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ABSTRAK 

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syari’ah di Indonesia, 
saat ini banyak lembaga yang menerapkan prinsip syari’ah dalam menjalankan 
usahanya seperti perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, reksadana syari’ah, pasar 
modal syari’ah hingga sektor bisnis di bidang perhotelan juga menerapkan prinsip 
syari’ah. Alhasil, tidak sedikit hotel yang mulai menerapkan prinsip-prinsip 
syari’ah dalam menjalankan kegiatan operasional bisnisnya. Di Lampung terdapat 
Hotel Bandara Syariah yang terletak Berlokasi hanya sekitar 5 menit dari Bandara 
Radin Inten II dan sekitar 25 menit dari pusat kota Bandar Lampung.. Hotel 
Bandara Syari’ah memiliki keunikan yang membedakan dengan hotel-hotel lain. 
Hotel Bandara adalah penginapan yang bernuansa islami. Hal yang membedakan 
Hotel Bandara Syari’ah dengan hotel lain adalah pelayanan dan fasilitas yang 
diberikan mencerminkan nilai islami dan bernuansa religi. Sebagai contoh 
sederhana, semua karyawan hotel mengenakan busana yang menutup aurat, hotel 
juga hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal serta ketersediaan 
sarana ibadah di setiap kamar.  

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengaruh 

kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip yari’ah terhadap minat 
konsumen Hotel Bandara syariah (Secara parsial) 2) Bagaimana pengaruh kualitas 
pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip  syari’ah terhadap minat konsumen Hotel 
Bandara syariah (Secara simultan). 

 
Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Mengidentifikasi pengaruh 

pelayanan dan prinsip-prinsip syari’ah serta minat konsumen pada hotel syari’ah 
(Bandara Syari’ah). 2). Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kualitas 
pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen hotel 
syari’ah (Hotel Bandara Syari’ah). 

 
Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik, koefisisen determinasi, uji t parsial dan uji F secara simultan..Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-
prinsip syari’ah, secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat konsumen hotel syari’ah.Uji t dan uji F menghasilkan 
nilai signifikansi <0,05. Kemudian nilai R Square sebesar 0,405 mengindikasikan 
bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 
40,50%. Sedangkan sisanya sebesar 59,50% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 
diluar penelitian ini. 
 

Kata Kunci: Kualitas pelayanan, Penerapan prinsip-prinsip syari’ah, Minat   
konsumen, Hotel syariah. 

 

 



 
 

 

MOTTO 

 

ٓ َءا�َ�َٰ�  َوٱۡ�َ��ِ  ��َ�ِ� ُ ارَ  ٱ�� ۖ  ٱ�� ۡ�َ��ۖ َوَ� �َ�َ� �َِ��َ�َ� ِ�َ�  ٱ�ِ�َ�ةَ ۡ�ِ��  ٱ��
َوأَ

 �َ�َ�ۡ
ُ َ�َ��ٓ أَ �ِض� ِ�  ٱ�َۡ�َ��دَ إَِ�َۡ�ۖ َوَ� َ�ۡ�ِ�  ٱ��

َ
َ إِن�  ٱۡ�  ٱ�ُۡ�ۡ�ِ�ِ���َ َ� ُ�ِ��  ٱ��

�   
“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 
kerusakan.”1 

  

                                                             
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 

CV.TohaPutra Semarang, 1989, h. 370. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

Judul merupakan intisari dari sebuah skripsi oleh karna itu sebelum 
penulis memasuki pembahasan mengenai skripsi ini guna menghindari 
kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan skripsi ini maka terlebih 
dahulu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam 
judul mengenai “Pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip prinsip 
syariah  terhadap minat konsumen hotel syariah (studi kasus pada hotel 
Bandara syariah)” 

Adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah suatu proses interaksi yang menentukan tingkah laku 

seseorang atau sekelompok remaja,baik dalam arti positif,yaitu terjadinya 

suatu penyusaian dalam arti negatif,yaitu terjadinya suatu bentuk tingkah 

laku yang tidak sesuai bagi kepentingan bangsa atau dengan suatu sistem 

nilai karna meniru suatu kelompok tertentu yang terdapat dalam lingkungan 

sosialnya,baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara.2 

2. Kualitas Pelayanan merupakan suatu elemen penting yang menjadi elemen 

penting yang menjadi pertimbangan bagi pelanggan dalam melakukan 

pembelian suatu produk.3 

3. Prinsip Prinsip Syariah merupakan interpretasi manusia atas alquran dan 

sunnah nabi;Prinsip prinsip syariah merupakan sesuatu yang dapat dipahami 

dan coba diamalkan oleh umat manusia dalam konteks sejarah tertentu.4 

                                                             
2Jusuf Amir Faisal,Reorientasi Pendidikan islam, (jakarta:Gema insani press,1995),  

h.226 
3Andriasan sudarso, Manajemen pemasaran jasa perhotelan (yogyakarta:Depublish, 

2016), h. 57. 
4Abdullahi ahmed,Islam dan negara sekuler (jakarta:UIN Jakarta,2007), h.23. 



 
 

4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam 

masyrakat,baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,orang lain,maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.5 

5. Hotel Syariah  

Hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara 

komersil untuk para tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, 

makanan atau minuman dan pelayanan lainnya.6 Sedangkan yang dimaksud 

Hotel Syariah adalah sebagaimana lazimnya, yang operasional dan 

layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip prinsip syariah atau 

pedomanlainnya. 

Berdasrkan penjelasan judul diatas, maksud judul skripsi ini adalah  
penelitian ilmiah tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan 
Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah(studi 
kasus pada Hotel Bandara  syariah)”. Oleh karna itu secara konseptual 
kualitas pelayanan dan penerapan prinsip prinsip syariah dapat diketahui 
oleh pendapat konsumen yang menginap dihotel syariah tersebut. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah: 

1. Alasan objektif 

Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah 

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah atau pedoman ajaran Islam 

guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang 

dibutuhkan tamu, baik muslim maupun nonmuslim. Hotel syari’ah 

merupakan salah satu bisnis islami yang harus  didasarkan atas nilai-nilai 

                                                             
5Happy Susanto,Hak hak konsumen jika dirugikan, (Jakarta:Transmedia Pustaka,2008), 

h.22. 
6Bagyona, Ladfi Orbani, Dasar dasar House keeping dan laundry Hotel,(Adiata Karya 

Nusa, Yogyakarta, 2017), h.2. 



 
 

syari’ah, baik dalam pelayanan maupun manajemennya, dengan adanya 

hotel syariah secara tidak langsung memengaruhi minat konsumen terhadap 

hotel syariah. Oleh karna itu perlu diteliti kualitas pelayanan dan penerapan 

prinsip prinsip terhadap minat konsumen hotel syariah. 

