipakai. Oleh sebabnya sebaiknya penggunaan kostum ini di prioritaskan sebagai 

bentuk pelayanan yang mengutakan kebersihan dan kerapian. 

 

 

 

 

                                                           
36

Observasi Pelayanan Hotel Unisi di Yogyakarta, pada 20 Januari 2018. 
37

Wawancara dengan Candra selaku Manajer Marketing Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 

Februari 2018. 



91 
 

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Bauran Pemasaran Sofyan Inn 

Hotel Unisi Konsep 7P. 

Bisnis Hotel syariah adalah bisnis jasa penyediaan akomodasi berupa kamar-

kamar di dalam suatu bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan 

dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya yang mendukung secara 

harian dengan berorientasi pada keuntungan yang dijalankan dengan prinsip 

syariah.
38

 

Untuk menjawab fokus penelitian yang kedua tentang bagaimana 

implementasi bauran pemasaran yang dilakukan oleh hotel Unisi dalam perspektif 

ekonomi Islam, maka penulis akan menjabarkan bauran pemasaran dengan konsep 

7P dalam ekonomi Islam berikut ini. 

a. Penawaran dan Penjualan Produk (Product)  

Konsep Islam dalam menawarkan produk kepada konsumen adalah produk 

yang halal, mulai dari bahan, prosesnya serta hasil yang didapatkan. Kemudian 

produk tersebut berguna serta dibutuhkan oleh konsumen dan membawa maslahah  

(kebaikan). Dari hasil penelitian produk yang ditawarkan oleh hotel Unisi kepada 

tamu adalah produk yang halal, produk tersebut adalah: 

1) Kamar Tamu 

Kamar tamu merupakan produk utama hotel Unisi. Hotel Unisi menawarkan 

produk kamar dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan dibutuhkan oleh 

tamu. Baik bagi muslim maupun non muslim. Hotel Unisi memberikan fasilitas 

                                                           
38

Dikutib dari Fatwa DSN MUI no. 108 Tahun 2016. 
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penunjang keislaman yang membantu tamu untuk menjalankan ibadah yang 

merupakan kewajiban setiap muslim yaitu, penunjuk arah kiblat, sajadah, mukena 

dan Al Qur‟an. Untuk mendukung aktivitas ibadah ini, hotel Unisi juga 

memberikan fasilitas tempat berwudhu yang terpisah dari toilet, hal ini untuk 

memudahkan tamu agar terhindar dari najis. 

Di dalam Al Qur‟an Allah Subahanahu wata‟ala menjelaskan tentang 

kewajiban beribadah ini pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, “Aku 

tidaklah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada-Ku”.
39

 

Oleh sebab itulah, dengan adanya fasilitas pendukung keisalaman ini, aktivitas 

tamu hotel Unisi tidak akan terkendala untuk melakukan ibadah terutama sholat. 

Dan fasilitas inilah yang membedakan antara hotel konvensional dengan syariah, 

sehingga tamu muslim lebih banyak memilih hotel syariah. 

Namun kamar tamu yang dimiliki oleh hotel Unisi hanya berukuran 18m
2 
 

sehingga untuk melakukan ibadah sholat dalam kamar, maka tamu diminta untuk 

menggeser ranjang yang ada, walaupun pada kenyataannya tersedia muhsola di 

lantai 2 jika akan melakukan sholat.  

2) Restoran  

Restoran merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh hotel Unisi 

sebagai pelengkap fasilitas yang ada di dalam hotel. Restoran merupakan 

kebutuhan yang sangat penting bagi tamu. Karena sebagian tamu adalah orang 

yang belum mengenal daerah hotel dan lingkungannya.  

                                                           
39

 Al-Qur‟anulkarim, Syamil.., hlm. 523. 
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Hotel Unisi menawarkan produk restoran dengan menjamin kehalalan pada 

semua makanan dan minuman yang disajikan. Hal ini penting mengingat 

kebutuhan wisatawan bukan hanya untuk mendapatkan fasilitas yang nyaman 

sebagai tempat beristirahat. Namun kebutuhan akan restoran ini merupakan 

kebutuhan yang juga dibutuhkan oleh tamu untuk mendukung setiap aktivitasnya. 

