
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSIRTAS AIRLANGGA 
 

ix 
 

TUGAS AKHIR        PELAYANAN HOTEL SYARIAH…         ABDUL LATIF 

ABSTRAKSI 

 Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan Syariah Agama islam kedalam 

operasional Hotel. Pelayanan yang baik akan mempengaruhi citra atau nama baik 
hotel yang bersangkutan, dan bagian paling penting tersebut adalah front office. 

Pelayanan terbagi dalam 5 dimensi yaitu: reliable, responsiveness, assurance, 
empati dan tangible. Front office departemen merupakan cerminan dari loyalitas 
pelayanan yang diberikan oleh manajemen hotel. Disurabaya salah satu hotel yang 

mengusung pelayanan berbasiskan syariah adalah Kyriad Pesonna Hotel. Hotel 
yang berbasis syariah harus mematuhi peraturan dan menerapkannya sesuai dengan 

syariah islam yang ada. Dengan melihat kenyataan itu maka dalam penulisan ini 
akan membahas hal-hal mengenai pelayanan yang diberikan Front Office pada 
Kyriad Pesonna Hotel yang berkonsep syariah dalam pelayananannya. 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dan penelitian ini juga menggunakan metode. Adapun batasan konsep 
yang dipilih yaitu Hotel, Pelayanan, Hotel Syariah, Syariah islam, Pelayanan 
Syariah dan Front Office, Penulis juga menggunakan teknik penentuan lokasi dan 

teknik penentuan informan dalam penulisan ini. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti adalah observasi dan wawancara. Penulis menggunakan 

teknik analisis data dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapat dalam penelitian 

bahwa pelayanan syariah islam pada Kyriad Pesonna Hotel sudah melakukan yang 
terbaik dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan SOP. Dalam 5 dimensi pelayanan: 
reliable sudah membuktikan keandalan yang harus dicapai sesuai syariah islam, 

seperti bersikap ramah dan sopan terhadap tamu memberikan pelayanan yang cepat 
dan dapat diandalkan hal tersebut mendapat respon positif dari tamu. 

responsiveness daya tanggap yang diberikan oleh staff Front Office sangat baik dan 
peka dalam memberikan tanggapan seperti menanggapi complain tamu dan 
menyelesaikkannya dengan baik, assurance memberikan kepercayaan dengan 

memberitahukan fasilitas yang ada dan memberikan kamar yang dipesan tamu 
sesuai dengan pesanan dan juga dengan kelemah-lembutan, empati peka akan 

menolong kebutuhan tamu seperti membawa barang tamu kekamar tanpa disuruh, 
tangible dalam Kyriad Pesonna Hotel meliputi Ornamen berbau islami, uniform 
sesuai dengan syariah islam seperti memakai jilbab pada staff wanita kemudian 

meliputi wewangian staff serta make up staff yang tidak terlalu berlebih. Namun 
dalam beberapa pelaksanaan memiliki beberapa kendala dalam penerapannya 

seperti berucap “assalammualaikum”, kemudian masalah mengenai pasangan yang 
bukan muhrim yang menginap dalam satu ruangan masih ada, dan masalah dengan 
SDM 
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