2. Alasan subjektif 

Dari aspek yang penulis bahas, permasalahan dalam skripsi ini sangat 

memungkinkan diadakan penelitian mengingat literatur dan bahan data 

informasi yang diperlukan sangat menunjang, banyak referensi pendukung 

dari skripsi yang akan diteliti ini sehingga mempermudah penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini ke depannya. Selain itu judul yang penulis ajukan 

sesuai dengan jurusan  yang penulis ambil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Iain Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Hotel merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor jasa 

khususnya akomodasi, segmen pasarnya adalah tamu yang datang untuk tujuan 

istirahat atau urusan bisnis. Oleh karena itu, tempat yang bersih, nyaman, dan 

aman adalah menjadi hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Ini merupakan 

kewajiban pihak hotel untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

setiap konsumennya. Setiap konsumen pastinya menginginkan yang terbaik 

dalam setiap jasa yang ia beli karena itu adalah menjadi haknya. Setiap 

konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar dan jujur 

dan perlakuan atau pelayanan secara benar atas apa yang ia beli.7 

                                                             
7johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen(Semarang: Rasail, 2007), h.133. 



 
 

Berkembangnya kegiatan Ekonomi Syariah akan berpengaruh terhadap sektor 

layanan jasa, yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya 

seperti travel Islami, kuliner dengan konsep islami, serta terdapat usaha di 

bidang pariwisata dengan konsep syariah.8Pariwisata syariah memfokuskan 

kepada produk halal, yang mengandung prinsip prinsip syariah sebagaimana 

yang telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yaitu : 

tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan 

produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam 

ketentuan Syari’ah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi; 

minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan lain lain.adapun prinsip syariah 

adalah: 

a. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar benar 

ada. Tidak bersifat meragukan. 

b. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkaran, 

kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah Syari’ah; baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

c. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan 

(gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan. 

d. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian 

yang disepakati antar pihak-pihak terkait. 

Di Lampung sangat banyak terdapat penyedia jasa akomodasi yang 

menyediakan berbagai macam fasilitas, harga dan keunikan. Semua itu 

                                                             
8Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), h.1. 



 
 

dilakukan agar konsumen menjadi tertarik dan pada akhirnya memilih jasa 

yang mereka tawarkan. Pada penelitian ini penulis memilih Hotel Bandara 

Syariah yang terletak di Jalan raya natar candimas, Lampung Selatan. Hotel 

bandara syariah memiliki keunikan yang membedakan dengan hotel-hotel lain. 

Hotel Bandara adalah penginapan yang bernuansa islami. Hal yang 

membedakan Hotel bandara dengan hotel lain adalah pelayanan dan fasilitas 

yang diberikan mencerminkan nilai islami dan bernuansa religi. Sebagai contoh 

sederhana, semua karyawan hotel mengenakan busana yang menutup aurat, 

hotel juga hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal serta 

ketersediaan sarana ibadah di setiap kamar. 

Dengan nuansa religi dan nilai Islami tersebut, Hotel Bandara diharapkan 

tetap dapat memberikan kenyamanan dan pelayanan yang maksimal bagi para 

konsumennya. Setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen 

pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai 

organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen 

sangat tergantung pada perilaku konsumennya, pihak manajemen perusahaan 

dapat menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan 

peluang yang ada untuk memenangkan persaingan.9 

Ada beberapa aspek kategori Hotel Syariah, seperti dalam pembahasan 

peraturan menteri(Permen) Parawisata dan ekonomi kreatif tentang pedoman 

usaha Hotel Syariah No. 02 tahun 2014. Aspek itu meliputi: produk, Pelayanan 

dan pengelolaan. Usaha hotel syariah terbagi menjadi dua katogori: (1) Hotel 

                                                             
9Fandi Tjiptono, Total Quality Service, (Yogyakarta: Andi, 1997), h. 19. 



 
 

Syariah Hilal 1, (2) Hotel Syariah Hilal 2. Adapun hotel syariah hilal 1 

merupakan hotel syariah yang di dalamnya memenuhi sebagian unsur syariah 

yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). Sedangkan hotel syariah Hilal 2 merupakan hotel syariah yang di dalam 

nya memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penelitian usaha hotel yang 

ditentukan juga oleh DSN-MUI. 

Ada beberapa persyaratan usaha hotel dapat menjadi hotel syariah, 

diantaranya: Memiliki sertifikat standar usaha hotel sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kemudian memiliki serifikasi standar usaha 

hotel syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Tata cara penilaian Hotel Syariah itu berbentuk list 

yang akan menilai, apakah sub unsur terpenuhi atau atau tidak. Misalnya, 

apakah persyaratan itu mutlak (M) atau tidak mutlak (TM). Jika memenuhi 

sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang 

ditentukan oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut masuk kategori Hotel Syariah 

Hilal 1. Dan jika i dalamnya memenuhi unsur syariah sesuai denganpenelian 

usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI, maka hotel tersebut 

termasuk kategori Hotel Syariah Hilal 2.10 

       Mengingat keunikan Hotel Bandara syariah yang berani memposisikan diri 

sebagai penyedia jasa akomodasi yang berdasar pada prinsip-prinsip syari’ah 

dan juga begitu pentingnya variabel-variabel yang dapat mempengaruhi minat 

konsumen untuk memakai jasa akomodasi (penginapan) khususnya hotel 

                                                             
10Ali Kudus, 2013, Persyaratan menjadi hotel syariah, h.2,http://www.voaislam.com, 

diakses 15 juni 2017. 



 
 

syari’ah, dengan menilai segala sesuatunya dari sudut pandang atau penilaian 

konsumen, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi minat konsumen dengan mengambil judul : 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari’ah 

Terhadap MinatKonsumen Hotel Syari’ah (Studi Kasus pada Hotel Bandara 

Syariah)” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip  

syari’ah terhadap minat konsumen Hotel Bandara syariah (Secara parsial)? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip  

syari’ah terhadap minat konsumen Hotel Bandara syariah (Secara 

simultan)? 

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

dan penerapan prinsip-prinsip syari’ah serta minat konsumen hotel 

syari’ah 

b. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan 

penerapan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen hotel 

syari’ah. 



 
 

2. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan maka manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan 

ekonomi islam secara khususnya 

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip prinsip 

syariah terhadap minat konsumen hotel syariah 

2. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur atau bahan informasi lainnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Masyarakat: memberikan pengetahuan mengenai 

pengaruh minat konsumen terhadap hotel syariah 

2) Bagi Perusahaan: Sebagai bahan evaluasi kinerja manajemen 

Hotel Bandara syariah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan hotel demi kepuasan konsumen dengan tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip syari’ah. 