Sebagai hotel syariah, hotel Unisi menjamin produk yanng halal dari mulai 

bahan baku makanan dan proses penyajianya. Untuk menjamin kehalalan produk 

ini hotel Unisi telah mendapatkan jaminan halal dengan terbitnya sertifikat halal 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan untuk menjaga kehalalannya 

manajemen hotel Unisi juga melakukan audit setiap 6 (enam) bulan sekali untuk 

mengontrol dan melakukan pengawasan pada setiap aktivitas penglolahan bahan 

makan dan minum di restoran.
40

 

Dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 168 Allah Subahanahu wata‟ala 

berfirman yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal 

dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.
41

 Oleh sebab kehalalan 

produk restoran ini juga menjadi daya tarik wisatawan muslim untuk mengunjungi 

hotel Unisi. 

Namun dari hasil observasi ke bagian dapur, penulis menemukan bahwa 

standar oprasional prosesdur dalam menjalankan sistem manajemen, hotel Unisi 

masih belum maksimal, hal ini terlihat ketika memasuki ruang dapur, staf dapur 

                                                           
40

Wawancara dengan Kukuh Wibawanto selaku General Manajer Hotel Unisi di Yogyakarta 

tanggal 10 Februari 2018. 
41

 Al Qur‟anulkarim, Syamil Qur‟an..., hlm. 25. 
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tidak memakai alat penutup kepala, padahal salah satu ciri yang paling menonjol 

untuk menjaga makanan dan minuman yang sehat adalah memakai kostum yang 

standar. 

Begitu juga dengan pengeloaan masakan untuk karywan, dari hasil penelitian 

penulis menemukan bahwa area masakan dan tempat pencucian tidak tertata rapi 

dan bersih, padahal untuk menjaga kesehatan pada masakan, temat pencucian dan 

sabunnya harus terpisah dari makanan yang akan diolah. 

b. Penentuan Harga (Price) 

Islam sangat mengajurkan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kejujuran pada 

setiap transaksi perdagangan bisnis jasa. Dalam menentukan harga, Islam sangat 

menganjurkan kepada setiap manusia untuk berlaku adil dan tidak dzolim, serta 

tidak memakan harta secara bathil.  

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada surat An Nahl ayat 90 yang 

artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kepada karabat, dan Dia melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”. 
42

 

Dari hasil penelitian, penulis menemukan hotel Unisi telah menentukan harga 

secara adil dan tidak dzolim serta menghindari dari aktivitas yang terlarang. Salah 

satunya adalah dengan menentukan harga kamar, hotel Unisi menetapkan harga 

kamar sesuai dengan fasilitas yang didapatkan oleh tamu. Begitu juga pada 

penentuan harga jasa pelayanan restoran, manajemen hotel Unisi memberlakukan 
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service and tax (pelayanan dan pajak) kepada tamu yang melakukan pemesanan 

secara mandiri (alacart).  

Untuk menjadi nilai lebih pada prinsip kejujuran hotel Unisi memberikan 

info tertulis pada menu restoran yang ditampilkan pada halaman daftar menu 

restoran. Rasulullah Salallahu‟alaihi wasalam pernah bersabda dalam hadisnya 

yang berbunyi: 

ٍَْعب ِى ثِب ْلــِخٍَب ِسَهب لَْن ٌَزَفََش قَب ثٍَ   -اْلجَ َّ َمَز ثَب، ُهِحقَْذ ثََش َمخُ فَئِ ْى َصــَذقَب  َّ إِْى َمــزََوب  َّ َُِوب,  ِسَك لَــ ْْ ٌَــب،ثُ

َِِوب.  ٍِْع  ثَ

Artinya: “Dua orang yang bertransaksi boleh memilih selama keduanya 

belum berpisah.” Atau beliau berkata, Sampai kedua berpisah. Maka jika 

keduanya jujur dan menjelaskan, pasti keduanya diberkahi di dalam 

transaksi mereka berdua. Dan jika keduanya menyembunyikan (yang cacat) 

dan berdusta, maka hilanglah berkah mereka berdua.”
43

 

Hadis ini menunjukan pentingnya berlaku adil dan tidak memakan harta 

secara bathil pada saat bertransaksi bisnis, karena akan berdampak pada 

keberkahan, baik bagi tamu maupun  hotel Unisi. Kejujuran ini akan 

menimbulkan rasa saling ridho dan saling percaya bagi semua pihak. Oleh sebab 

itulah prinsip kejujuran ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang 

berdampak pada hasil keuntungan dari tamu hotel Unisi. Sehingga tamu tidak 

merasa terdzolimi. 

c. Pemilihan Lokasi Pelayanan (Place) 

Setiap perusahan mempunyai strategi tersendiri dalam menentukan lokasi 

pelayanan. Islam merupakan agama yang mengajak untuk keselamatan bagi setiap 
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orang yang memeluknya, oleh sebab itulah dalam memilih lokasi pelayanan 

keselamatan ini harus melihat kondisi lingkungan, baik bagi dirinya, 

perusahaannnya maupun orang lain.  

