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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada hotel Unisi maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi bauran pemasaran pada hotel Unisi dengan konsep 7P 

adalah memilih produk yang halal, harga yang adil, lokasi pelayanan 

yang strategis, serta menyebarkan informasi melalui kerjasama dengan 

agen perjalanan dan menggunakan media informasi yang berkembang 

saat ini sedangkan untuk orang yang berprtisipasi adalah orang yang 

ramah dan sopan serta ahli dibidangnya. 

2. Perspektif Ekonomi Islam terhadap bauran pemasaran konsep 7P yang 

ada pada Sofyan Inn Hotel Unisi sudah sesuai dengan karakteristik 

pemasaran syariah dan prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam. 

Dimana produk yang dipilih adalah halal, harga yang ditentukan tidak 

curang dan melakukan promosi yang transparan dan kejujuran, untuk 

lokasi menjalankan prinsip ikhtiar, sedangkan untuk bukti fisik 

mengandung unsur yang robbabiyyah, kemudian untuk orang yang 

berpartisipasi adalah memilih orang yang kuat dan terpercaya atau al-

waqiyyah. Dan hal yang sangat penting adalah tidak adanya praktik 

yang diharamkan. 
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B. Saran 

1. Bagi Sofyan Inn Hotel Syariah 

a. Bagi pengelola hotel syariah sebaiknya terus mulai berbenah atau 

semakin gencar dalam iklan, promosinya seperti pamflet, baliho, 

maupun majalah agar konsumen mengerti akan fasilitas yang 

diunggulkan atau disediakan oleh pihak hotel syariah. 

b. Untuk informasi lokasi wisata terdekat sebaiknya juga di 

informasikan tentang destinasi wisata yang syariah dan islami. 

c. Sebaiknya hotel Unisi juga menyediakan taman atau tempat 

bermain bagi anak-anak sehingga konsumen yang menggunakan 

jasa hotel ini dapat lebih nyaman lagi serta peningkatan kualitas 

produk dan pelayanan hotel harus senantiasa diprioritaskan dan 

dikembangkan, sehingga bisnis dibidang perhotelan yang berbasis 

syari’ah lebih diminati publik dan lebih dikenal. dan  

d. kualifikasi dan kompetensi dalam proses rekrutmen pegawai atau 

karyawan hotel hendaknya benar-benar diperhatikan, sehingga 

kualitas hotel tetap terjaga dengan baik khusunya dalam 

pengelolaan makanan yang halal baik secara proses maupun 

penyajianya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah variabel-variabel 

yang diteliti pada hotel syariah yaitu tidak hanya implementasi bauran 

pemasaran saja. 