3) Bagi peneliti: Dapat menambah pengetahuan mengenai 

kualitas pelayanan dan penerapan prinsip prinsip syariah 

terhadap minat konsumen hotel syariah. 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hotel Syari’ah 

1. Pengertian Hotel Syari’ah 

       Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah 

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari’ah atau pedoman ajaran Islam, 

guna memberikan suasana tenteram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang 

dibutuhkan tamu, baik muslim maupun nonmuslim.11 

       Hotel syari’ah merupakan salah satu bisnis islami yang harus 

didasarkan atas nilai-nilai syari’ah, baik dalam pelayanan maupun 

manajemennya. Dalam hal manajemen, beberapa hal yang menjadi prinsip-

prinsip dan harus diperhatikan oleh pengelola lembaga keuangan syari’ah 

(termasuk hotel syari’ah) adalah:12 

a. Setiap perdagangan harus di dasari sikap saling ridha diantara dua 

pihak, sehingga diantara para pihak tidak merasa dirugikan atau 

dizalimi. Dengan ini maka pihak pengelola memberikan kebebasan 

pada konsumen untuk memilih apa yang diinginkan. 

b. Penegakan prinsip keadilan 

Adil diartikan bahwa apa yang diberkan pihak pengelola harus sesuai 

dengan apa yang dibayarkan. Artinya semua hak konsumen terpenuhi. 

c. Prinsip larangan riba. 

d. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal. 
                                                             

11Ruswandi, loc.cit. 
12Kuat Ismanto, Manajemen Syari’ah: Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) , h.24-25. 



 
 

Ini diartikan dengan kesediaan membantu dan melayani pada semua 

konsumen, artinya tidak ada diskriminasi, antara kulit hitam dan putih, 

antara yang beragama islam dan non islam atau lainnya. 

e. Tidak melakukan usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan 

pornografi. 

Pihak pengelola tidak menyediakan produk/jasa dan fasilitas yang 

mendatangkan madharat tetapi harus yang bermanfaat bagi konsumen. 

f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah ( Shalat dan Zakat) 

dan mengingat allah. 

Kewajiban shlat dan zakat tidak boleh dilupakan, baik pengelola 

maupunn konsumen. 

g. Hendaklah dilakukan pencatatan yang baik 

Semua transaksi hendaknya dicatat dengan baik , agar bisa 

dipertanggung jawabkan nantinya. 

      Kemudian untuk menuju hotel yang bernuansa syari’ah adalah dengan 

budaya-budaya awal sebagai berikut : 

1) Menghidangkan makanan dan minuman yang halal 

2) Busana karyawan yang islami, sesuatu yang mudah dan nyata untuk 

membedakan antara perusahaan yang berbasis syari’ah dan non 

syari’ah. 

3) Menghimbau/mengajak kepada para tamu untuk  menjalankan ibadah 

bila saatnya tiba. 

4) Menyediakan fasilitas atau sarana berupa musala yang representatif. 



 
 

5) Menjadikan peralatan ibadah berupa: Sajadah, mukena, kitab suci 

Alquran sebagai fasilitas standar setiap kamar. 

6) House music dengan menyediakan irama irama atau lagu rohani 

7) Menyesuaikan kostum penyanyi bila menampilkan live music.13 

      Dalam menjalankan bisnis islami (termasuk hotel syari’ah) harus 
senantiasa mematuhi dan berpegang teduh pada ketentuan syariat sebagai 
kendali dalam menjalankan roda bisnis paling tidak memiliki beberapa 
tujuan yaitu : 
a) Target hasil: hal ini bisa berupa keuntungan manapun keuntungan 

nonmateri. Paling tidak dengan syariat sebagai landasan serta pijakan 

dalam menjalankan pijakan bisnis, keuntungan yang diperoleh juga 

akan semakin banyak. Dan tentunya proses yang dijalankan sesuai 

dengan aturan perbisnisan. 

b) Pertumbuhan akan terus meningkat: ini dimaksud agar bisnis yang 

dijalankan tidak sekedar untuk mengembalikan modal dan mencari 

keuntungan semata. Hal itu juga bertujuan agar kedepannya dapat 

mengembangkan bisnis islami tersebut lebih maju dan berkembang. 

c) Keberlangsungan: menjalankan bisnis berarti setelah mendapatkan 

keuntungan akan selesai. Lebih dari itu, menjalankan bisnis juga 

bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas bisnis nya agar bisnis 

yang dikelola akan selalu eksis. 

d) Akan mendapatkan keberkahaan dan keridhaan allah; poin ini 

merupakan punjak dari dijalankan nya suatu bisnis, tanpa adanya itu 

maka keuntungan baik secara materi maupun yang lain, peningkatan 
                                                             

13Achmad Wiranto, Hotel Syari’ah, Antara Harapan Dan Tantangan, Makalah, 
www.wawasandigital.com, 15 september  2017. 



 
 

bisnis, eksistensi yang akan kuat tidak akan ada nilainya ketika tidak 

mendapatkan keberkahan dari ridha Allah SWT.14 

     Keempat hal diatas merupakan tuntutnan syari’ah dalam menjalankan 

dan mengelola sebuah bisnis islami, tidak terkecuali hotel syari’ah. 

Kemudian beberapa hal yang membedakan hotel syari’ah dan hotel 

lainnya adalah : 

1. Penyajian makanan menggunakan bahan-bahan halal, serta yang 

berguna bagi kesehatan. Hal ini sesuai dengan prinsip syari’ah 

sebagaimana Firman Allah : 

��َ ��
َ
� � ِ�  ٱ���ُس  َ�� �ِض ُ�ُ�اْ ِ���

َ
َ�َ�ٰٗ� َ�ّ�ِٗ�� َوَ� �َ���ُِ��اْ  ٱۡ�

ۡ�َ�ِٰ�� ُ�ُ�َ�ِٰت  �ٌِ�  ۥإِ���ُ  ٱ���    ��َُ�ۡ� َ�ُ�ّوٞ ��
  

Artinya:.Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

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

syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu.15(Q.S. al-Baqarah :168) 

 

2. Sajian minuman dihindarkan dari kandungan alkohol. Hal ini karena 

alkhol merupakan minuman yang memabukan dan hukumnya haram. 

Dalam surat al-baqarah ayat 219 allah berfirman : 

 

 

                                                             
14Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.85-86. 
15Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1973), h.34. 



 
 

�ُۡ� �ِ�ِ�َ��ٓ إِ�ٞۡ� َ��ِ�ٞ َوَ�َ�ٰ�ُِ�  ٱ�َۡ��ِۡ�ِ� وَ  ٱۡ�َۡ��ِ �ُ��ََ� َ�ِ�  َٔ ۞�َۡ� 
ۡ�َ�ُ ِ�� ��ۡ��ِِ�َ��ۗ َو�َۡ� �ِ����ِس ��ۡ 

�ُ��ََ� َ��َذا �ُ��ُِ��َنۖ  َٔ ُ�ُ�َ��ٓ أَ
 �ُِ� ۗ ُ  ٱ�َۡ�ۡ�َ� ِ�ّ�َُ� �َِ�ٰ�َ�َ ُ �ََ���ُ�ۡ�  ٱ�َ�ٰ�ِ �َُ�ُ�  ٱ��

ُ�ونَ َ�َ��َ  �� �   
 

Artinya : “Mereka itu bertanya kepada engkau dari hal tuak (arak) dan 
judi. Katakanlah: Pada keduanya itu dosa besar dan beberapa manfaat 
bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...” (Q.S. 
al-Baqarah: 219)16 
 
3. Ketersedian fasilitas ibadah dalam hotel, misalnya musala/masjid dan 

perlengkapan ibadah disetiap kamar, misalnya mukena, sajadah dan 

alquraan. 