1. Memilih Lokasi yang Strategis 

Ikhtiar merupakan salah satu prinsip dalam pemasaran secara Islam. Memilih 

lokasi yang strategis merupakan bentuk ikhtiar perusahaan guna mendapatkan 

hasil yang terbaik. Dari hasil penelitan lokasi pelayanan yang dipilih oleh hotel 

Unisi adalah tempat yang strategis. Pak Kukuh sebagai pimpinan tertinggi di hotel 

Unisi mengungkapkan bahwa, “pemilihan lokasi ini adalah pilihan yang tepat 

untuk usaha dalam bidang jasa penginapan, dimana lokasi ini sangat strategis dan 

memiliki akses yang mudah bagi tamu dan wisatawan untuk menemukan lokasi 

hotel tempat berdirinya usaha”.
44

 

Lokasi hotel Unisi berada tepat di selatan pintu utama stasiun kereta api Tugu 

Yogyakarta, yang terletak di jalan Pasar Kembang 42 Yogyakarta.
45

 Selain berada 

di depan lokasi stasiun kota, lokasi ini juga dekat dengan pusat perbelanjaan 

Malioboro dan destinasi wisata lainnya yang dapat diakses dengan berjalan kaki 

yaitu Kraton Kesultanan Hadiningrat Yogyakarta dan landmark Tugu Yogyakarta. 

Pemilihan lokasi pelayanan berhubungan erat dengan keputusan konsumen 

dalam memilih tempat menginap. Dalam Islam beriktiar untuk mencari karunia 

Allah sangat dianjurkan dengan cara bertebaran di muka bumi ini sebagai 
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pelaksanaan keta‟atan kita kepada sang Maha Pencipta Alam Raya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al Qur‟an surah Al Isra ayat 19 yang berbunyi: 

َهيْ  َسَعى ِخَشحَ اَ أََسادَ  َّ َِب َّ َِب لَ َْ  َسْعٍَ ُُ ُِن َمبىَ  فَأُّلَئِلَ  ُهْؤِهي   َّ ْشُنْسا   َسْعٍُ ١ٔ- ه  - 

Artinya: “Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke 

arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka 

itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik”.
46

 

 

Jadi dengan kata lain bersunguh-sunguh untuk berusaha mencari karunia 

Allah Subhanahu wata‟ala merupakan bentuk ikhtiar seorang pemasar syariah. 

yang akan membawa keselamatan bagi perusahaan. 

2. Kenyaman dan Keamanan Tamu 

Selain berikhtiar untuk mendapatkan tempat yang terbaik, seorang pemasar 

syariah, akan melihat kenyamanan dan keamanan tamunya sebagai bukti 

keta‟atannya kepada Allah Subhanahu wata‟ala. Dari hasil penelitian, hotel Unisi 

menjadikan kenyamanan dan keamanan dalam pemilihan lokasi hotel sebagai 

prioritas utama. Hotel Unisi yang berlokasi pada daerah pasar kembang adalah 

lokasi yang sebagian masyarakat beranggapan miring dan negatif. Namun 

keberadaan hotel ini tidak mejadikan hotel Unisi sebagai hotel syariah yang 

tercela. Candra mengatakan “selama beroprasional belum ada tamu yang 

komplain karena lokasi hotel ini berada di tempat yang negatif”.
47

  

Hal ini dapat dibuktikan dari data kunjungan hotel pada tahun 2017 yang 

rata-rata kunjugan tamu di hotel ini mencapai 60% sampai dengan 80% setiap 
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bulan. Dari data ini menunjukan kenyaman dan kemanan tamu telah terjamin 

dengan baik. Seorang pemasar syariah mempunyai karakteristik theitis atau 

robbabiyah adalah seorang pemasar yang yakin akan keadilan Allah Subhanahu 

wata‟ala. Dengan menghadirkan hotel syariah yang selalu mengarahkan dan 

berorientasi pada kebaikan dunia dan akhirat. 

