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ABSTRAKSI 

Sektor Pariwisata dewasa ini semakin penting karena merupakan sumber 
devisa bagi negara.Diantara bermacam-macam bentuk jasa kepariwisataan yang 
terpenting dan terlengkap adalah industri perhotelan. Selain menjual jasa 
penginapan, makan, minum dan fasiIitas-fusilitas lainnya hotel juga menggantikan 
fungsi rumah "di luar rumah" (away home from home) bagi para wisatawan atau 
pelaku perjalanan, dengan berusaha memberikan rasa aman, nyaman, 
menyenangkan. Hal - hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan 
pelayanan.Petugas pelayanan memiliki tuntutan tugas dan berfungsi memberikan 
pelayanan pada pelanggan, petugas pelayanan hendaknya memiliki kepribadian 
dan penampilan yang baik, menarik dan menyenangkan semua pihak Salah satu 
bentuk dari penerapan penampilan diri adalah penggunaan seragam didalam 
industri jasa yang pada umumnya memberlakukan kewajiban mengenakan 
sera gam contohnya perusahaan penerbangan, perhotelan, retail, rumah sakit dan 
masih banyak lagi. 

Akhir-akhir ini penggunaan jilbab oleh kaum perempuan di Indonesia 
mulai begitu banyak dijumpai seperti di sekolah, perguruan tinggi, instansi' 
pemerintahan, rumah sakit dan masih banyak lagi. Namun di industri perhotelan 
masih jarang ditemui karyawati berjilbab,dari data yang berhasil dihimpun dari 10 
(sepuluh) hotel yang ada di Surabaya hanya ada 13 karyawati berjilbab.Fenomena· 
ini mendorong saya ingin melakukan penelitian tentang citra karyawati berjilbab 
di dunia perhotelan karen a saya ingin mengetahui bagaimana pemahaman 
masyarakat (Tamu, manajemen, Karyawan hotel Inna Simpang Surabaya dan 
beberapa tokoh masyarakat sehingga dapat diketahui bagaimana citra karyawati 
berjilbab di hotel Inna Simpang Surabaya. 

Dalam penelitian ini menggunakan (Metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau Iisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Data diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 
penggunaan data sekunder yang diperoleh dianaIisa berdasarkan tanggapan atau 
penilaian tamu yang meliputi opini dan persepsi tamu yang dilihat dari dimensi 
kesan, sikap, kepercayaan tamu terhadap karyawati berjilbab yang menyangkut 
penampilan, sikap, dan kinerjanya. Citra hotel Inna Simpang Surabaya dengan 
adanya karyawati beIjilbab adalah baik. Sedangkan citra (opini dan persepsi) tamu 
tentang karyawati hotel berjilbab di hotel Inna Simpang Surabaya adalah baik, 
kemudian menurut pihak manajemen hotel tentang karyawati hotel beJjilbab di 
hotel Inna Simpang Surabaya adalah wajar dan sah - sah saja selama karyawati 
berjilbab bisa tetap menjaga dan memperhatikan penempilannya, selain itu selama 
tidak mengganggu kegiatan opersional bagi pihak manajemen hotel Inna Simpang. 
Surabaya tidak akan ada masalah, yang terahkir adalah menurut karyawan hotel 
Inna Simpang Surabaya tentang karyawati hotel berjilbab di hotel Inna Simpang 
Surabaya adalah baik karena menurut mereka hal ini terbukri dengan tidak adanya 
komplain (keluhan) dari tamu hotel dengan adanya karyawati beIjilbab di hotel 
Inna Simpang Surabaya. 
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