4. Hiasan-hiasan yang ada pada hotel mencerminkan nilai nilai islami. 

Misalnya lukisan kaligrafi. 

5. Peniadaan fasilitas-fasilitas yang menimbulkan maksiat, seperti bar, 

diskotik dan lain lain. 

6. Aturan selektif bagi pasangan yang menginap. 

Dengan aturan itu, maka terjadi seleksi tamu di hotel. Tetapi kemudian 

tidak berarti harus menunjukkan surat nikah ketika mau menginap, 

tetapi pihak hotel membatasi tamu yang check in, yang bukan suami-

istri harus terpisah kamarnya. Dan, dengan dihilangkannya fasilitas-

fasilitas tadi dengan sendirinya juga terjadi seleksi pasar.17 

                                                             
16Ibid. h.46. 
17Hamdany, Setelah Syari’ah, Bisnis Meningkat, Makalah,  http://niriah.com/tips/2id820. 

html, 2008. 



 
 

 
B. Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Kualitas 

       Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata 

layan adalah membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan seseorang, meladeni. Sedangkan Pelayanan adalah cara 

melayani.18 Apabila layanan yang diharapkan pelanggan lebih besar dari 

layanan yang nyata-nyata diterima pelanggan maka dapat dikatakan bahwa 

layanan tidak bermutu, sedangkan jika layanan yang diharapkan pelanggan 

lebih rendah dari layanan yang nyata-nyata diterima pelanggan, maka dapat 

dikatakan bahwa layanan bermutu, dan apabila layanan yang diterima sama 

dengan layanan yang diharapkan maka layanan tersebut dapat dikatakan 

memuaskan.19 Kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh 

pelanggan.20artinya kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan 

atau konsumen terhadap produk, jasa, yang diukur berdasarkan 

persyaratan-persyaratan tersebut.  

       Goetsch dan Darvis dalam Fandy Tjiptono mendefinisikan “kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

Menurut Buddy dalam Anis Wahyuningsih, “kualitas sebagai suatu 

                                                             
18EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi, 

(Semarang: Difa Publisher, 2008), cet. Ke-3, h. 520 
19Salamatun Asakdiyah, Analisis Hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Pelanggan dalam Pembentukan Intensi Pembelian Konsumen Matahari Group di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Jurnal Akuntansi-Manajemen STIE YKPN Yogyakarta Volume XVI Nomor 
2, Agustus 2005, h.130 

20Fia Transtianingsih, Analisis Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah 
bank muamalamat cabang solo,skripsi, STAIN ( Surakarta: 2006), h.25 



 
 

strategis dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit 

dan implicit”. Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler adalah “seluruh 

ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. 

Ini jelas merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, 

seorang produsen dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan 

yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen.21 

2. Definisi Kualitas Pelayanan 

       Terdapat beberapa definisi dalam menjelaskan tentang pelayanan yang 

pada dasarnya dapat definisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok 

dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi 

kebutuhan. Menurut Philip Kotler Pelayanan adalah 

       “semua tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait 

dengan produk fisik. Meskipun demikian, semakin banyak produsen, 

distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa bernilai tambah, atau 

layanan pelanggan yang sangat baik, untuk mendiferensiasikan diri 

mereka.” 22 

 

                                                             
21Ibid, h. 25 
22Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi kedua belas, Jilid 

2, Indeks, 2007.  h. 39. 



 
 

Pelayanan menurut Moenir adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui 

aktifitas orang lain yang langsung.23 Sedangkan menurut Nina, pelayanan 

adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan, tanpa pelanggan 

Perusahaan tidak punya apa-apa, perusahaanlah yang bergantung pada 

pelanggan dan untuk pelangganlah perusahaan bekerja, karena pelanggan 

sumber uang dan pekerjaan. pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah 

merupakan tujuan utama dalam perusahaan karena tanpa pelanggan, 

perusahaan tidak akan ada. Asset pelanggan sangat kecil nilainya tanpa 

keberadaan pelanggan. Karena itu tugas utama perusahaan adalah menarik 

dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan ditarik dengan tawaran yang 

lebih kompetitif dan dipertahankan dengan memberikan kepuasan.24 Jadi 

pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi 

atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak 

dapat dimiliki yang dapat memenuhi kebutuhan dan memiliki nilai kepuasan 

dari yang diharapkan. 

Maka, keberhasilan suatu perusahaan dapat dikatakan apabila pelayanan 
yang diberikan kepada konsumen Hotel Syari’ah yang merasa puas dengan 
pelayanan tersebut. Keberhasilan ini dapat dipengaruhi oleh salah satunya 
yaitu karyawan Hotel yang memiliki peran penting, mengingat persaingan 
yang semakin ketat dalam pemberian pelayanan Hotel. 

Kualitas pelayanan merupakan suatu cara untuk membandingkan 

persepsi layanan yang diterima pelanggan dengan layanan yang 

sesungguhnya. apabila layanan yang diharapkan pelanggan lebih besar dari 

layanan yang nyata-nyata diterima pelanggan maka dapat dikatakan bahwa 
                                                             

23Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, cet. 9, Jakarta, Bumi Aksara, 
2010, h.16-17. 

24Nina Rahmawati, Manajemen Pelayanan Prima, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, h. 5. 



 
 

layanan tidak bermutu, sedangkan jika layanan yang diharapkan pelanggan 

lebih rendah dari layanan yang nyata-nyata diterima pelanggan, 

 Maka dapat dikatakan bahwa layanan bermutu, dan apabila layanan 

yang diterima sama dengan layanan yang diharapkan maka layanan tersebut 

dapat dikatakan memuaskan.25 Modernitas dengan kemajuan teknologi akan 

mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan 

mempertahankan pelanggan. Kualias pelayanan menjadikan keharusan yang 

harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapatkan 

kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut 

perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dapat 

ditentukan dengan pendekatan service quality.26Service quality adalah 

seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas 

layanan yang mereka terima. Service quality dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang benar benar mereka 

terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan.  

       Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh 
perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahan. 
bahwa standard pelayanan hotel syari’ah adalah keramahan, keterbukaan, 
jujur, kesediaan untuk membantu, sopan dan bermoral.27 Hal ini bertujuan 
untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen hotel, karena 
setiap konsumen yang datang adalah layaknya seorang tamu yang wajib 
dimulaikan. 
Pelayanan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 

                                                             
25Salamatun Asakdiyah, Analisis Hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Pelanggan dalam Pembentukan Intensi Pembelian Konsumen Matahari Group di Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Jurnal Akuntansi-Manajemen STIE YKPN Yogyakarta Volume XVI Nomor 
2, Agustus 2005, h.130 

26Rambat Lupiyoadi, Manajemen pemasaran jasa, jakarta, Salemba Empat, 2001) 
27Ruswandi, loc. cit 



 
 

a. Core service, adalah pelayanan yang ditawarkan kepada konsumen yang 

merupakan produk utamanya, misalnya Apotek produk utamanya adalah 

memberikan pelayanan kepada konsumen dalam sehari-hari. 

b. facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan yang 

diberikanperusahaan kepada konsumen. 

c. supporting service, adalah pelayanan tambahan (pendukung) untuk 

meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan 

pelayananpelayanan dari pihak pesaing. 

Dalam proses pelayanan ada tiga hal yang harus diperhatikan : 
1) Penyedia layan 

Penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan 

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan 

dan penyerahan barang atau jasa. 

2) Penerima layan 

Penerima layanan adalah mereka yang disebut sebagai konsumen atau 

nasabah yang menerima layanan dari perusahaan. 

3) Jenis dan bentuk layanan 

jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak 

yang membutuhkan layanan terdiri berbagai macam. 

Terdapat lima dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan 
sebagai berikut:28 
a) Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 
                                                             

28Rambat Lupiyoadi, Op.Cit, h. 216-217. 



 
 

perusahaan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas 

fisik (contoh: gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan 

yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 

b) Kehandalan (reliabilitas), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 

ketepatan waktu, pelayanan, yang sama untuk semua pelanggan tanpa 

kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

c) Ketanggapan (Responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas. Dan tidak 
membiarkan pelanggan menunggu menciptakan persepsi yang negative 
dalam kualitas pelayanan. 

d) Jaminan dan Kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini 

meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi (communication), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompotensi (competence), 

dan sopan santun (courtesy). 

e) Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan mereka. Hal ini mengharapkan bahwa 

suatu perusahaan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 



 
 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

3. Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan 

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif 

bagi organisasi pelayanan untuk menyempurnakan guna menciptakan 

kepuasan konsumen, maka yang bersangkutan harus mampu 

mengimplemantasikan enam prinsip yang bermanfaat dalam 

menyempurnakan kualitas pelayanan. Prinsip kualitas pelayanan meliputi:29 

a. Kepemimpinan 

Strategi perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan 

mengarahkan organisasinya dalam upaya meningkatkan kinerja kualitas 

pelayanan. Tanpa adanya kepimpiman manajemen puncak, usaha 

peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil. 

b. Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai 

karyawan operasional, wajib mendapatkan pendidikan mengenai 

kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam 

pendidikan antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisinis, alat dan 

teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam 

implementasi strategi kualitas. 

c. Perencanaan Strategi 

                                                             
29Fandy Tjiptono, Op.Cit, h75-76 



 
 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan 

tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk 

mencapai visidan misinya. 

d. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah prilaku organisasi. Proses ini 

menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-

menerus dalan upaya mewujudkan sasaran suasana kualitas. 

e. Komunikasi 

Implementasi strategi Kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh 

para komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan maupun 

stakeholder lainnya. 

f. Total Human Reward 

Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam implementasi 

strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi harus diberi imbalan dan 

prestasinya harus diakui. 

    Indikator yang terdapat dalam kualitas pelayanan, dalam penelitian ini 
adalah profesionalisme (keramahan, kejujuran dan profesionalitas kerja 
karyawan hotel pada tiap-tiap departemen yang meliputi : 

 Bagian Resepsionis 

 Bagian Restorasi 

 Bagian House keeping 

C. Penerapan prinsip-prinsip Syari’ah 

       Penerapan adalah hal terkait dengan praktek atau pelaksanaan sedangkan 
prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun 



 
 

individual yang dijadikan oleh seseorang/ kelompok sebagai sebuah pedoman 
untuk berpikir atau bertindak.30 
      Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata 
prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir31 
Sementara itu, syari’ah berasal dari akar kata syara’ayang secara bahasa berarti 
jalan menuju sumber air, ini dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber 
pokok kehidupan.32 Sedang secara istilah syar’iah bermakna perundang 
undangan yang diturunkan oleh Allah swt melalui Rasulullah Muhammad 
SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, 
makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia 
dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagian di dunia dan 
akhirat.33 
       Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

prinsip-prinsip syari’ah pada hotel syari’ah adalah pelaksanaan pedoman-

pedoman dalam operasional bisnis sehari-hari dengan berdasarkan nilai nilai 

syari’ah, dalam hal ini yang terkait dalam bisnis hotel. 

Hotel syari’ah adalah bagian dari bisnis yang berprinsip syari’ah oleh 

karenanya etika bisnis didalam nya harus merujuk pada prinsip-prinsip 

ekonomi islam.34 Hal itu didasarkan pada satu kaidah ushul “al-ashlu fi al-af’al 

al-taqayyud bi hukmi asy-syar’i” (bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah 

terikat pada hukum syar’a : baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh atau 

haram). Maka dalam melaksanakan suatu bisnis maka harus senantiasa tetap 

berpegang teguh pada ketentuan syari”at.35 Islam menetapkan prinsip-prinsip 

perekonomian antara lain sebagai berikut:36 

                                                             
30http://id.wikipedia.org 
31Ibid, EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, h. 671 
32Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta, Penerbit               

Amzah, 2005, cet. I, h. 307. 
33Suud Fuadi, Ekonomi Syari’ah, Makalah, tt. 
34Neni Sri Imaniyati, Hukum Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam, Bandung, Penerbit 

Mandar Maju, 2002, Cet.1, h 168 
35Johan Arifin, Op.cit, hlm.37. 
36Ahmad Aghar Basyir, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi 



 
 

a. Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal. Jadi kerja yang 

halal saja yang dipandang sah. 

a. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha 

memenuhi kebutuhan harus ditegakkan. 

b. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus ditegakkan. 

Kemudian prinsip prinsip dalam islam meliputi.37 

1) Prinsip Kesatuan (Tauhid) 

Berdasarkan prinsip ini, para pelaku bisnis syariah dalam menjalankan 

bisnisnya hendaknya tidak melakukan tiga hal; pertama,melakukan 

tindakan diskriminasi terhadap pihak lain. Dalam konteks syari’ah, berarti 

bahwa tidak ada diskriminasi pada karyawan, juga pada konsumen baik 

berdasarkan ras, warna kulit dan agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa 

melakukan bisnis terlarang seperti minuman beralkohol. Ketiga, 

menimbun kekayaan atau serakah, karena pada hakikatnya kekayaan 

adalah milik dan amanat allah. 