Dalam Al Qur‟an Allah berfirman dalam surah Al Hasyr ayat 23 yang 

berbunyi: 

 َْ ُُ  ُ َْ  إِل   إِلَََ  َل  ال ِزي ّللا  ٍِْويُ  اْلُوْؤِهيُ  الس ََلمُ  اْلقُذُّّطُ  اْلَولِلُ  ُُ َِ ِ  ُسْجَحبىَ  اْلُوزََنجِّشُ  اْلَجج بسُ  اْلَعِضٌضُ  اْلُو  ّللا 

ب ٖٕ- ٌُْشِشُمْىَ  َعو  - 

Artinya: “Dia-lah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Maha Raja Yang Maha 

Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Menjaga keamanan. Pemelihara 

keselamatan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala 

keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan”.
48

 

 

Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa, Allah Subhanahu 

wata‟ala yang memberi keamanan dan kesejahteraan terhadap hamba-Nya yang 

taat dalam setiap aktivitasnya. Jadi dengan memilih hotel syariah maka kita akan 

merasa aman dan nyaman untuk beristirahat, karena hal ini sudah di jamin oleh 

Allah melalui firman-Nya dalam Al Qur‟an. 

3. Maslahah 

Dari hasil penelitian hotel Unisi merupakan sebuah perusahaan yang 

berbentuk bisnis namun juga sebagai perusahaan yang mengajak kepada kebaikan 

atau dakwah yang bersifat sosial. Disebutkan sebagai dakwah sosial karena 
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keberadaan hotel ini membawa maslahah bagi wisatawan yang menginap di hotel 

Unisi dan juga bagi lingkungan sekitar hotel. 

Dalam hal ini Allah menegaskan dalam firmannya pada surah Al An‟am ayat 

162 yang artinya: “Katakanlah (Muhammad), sesungguhnya sholatku, ibadahku, 

hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam”.
49

 Keberadaan 

sebuah perusahaan akan mempengaruhi keadaan lingkungan sekitarnya, 

sebagaimana jika kita berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, maka 

kita akan mendapatkan keharuman yang semerbak wangi.  

Hotel Unisi sebagai perusahaan yang menyebarkan keharuman dalam setiap 

aktivitasnya adalah seperti pedagang minyak wangi yang suatu saat akan 

membuat perusahaan lain sadar akan keberadaan hotel ini. Hal ini juga yang 

dilakukan oleh Rasulullah Salallahu‟alahi wassalam pada saat mendirikan masjid 

pertama di kota Madinah. Pendirian masjid ini merupakan strategi dakwah 

Rasulullah Salallahu‟alaihi wassalam di kota madinah pada waktu itu hingga 

akhirnya kota Madinah menjadi pusatnya ilmu Islam pada saat ini. Oleh sebab 

itulah sebagai perusahaan yang berkonsep syariah pada setiap aktivitasnya maka 

kegiatan aktivitas perusahaan ini akan mengarahkan pada kebaikan dan 

keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. 

d. Promotion 

Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam Islam konsep promosi 

adalah melihat kegunaan produk, kualifikasi produk, karakteristik produk 
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disesuaikan dengan kenyataan yang ada dilapangan dan berorientasi pada nilai 

kejujuran, amanah dan tanggung jawab terhadap kualitas dan fasilitas layanan 

tersebut. Dari hasil penelitian bentuk promosi hotel Unisi terbagi menjadi 

beberapa bagian utama, yaitu: 

1) Kerjasama dengan Perusahaan lain. (Al-Waqiyyah): 

Kerjasama merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh hotel 

Unisi. Dalam menyebarkan informasi, semua kegiatan bisnis hendaklah selaras 

dengan apa yang diperintahkan Allah Subahanahu wata‟ala melalui lisan 

Rasulullah Salallahu‟alaihi wassalam.  

Dari hasil penelitian, kegiatan promosi yang dilakukan oleh hotel Unisi 

adalah bekerjasama dengan instasi yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan 

wisata yaitu perusahaan tour and travel.
50

 Selain itu hotel Unisi bekerjasama juga 

dengan travel mart yaitu agen travel yang memadukan berwisata sekaligus 

belanja bagi konsumen hotel. Dan kegiatan ini sebagai bentuk pelayanan 

tambahan kepada tamu hotel.  

Selain bekerjasama dengan agen travel, hotel Unisi juga melakukan aktivitas 

kerjasama lain dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini menjadi 

penting karena untuk memperkenalkan hotel Unisi kepada masyarakat secara 

langsung dengan mengadakan kegiatan sosial.
51
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Nabi Muhammad Salallahu‟alaihi wassalam telah berhasil menjadi seorang 

wirausahawan dengan mengasah kemampuan dirinya dalam berdagang dikalangan 

pembisnis dan masyarakat pada waktu itu. Sebelum beliau mempunyai modal 

yang besar seorang yang kaya raya waktu itu Siti Khadijah melakukan bentuk 

kerjasama dengan Nabi dalam bentuk perdagangan keluar negeri dengan berbagi 

keuntungan atau bagi hasil.  

Menjalin kerjasama adalah bentuk saling menjaga nama baik dan juga 

menjalin silaturahmi yang dianjurkan oleh baginda kita nabi Muhammad 

Salallahu‟alaihi wassalam dan akan membawa keberuntungan baik dunia maupun 

di akhirat. hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam 

Bukhori dari Anas bin Malik, Rasulullah salalallahu‟alaihi wasalam bersabda 

yang artinya: “Siapa yang senang dilapangkan baginya rezekinya atau 

dipanjangkan baginya umurnya maka sambunglah tali kekelurgaannya”.
52

 Makna 

dilapangkan rezki disini yaitu mendapatkan berkahnya, karena silaturahmi itu 

adalah sedekah. Oleh sebab itu bersama-sama membangun kegiatan bisnis adalah 

salah satu perintah agama Islam dan akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas 

tersebut. 

2) Prinsip Promosi melalui Media Informasi 

Penggunaan Media informasi merupakan bentuk kedua yang dilakukan oleh 

hotel Unisi dalam melakukan penyebaran informasi. Media informasi ini sangat 

beragam mulai dari  media cetak berupa koran dan brosur maupun dengan media 

internet berupa website, media sosial facebook dan juga youtube.  
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Dalam Islam prinsip penyebaran informasi harus sesuai dengan realita yang 

ada, tidak curang dan bertanggung jawab sehingga konsumen yang mendapatkan 

informasi tersebut tidak kecewa, dalam hal ini Allah Subhanahu wata‟ala 

menjelaskan tentang orang yang curang dalam Al Qur‟an surah Al Mutafifin ayat 

pertama yang artinya: “Celakalah orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang)”
53

 

Ayat ini menjelaskan betapa celaka orang yang curang, baik dalam berdagang 

dan melakukan penyebaran informasi. Akibat dari sifat curang ini akan 

berdampak pada ketidakpercayaan konsumen untuk memilih hotel syariah sebagai 

tempat menginap. Oleh karenanya Islam sangat mengajurkan untuk bertanggung 

jawab terhadap apa yang disampaikan, sehingga hasil yang didapatkan dari 

penyebaran informasi berupa promosi tidak mencelakakan bagi perusahaan.  

Selain itu dalam Islam penyebaran informasi berupa promosi haruslah 

melihat kegunaan produk, karakteristik produk yang disesuaikan dengan 

kenyataan yang ada dilapangan sehingga berorientasi pada nila-nilai kejujuran. 

Prinsip kejujuran ini tertuang dalam al Qur‟an surah Al Anfal ayat 58 yang 

berbunyi:  

ب إِه  م   يهِ  رََخبفَي   َّ ْْ ِِنْ  فَبًجِزْ  ِخٍَبًَخ   قَ ٍْ اء َعلَى إِلَ َْ ٨٥- الَخبئٌٍِِيَ  ٌُِحتُّ  لَ  ّللّاَ  إِى   َس -  

 

Artinya: “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) 

pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu 

kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak Menyukai 

orang yang berkhianat.”
54
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Oleh sebab itulah prinsip kejujuran akan membawa keperayaan konsumen 

dalam memilih hotel syariah. Selain prinsip kejujuran seorang pemasar syariah 

juga harus  mengutamakan prinsip transparansi dan keterbukaan. Seorang pemasar 

syariah tidak akan menutup-nutupi kekurangan dan berlebih-lebihan dalam 

menyebarkan informasi, hal ini diungkapkan oleh bu Candra selaku marketing 

hotel Unisi yang mengungkapkan bahwa “dalam memberikan informasi dan 

promosi, hotel Unisi selalu memberikan informasi yang jelas dan apa adanya 

sesuai dengan fasilitas dan keadaan hotel”.
55

 

Hal ini telah dicatat dalam sejarah pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

muslim bahwa Rasulullah salallahu„alaihi wasalam pernah melewati tumpukan 

makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan 

tersebut, ternyata jari-jari beliau tersentuh basah, maka beliau berkata: “Apa ini 

wahai pemilik makanan?” Ia berkata: terkena hujan wahai Rasulullah,”: 

Mengapa engkau tidak meletakannya disebelah atas agar dilihat orang? 

Barangsiapa yang menipu maka bukan golonganku.”
56

 

Begitu juga dengan prinsip amanah atau menepati janji juga harus diemban 

oleh seorang pemasar syariah, dimana prinsip ini menjadikan dirinya dan 

perusahaannya selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wata‟ala dalam setiap 

aktivitas dalam memberikan informasi berupa promosi. Sebagaimana dalam Al 

Qur‟an dijelaskan pada surah Al Maidah ayat 1 yang artinya : “Wahai orang-
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orang yang beriman penuhilah janji-janji”.
57

 Hal inilah yang menjadikan seorang 

pemasar syariah dalam memberikan informasi kepada tamu akan menyesuaikan 

dengan apa yang disampaikan dengan janji yang harus ditepati, baik fasilitas 

maupun kamar sebagai tempat beristirahat. 