2) Prinsip kebolehan (ibahah) 

Dengan prinsip ini berarti konsep halal dan haram pada barang/jasa yang 

dihasilkan dari sebuah usaha harus selalu diutamakan. Dalam hotel 

syari’ah, setiap apa yang diberikan dan disajikan pada konsumen haruslah 

halal dan sesuai dengan syari’at islam 

3) Prinsip keadilan (al-adl) 

                                                                                                                                                                       
Islam, Yogyakarta: P3EI-FE UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana, 1992, h.13-14 

37Kuat Ismanto, Op.Cit, hlm.27-36 



 
 

Keadilan memberikan pemahaman tentang perbolehan  atas sesuatu yang 

menjadi hak. Dalam aplikasinya di lembaga bisnis syari’ah, keadilan 

mengarahkan pada transaksi yang jelas dan tidak mengandung unsur 

penipuan,  baik dalam harga maupun jaminan produk jasa yang diberikan 

4) Prinsip Kehendak Bebas (al-hurriyah) 

Dalam praktiknya di lembaga bisnis syari’ah para pelaku memiliki 

kebebasan untuk membuat produk dan jasa, artinya boleh melakukan 

inovasi pada produk dan jasa selama tidak bertentangan pada syari’at 

islam. 

5) Prinsip Pertanggungjawaban 

Islam mengajarkan bahwa perbuatan manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban di akhirat. Dalam implementasinya pada lembaga 

bisnis syari’ah, diterapkan tiga hal: pertama, dalam menghitung margin, 

keuntungan nilai upah serta hal hal lainnya. Kedua, economic retrun, bagi 

pemberi modal harus dihitung berdasarkan pada pengertian yang tegas 

bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probalitas kesalahan nol 

dan tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu (seperti sistem bunga). Ketiga, 

islam melarang semua transaksi gharar. 

6) Prinsip Kebenaran: Kebijakan dan Kejujuran 

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan 

prilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari 

atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses 

upaya meraih atau menetapkan laba. Realisasi kebijakan adalah sikap 



 
 

kesukarelaan dan keramahtamahan. Kemudian dengan kejujuran sebagai 

dasar bisnis akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain lain yang dapat 

mendorong meningkatnya transaksi dan keuntungan. 

7) Prinsip Kerelaan (ar-ridha) 

Prinsip in menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus 

dilaksanakn suka rela, tanpa unsur paksaan antara pihak-pihak yang 

terlibat dengan kegiatan tersebut. Jadi pelaku bisnis syari’ah harus 

memgang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. 

8) Prinsip Kemanfaatan 

Prinsip kemanfaatan bagi kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek 

transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlebel halal tapi juga 

memberikan manfaat bagi konsumen. 

  Kemudian secara khusus islam juga menetapkan nilai-nilai atau 

etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Prinsip dasar yang telah 

ditetapkan oleh islam mengenai bisnis atau perdagangan dan niaga adalah 

tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.38 

  Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh hotel syariah yang 

dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah: 

a) Aturan selektif pada pasangan yang akan menginap. 

b) Fasilitas ibadah dan peniadaan fasilitas-fasilitas terlarang seperti klub 

malam, diskotik, dan minuman beralkohol. 

                                                             

38Neni Sri Imaniyati, Op. Cit, h.169. 



 
 

c) Kewajiban menutup aurat bagi seluruh karyawan.39 

D. Minat Konsumen 

1. Pengertian Minat 

Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; 

keinginan. Minat adalah perhatian; kesukaan; kecenderungan hati.40 Sedangkan 

menurut kamus filsafat minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) 

a. Keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan 

untuk berbuat sesuatu( belajar) 

b. Suatu perangkat mental yang teriri dari suatu campuran dari perasaan, 

harapan, pendirian, prasangka dan rasa takut, kecenderungan-

kecenderungan lain yang mengarahkan indvidu kepada suatu plihan 

tertentu.41 

Minat adalah :42 
1) Suatu sikap yang berlangsung terus menurus yang memolakan perhatian 

seorang sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minat nya. 

2) Perasaan yang menyatakan bahwa suatu aktifitas, pekerjaan atau objek itu 

berharaga atau berbagi individu. 

3) Suatu keadan motivasi atau suatu set motivasi yang menuntun tingkah laku 

menuju suatu arah (sasaran) tertentu. 

                                                             

39Ruswandi, Op.Cit. 
40Andre Martin, Kamus Besar Bahasa Indonesia Millennium, Surabaya: Karina, h. 387 
41Drs. Sudarsono, SH, Kamus Filsafat dan Psikologi, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993, 

h.156. 
42Dyah Widyarini, Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syari’ah Terhadap Minat 

Dosen IAIN Walisongo Semarang pada Bank Syari’ah, Skripsi tidak dipublikasikan, Semarang: 
IAIN Walisongo, 2009. 



 
 

Sikap seseorang dalam memutuskan dalam melakukan konsumsi 

dipengaruhi leh tiga komponen, yaitu : 

a) Cognitif Component : Kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang 

objek. 

b) Affective component : emosional yang merefleksikan perasaan seseorang 

terhadap suatu objek, apakah objek itu diinginkan atau disukai. 

c) Behavioral component :  Merefleksikan kecenderungan dan perilaku 

aktual terhadap suatu objek, yang mana kompnen ini menenjukan 

kecenderungan suatu tindakan.43 

Jadi, minat konsumen hotel syari’ah adalah keinginan konsumen untuk 
memakai jasa yang disediakan oleh hotel syari’ah 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

a. Faktor Budaya 

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan prilaku 

sesorang. Kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi 

prilaku pembelian konsumen. 

b. Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, 

serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. 

c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga mempengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

                                                             
43Ibid 



 
 

Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dan siklus tahap pembeli, 

pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya 

hidup dan nilai. 

d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang yang juga dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis yang utama, yaitu motivasi, presepsi, belajar serta 

kepercayaan dan sikap.44 

E.Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait pengaruh 
pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap minat konsumen 
hotel syari’ah adalah:  

1. Novianto Edi Suharno dengan judul “Kualitas pelayanan hotel Graha 

Cakra Malang jawa timur berdasarkan kepuasaan konsumen” menunjukan 

variabel reability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), empathy 

(X4), tangibles (X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan pihak manajemen 

hotel.45 

2. Erike Amelia yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

keputusan customer untuk menggunakan jasa hotel syari’ah (Studi kasus 

hotel sofyan betawi) yang menunjukan bahwa faktor yang berkaitan 

atribut syari’ah islam memiliki pengaruh yang dominan dalam 

                                                             
44Philip Kotler, dan Keller, Kevin Lane. Manajemen Pemasaran, edisi 13 jilid 1. Jakarta, 

Erlangga, 2009, h. 166. 
45Novianto Edi Suharno, Kualitas Pelayanan Hotel Graha Cakra Malang Jawa Timur 

Berdasarkan Kepuasan Konsumen, Tesis S2, Ypgyakarta: UGM, 2007. 