Di dalam hadis yang lain Rasulullah Salallahu‟alaihi wassalam juga 

memerintahkan kita untuk tidak memberikan informasi yang berlebihan, karena 

hal ini akan berdampak buruk kepada hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari 

Abu Musa „Alaihi wasalam, ia berkata, Nabi Salallahu‟alaihi wasslam mendengar 

seorang yang sedang memuji dan ia berlebihan dalam memujinya, maka Nabi 

sallahu‟alahi wasssalam besabda, “Kalian telah memotong punggung laki-laki 

tersebut.”
58

 

Hadis ini menunjukan kepada seorang pemasar syariah untuk tidak berlebih-

lebihan dalam memberikan informasi perusahan, baik fasilitas dan layanan yang 

mana hal ini juga akan membawa dampak yang buruk bagi perusahaan dan kita 

sebagai manusia.  

e. Konsep Pengelolaan (Process) 

Proses adalah mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak 

hanya untuk kebutuhan fisik akan tetapi kebutuhan non fisik juga harus dipenuhi. 

Proses dalam Islam haruslah menciptakan maslahah baik di dunia maupun di 

akhirat. Dari hasil penelitian hotel Unisi melakukan proses kegiatan hotel dengan 

prinsip kehati-hatian dan taqwa dalam setiap aktivitasnya. 
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1) Manajemen Ibadah (Rabbaniyyah) 

Manajemen ibadah menjadi salah satu proses yang sangat penting bagi 

sebuah perusahaan. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu beribadah kepada 

Allah Subhanahu wata‟ala walaupun dalam suasana sibuk pada aktivitas mereka.  

Hotel Unisi memberikan informasi ibadah sholat baik berupa jadwal maupun 

lantunan adzan. Perhatian penuh yang dilakukan oleh hotel Unisi dalam 

manajemen ibadah ini merupakan bentuk kepedulian hotel terhadap tamu dalam 

mengingatkan akan keagungan sang Maha Pencipta. 

Hal ini dijelaskan dalam Al Qur‟an pada surah Al Baqarah ayat 110 yang 

berbunyi: 

أَقٍُِوْاْ  َلَحَ  َّ آرُْاْ  الص  َمبحَ  َّ َهب الض  ُهْاْ  َّ يْ  ألًَفُِسُنن رُقَذِّ ٍْش   هِّ - ثَِصٍش   رَْعَولُْىَ  ثَِوب ّللّاَ  إِى   ّللّاِ  ِعٌذَ  رَِجُذٍُّ  َخ

ٔٔٓ- 

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala 

kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya 

(pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”.
59

   

 

Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kebaikan yang kita 

lakukan dalam ibadah dan mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wata‟ala 

merupakan kebaikan kita untuk mendapatkan pahala di dunia berupa rizki yang 

baik maupun pahala di akhirat berupa syurga. 
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2) Penerimaan Tamu (Al-Waqiyyah) 

Dalam proses penerimaan tamu hotel Unisi selalu mengarahkan pada 

mashlahah. Dari hasil penelitian bentuk maslahah ini terlihat dari prosedur dalam 

menyeleksi tamu yang berpasangan. Untuk tamu yang berpasangan hotel Unisi 

akan meminta identitas diri berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), buku nikah dan 

sejenisnya yang menunjukan bahwa mereka adalah pasangan yang sah, namun 

jika kedua hal ini tidak ditemukan, hotel Unisi akan mengidentifakasi apakah 

tamu yang akan menginap di hotel ini adalah benar untuk beristirahat dengan 

melihat kondisi fisik dan barang bawaan tamu.
60

  

Proses penerimaan tamu ini merupakan bentuk kepedulian hotel Unisi 

terhadap perusahaanya agar mendapatkan keberkahan dan terhindar dari sesuatu 

yang dilarang (haram) seperti perzinahan. Hal ini tertuang dalam perintah Allah 

Subahanahu wata‟ala yang tercantum pada surat Al Isra ayat 32  yang artinya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, 

dan suatu jalan yang buruk”.
61

 Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran 

bahwa, segala sesutau yang mengarahkan kepada perbuatan keji seperti zina maka 

kita wajib menghindarkannya. Oleh sebab itulah, dengan adanya proses 

pengecekan ini hotel Unisi bukan hanya menawarkan produk yang halal dan 

fasiltas pendukungnya akan tetapi proses ini merupakan bentuk dari menciptakan 

maslahah, baik untuk hotel maupun tamu, serta orang lain yang menggunakan jasa 

penginapan ini. 
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Wawancara dengan Wahyu selaku Resepsionis Hotel Unisi di Yogyakarta, tanggal 12 
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61

Al Qur‟anulkarim, Syamil.., hlm. 285. 