 
 

mempengaruhi keputusan costumer untuk menggunakan jasa hotel 

syari’ah.46 

3. U. Lestari, Mahasiswa STEI Tazkia-Bogor pada Hotel Sofyan Betawi 

dapat disimpulkan bahwa penerapan syariat Islam pada bisnis atau usaha 

perhotelan tetap dapat memberikan layanan dan fasilitas yang memuaskan 

bagi konsumennya.47 

4. Himatul Aliah, yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan 

prinsip prinsip syari’ah terhadap kepuasan nasabah KPR di BNI Syari’ah 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip 

syari’ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.48 

5. Patriot Nusa yang berjudul analisi pengaruh penerapan prinsip-prinsip 

syari’ah dan kualitas layanan terhadap kepuasaan konsumen dan loyalitas 

hotel syari’ah, penelitian ini menunjukan bahwa kualitas interaksi, 

kualitas hhasil prinsip syari’ah berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen.49 

6. Widyantoro dicky yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan dan 

penerapan prinsip syari’ah(LKS) asri tuung agung, penelitian ini 

menunjukan penerapan prinsip-prinsip syariah dilembaga keuangan 

                                                             
46Erike Amelia, Faktor-faktor yang mempengaruhi customer untuk menggunakan jasa 

hotel syari’ah (studi kasus hotel sofyan betawi), tesis S2 dipublikasikan pada digital library 
Universitas Indonesia Jakarta. 

47U. Lestari, Analisa Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa 
Hotel Berbasis Syariah (Studi Kasus Hotel Sofyan Betawi-Jakarta),Skripsi dipublikasikan, 2010 

48Himatul aliah, pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip prinsip syari’ah 
terhadap kepuasan nasabah KPR di BNI Syari’ah,skripsi dipublikasikan 2011. 

49Patriot Nusa,analisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip syari’ah dan kualitas layanan 
terhadap kepuasaan konsumen dan loyalitas hotel syari’ah, tesis dipublikasikan 2014. 
 



 
 

syariah dilakasanakan dengan baik seperti dengan nama lembaga 

tersebut.50 

7. Ahmad Hidur yang berjudul pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasaan nasabah, penelitian ini yang menunjukan bahwa baik secara 

persial maupun simultan dari kedua variabel.51 

8. Moh.Syahril yang berjudul pengaruh pelayanan karyawan dan fasilitas 

yang diberikan hotel terhadap minat pengunjung untuk menginap (studi 

kasus pada hotel semesta semarang) penelitian ini menunjukan secara 

parsial berpengaruh positif terhadap minat pengunjung.52 

F. Kerangka Fikir 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas 
selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh kualitas 
pelayanan dan penerapan prinsip syari’ah terhadap minat konsumen untuk 
memakai hotel syari’ah. Kerangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada 
gambar dibawah ini: 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritik 
Resepsionis 
   
 
  
 

   
                                                             

50Widyantoro dicky, pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip syari’ah(LKS) 
asri tuung agung, skripsi dipublikasikan2015. 

51Ahmad hidur, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan nasabah, skripsi 
dipublikasikan 2016. 

52Syahril.Moh,pengaruh pelayanan karyawan dan fasilitas yang diberikan hotel terhadap 
minat pengunjung untuk menginap (studi kasus pada hotel semesta semarang), skripsi 
dipublikasikan 2015. 
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G. Hipotesis 

Menurut teori kotler, untuk mengukur kualitas pelayanan terhadap minat 

konsumen dapat menggunakan metode kepuasaan pelanggan yaitu: sistem 

keluh dan saran, survey kepuasaan pelanggan, belanja siluman dan analisa 

kehilangan pelanggan. oleh karna itu, kualitas pelayanan berhubungan erat 

dengan  minat konsumen. Kemudian menurut Moh Syahril dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa minat konsumen adalah apa yang ditawarkan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kulitas pelayanan. Maka, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 :  Kualitas pelayanan (Resepsionis, Restorasi, House keeping) Berpengaruh  

positif dan signifikan terhadap minat konsumen. 

Berdasarkan teori Abdul manan prinsip-prinsip ekonomi islam harus 

berdasarkan konsep fundanmental yaitu keimanan kepada allah (tauhid), 

Kepimpinan (khilafah) dan keadilan (a’adalah) sehingga dalam menerapkan 

prinsip prinsip syariah harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist dengan 

demikian konsumen membuat penilaian ini dengan andil yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Kemudian menurut Erike Amelia dengan penelitian yang berjudul 

“Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan customer untuk menggunakan 

jasa hotel syari’ah (Studi kasus hotel sofyan betawi) yang menyimpulkan 

bahwa faktor yang berkaitan atribut syari’ah islam memiliki sangat pengaruh 

yang dominan dalam mempengaruhi keputusan costumer untuk menggunakan 

jasa hotel syari’ah. Oleh karna itu, Hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah :  



 
 

H2 :   Penerapan prinsip-prinsip syari’ah berpengaruh positif dan signifikan  
terhadap minat konumen. 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 

Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang dapat dicapai (dipereoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang 

mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang 

dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat 

hubungan diantara variabel-variabel dinamis dengan menggunakan teori yang 

objektif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yaitu 

penelitian langsung dilakukan di lapanagan atau pada responden.53 Penelian ini 

langsung ke Hotel Bandara Syari’ah. 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini penulis akan menggunakan data sebagai dengan menggunakan berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (konsumen Hotel Bandara Syariah  sebagai objek 

penelitian).54 

                                                             
53Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, 

h.5. 
 54Mudrajad Koncoro, Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi, Erlangga, Jakarta,2003, 
h.8. 



 
 

2. Data skunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau 

perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. 3Data ini 

diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada diantaranya dari al- qur’an, 

al- hadis, bukubuku, dan jurnal.55 

C. Metode Pengumpulan Data 

       Untuk mengumpulkan data tentang pengaruh kualitas pelayanan dan 

penerapan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen untuk memakai 

hotel syari’ah sebagai jasa akomodasi, maka metode yang digunakan adalah 

melalui: penyebaran angket (kuesioner), wawancara dan dokumentasi. 

a. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan 

tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden untuk 

dijawabnya .56 Metode ini digunakan untuk pengambilan data mengenai 

tentang pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip 

syari’ah terhadap minat konsumen memilih hotel syari’ah sebagai jasa 

akomodasi. Kuesioner yang dipakai disini adalah model tertutup karena 

jawaban telah disediakan dan pengukurannya menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sebelum 

membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dibuat kisi-kisi instrumen 

dengan menjabarkan variabel menjadi sub variabel yang akan diukur, hal 
                                                             

55Ibid 
56Ibid,h.142. 