107 
 

f. Physical Evidence 

Sarana fisik dalam sebuah bisnis merupakan bagian dari bukti fisik dan 

menjadi nilai tambah bagi tamu hotel. Dari hasil penelitian hotel Unisi 

melengkapi saran fisik bangunan hotel dengan interior seni kaligrafi. Setiap sudut 

bangunan hotel dikonsep menyejukan dan memberikan nilai tambah tersendiri 

bagi tamu yang memandangnya. Konsep seni kaligrafi Islam merupakan 

perpaduan karya tulis dengan memadukan nilai-nilai tauhid dalam karya tulis 

yang mengarahkan kepada kebesaran dan keagungan Allah Subahanahu wata‟ala. 

Dalam Islam ketauhidan adalah pondasi awal dalam setiap aktivitas manusia 

untuk mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wata‟ala. Hal ini tertuang 

dalam Al Qur‟an surah Al An‟am ayat 162 yang berbunyi: 

ِ َسةِّ اْلَعبلَِوٍَي  َهَوبرًِ لِِلّ َّ َهْحٍَبَي  َّ ًُُسِنً  َّ ٦ٕٔ-قُْل إِى  َصَلَرًِ   

Artinya: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 

Allah, Tuhan semesta alam“.
62

 

Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap aktivitas kita, 

hendaklah selalu mengarahkan akan kebesaran Allah Subahanahu wata‟ala. 

Sarana fisik lain yang dapat mendukung adalah tata ruang dan light system. 

Tata ruang dan light system merupakan bentuk pelayanan yang mempengaruhi 

suasana hati. Dari hasil penelitian hotel Unisi menerapkan light system dipadukan 

dengan wall paper yang berada di setiap kamar.  
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Seni tata ruang menjadi penting untuk membuat suasana hati bagi tamu yang 

menginap di hotel Unisi sehingga dapat merasakan suasana yang nyaman. Tata 

ruang yang ditampilkan pada hotel Unisi juga memadukan antara kebersihan dan 

kerapian yang terlihat di setiap sudut dan ruang hotel. keimanan merupakan 

kepercayaan yang wajib dimiliki oleh seorang pemasar syariah. oleh sebab itulah 

untuk mendukung sarana fisik ini, hotel Unisi juga memberikan suasana 

ketauhidan di restoran dan lobby hotel dengan memutarkan seni musik Islam guna 

memberikan suasana ketauhidan pada setiap keadaan. 

g. People of Participant 

Pemasaran jasa memerlukan orang-orang yang berfungsi sebagai penyedia 

jasa sehingga aktivitas dalam menjual dan menawarkan produk terwujud dengan 

baik. Orang yang berpartisipasi adalah ujung tombak dalam penawaran produk 

guna tercapainya target sebuah bisnis. Dari hasil penelitan hotel Unisi 

menentukan karyawan dengan aturan-aturan tertentu. 

1) Karyawan yang Ahli (Insaniyyah) 

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan sebuah perusahaan adalah 

karyawan yang ahli dalam bidangnya, karena karyawan merupakan ujung tombak 

dari perusahaan. Inilah karakteristik yang insaniyyah dimana untuk menjadikan 

karyawan yang ahli di bidangnya, Islam menganjurkan untuk memilih orang yang 

kuat dan terpercaya.  

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wata‟ala pada surah Al 

Qhasas ayat 26 yang berbunyi: 
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َُُوب قَبلَذْ  ٍْشَ  إِى   اْسزَأِْجْشٍُ  أَثَذِ  ٌَب إِْحَذا ِْيُّ  اْسزَأَْجْشدَ  َهيِ  َخ ٦ٕ- اأْلَِهٍيُ  اْلقَ  

 

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang 

yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang 

yang kuat dan dapat dipercaya.”
63

 

 

Orang yang kuat dan dipercaya merupakan sebuah strategi hotel untuk 

mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap pemilihan hotel syariah sebagai 

tempat beristirahat. Selain itu untuk mengembangkan karyawan yang profesional, 

Islam mengarahkan agar menjadi seorang yang ahli dibidangnya karena keahlian 

akan melahirkan kesuksesasan sedangkan. Oleh sebab itulah sebuah keahlian akan 

berpengaruh penuh pada keberhasilan usaha. Karena jika kita serahkan kepada 

yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. 

Hotel Unisi juga memberikan kepercayaan dengan memberi kesempatan 

kepada Sekolah atau lembaga pendidikan untuk bekerja sama sebagai peserta 

magang atau dayli worker. Strategi ini adalah untuk melihat kemampuan seorang 

calon pemasar yang mempunyai potensi tertentu untuk menjadi bagian terpenting 

dalam aktivitas hotel Unisi.
64

 Selain itu hotel Unisi juga melakukan pembinaan 

dan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan hotel pada bidangnya masing-

masing. 
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2) Norma Pelayanan 

Dari hasil penelitian terhadap norma pelayanan, hotel Unisi memberikan 

aturan kepada karyawanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu. 

Salah satu bentuk pelayanan ini adalah memberikan ucapan salam dan sapaan 

yang ramah. Kemudian pelayanan ini juga diharapkan akan memberikan hasil 

yang terbaik kepada setiap konsumen yang datang. 

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi bersabda yang artinya: “Engkau 

melihat kaum mukminin saling menyayangi dan mencintai, dan saling 

mengasihinya bagaikan satu tubuh. Apabilah salah satu tubuhnya sakit maka 

seluruh tubuhnya merasa tidak bisa tidur dan demam.
65

 Menurut Ibnu Abu 

Jamrah saling mengasihi disini maksudnya adalah saling membantu satu sama 

lain, sebagaimana jalinan kain yang saling menguatkan satu sama lain. Oleh sebab 

itulah memberikan pelayanan terbaik adalah salah satu ajaran Islam yang harus 

diterapkan oleh seorang pemasar syariah. Sehingga tamu hotel dapat merasakan 

betapa indahnya memilih hotel syariah sebagai tempat untuk beristirahat dan 

berlibur.  

3) Busana Karyawan 

Islam adalah agama yang rahamatan lil alamain. Hotel syariah merupakan 

cerminan Islam dalam bidang bisnis. Dari hasil penelitian hotel Unisi menerapkan 

aturan untuk berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Khusunya bagi karyawan 

wanita. Inilah yang membedakan dengan hotel konvensioal dalam berbusana, 
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dalam Islam prinsip untuk menutup aurat adalah perintah Allah Azza wajalla 

sebagaimana di jelaskan dalam al Quran surah Al Ahzab ayat 59 yang berbunyi : 

َِب ٌَب ًُّ  أٌَُّ اِجلَ  قُل الٌ جِ َّ َْص ثٌََبرِلَ  ألِّ ًَِسبء َّ ِِي   يَ ٌُْذًٍِ اْلُوْؤِهٌٍِيَ  َّ ٍْ ِِي   ِهي َعلَ  فَََل  ٌُْعَشْفيَ  أَى أَْدًَى َرلِلَ  َجََلثٍِجِ

ٌْيَ  َمبىَ  ٌُْؤَر َّ  ُ ِحٍوب   َغفُْسا   ّللا  ٩٥- س  - 

 

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 

dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk 

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang.”
66

 

 

Busana karyawan sangat berpengaruh penuh terhadap pelayanan kepada 

konsumen. oleh sebab itulah dalam mengunakan jilbab, aturan ini merupakan 

bentuk positif perusahaan yang mempengaruhi setiap aktivitas karyawan baik 

internal maupun eksternal. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang resepsionis di 

hotel Unisi, Wahyu yang mempunyai pengalaman bekerja di hotel konvensional 

mengungkapkan bahwa “bekerja di hotel syariah lebih nyaman dan aman terutama 

dalam menggunakan busana yang menutup aurat”.
67

 

Wanita yang menutup aurat akan mempunyai kedudukan yang lebih 

terhormat dan lebih terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah konsep 

maslahah yang diperankan oleh hotel syariah. Dengan konsep ini, hotel syariah 

bukan hanya sebagai perusahaan yang beorientasi pada bisnis, namun lebih dari 

itu, hotel syariah juga sebagai perusahaan yang membawa kabaikan bersama. 
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Dan tentunya kebaikan dari konsep dan manajemen syariah ini akan 

berpengaruh penuh pada kepercayaan konsumen dalam memilih hotel Unisi untuk 

menjadi pilihan liburan dan sebagai tempat beristirahat yang aman dan nyaman, 

baik dari segi fisik dan rohani. 

 