 
 

ini digunakan sebagai patokan untuk menyusun instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat negatif sampai sangat positif dengan 5 

(lima) alternatif jawaban, dengan jawaban masing-masing berikut; 

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RR: Ragu-Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut: 
SS : 5 
S : 4 
RR : 3 
TS : 2 
STS : 1 
Keuntungan Skala Likert:  
1) Memiliki banyak kemudahan : antara lain mudah dalam membuat skor, 

mudah dalam menyusun pertanyaan tentang sifat/sikap, mudah 

diinterpretasikan. 

2) Mempunyai reliabelitas tinggi dalam mengurutkan manusia 

berdasarkan intensitas sikap tertentu.  

3) Luwes dan fleksibel: Peneliti bebas menetapkan jumlah pernyataan, 

demikian juga jumlah alternative jawabannya. 

4) Lazim dipakai dalam penelitian-penelitian.  

5) Biasanya digunakan dalam pengukuran ordinal.57 

 
 
 

                                                             
57Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, 

h.168. 



 
 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan yang harus diteliti.58 

Wawancara ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan 

sebelumnya yang akan diajukan kepada narasumber untuk dimintai 

keterangannya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 

tersebut untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Adapun data-data 

yang ingin diketahui hasil wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan 

data pendapat dari responden. 

 
c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.59 Metode ini 

digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan 

informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas pokok dan tata kerja, 

struktur organisasi, presentasi serta data lain yang  mendukung. 

D. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Yang dimaksud populasi bukan berarti penduduk seperti yang dimaksud 

didalam studi tentang kependudukan. Didalam metodologi Penelitian 

populasi adalah merupakan objek penelitian. Populasi adalah sekelompok 
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unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, 

tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, 

sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek 

penelitian.60Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.61 

       Populasi dalam penelitian adalah konsumen dan pengguna jasa Hotel 

Bandara Syari’ah yang terjadi selama sepuluh bulan terakhir. 

 

 
Tabel 3.1 

Data konsumen Hotel Bandara Syari’ah tahun 2016 
No  Bulan Total Pengunjung 

1 Januari 200 

2 Febuari 259 

3 Maret 300 

4 April 381 

5 Mei  380 

6 Juni 350 

7 July 243 

8 Agustus 361 

9 September 406 

10 Oktober 375 

                                                             
60Ibid, h. 129. 
61Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta, Bumi 

Aksara, 2007, h. 116. 



 
 

 Jumlah 3255 

Sumber: Dokumen Hotel Bandara Syari”ah 
 

       Dari data transaksi tersebut dapat disimpulkan pengguna jasa dihotel 

Bandara Syari’ah selama sepuluh bulan terakhir adalah 3255 transaksi. 

2. Sampel 

       Sampel adalah bagian dari Populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi.62 Untuk menentukan ukuran sampel maka 

ditentukan terlebih dahulu populasi yang diambil yaitu jumlah rata-rata 

konsumen Hotel Bandara Syari’ah, dari jumlah total konsumen hotel 

bandara syariah selama sepuluh bulan terakhir dengan menggunakan rata-

rata yaitu:63 

     X∑��
�

� �� �
��

� 325,5 � 325 

Dari populasi yang ditentukan. Untuk menentukan besarnya sampel yang 

diambil dari populasi yang peneliti menggunakan rumus slovin yaitu:64 

n �
�

1 �����₂ �
325

1 � 325�10%�₂ �
325
4,25 � 76 

Keterangan : 
n= Ukuran sampel 
N= Populasi 
e= Persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih   
ditoler 10% 
       dengan menggunakan rumus slovin maka diperoleh hasil peritungan 
sampel sebanyak 76 konsumen. Teknik sampel yang peneliti gunakan yaitu 
teknik simple random sampling (sampel acak sederhana) yaitu sampel yang 

                                                             
62Ibid, h. 58. 
63Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, Edisi Revisi, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 102. 
64Hussein umar, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta), h.108 



 
 

diambil secara acak dari semua populasi anggota mempunyai peluang yang 
sama untuk dipilih menjadi sampel.65 
 

E. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan cara: 

1. Editing Data 

       Editing data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan 

dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik 

atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. 

2. Pengkodean Data  

       Pengkodean data adalah usaha mengklasifikasikan jawaban dari para 

responden menurut macamnya. Dalam melakukan pengkodena data, 

jawabanjawaban responden diklasifikasikan dengan memberikan kode 

tertentu berupa angka. 

3. Tabulasi Data  

       Tabulasi data adalah proses penyusunan dan analisis data dalam bentuk 

tabel. Dengan memasukan data dalam bentuk tabel kita akan mudah 

melakukan analisis. Pembuatan sebuah tabel sangat tergantung dari 

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.66 

F. Analisis Data  

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Analisis 

regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh X terhadap Y.67 Yang 

dimaksud pengaruh X terhadap Y yaitu pengaruh Kualitas Pelayanan dan 
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penerapan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen. Sebelum penulis 

melakukukan analisis regresi, maka penulis perlu melakukan uji persyaratan 

instrumen sebagai berikut: 

1. Uji validitas dan uji reabilitas 

a. Uji validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahaan suatu instrumen.68 Instrumen dikatakan valid 

jika dapat mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data 

variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini validitas yang 

digunakan adalah validitas internal, validitas yang dicapai apabila 

terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara 

keseluruhan.69 Dengan kata lain sebuah instrumen dikatakan memiliki 

misi instrumen secara keseluruhan yaitu mengungkap data dari variabel 

yang dimaksud. Dalam pengujian validitas instrumen pada penelitian 

ini digunakan analisis butir. Cara pengukuran analisa butir tersebut 

adalah mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan rumus 

produk moment yaitu : 

Rxy= �∑����∑��
√��∑����∑������∑����∑����

 

Keterangan : 
 R = Koefisien korelasi 
N = Jumlah subyek atau responden 
X = Skor butir 
Y = Skor total70 
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Validitas data diukur dengan menggunakan r hitung r table (r 
produk moment). Apabila r hitung>r table, dan nilai positif maka butir 
atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan apabila 
sebaliknya maka tidak valid.71 

b. Reliabilitas 

Realibitas menunjukan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

sudah baik.72 Realiabitas menunjukan sejauh mana suatu instrumen 

dapat memberi hasil. Pengukuran yang konsisten apabila pengukuran 

dilakukan berulang ulang terhadap gejala yang sama dengan alat 

pengukuran yang sama. Uji reliabilitas ini hanya dilakukan pada data 

yang dinyatakan valid. Untuk menguji reliabilitas digunakan teknik 

croanbach alpa> 0,60 

Rumus croanbach alpa adalah sebagai berikut: 

�ıı � �
�

� � ���� �
∑���
���

� 

 

  Keterangan : 
�ıı= Reliabilitas instrumen 
 k = Jumlah kuesioner 

 \∑σ2b= Jumlahvarian butir 

  \σ21= Varian total 

    Untuk mencari varian butir dengan rumus: 

��=∑�����
∑����
�

�
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      Keterangan : 

   σ= Varian tiap butir 
   x= Jumlah skor butir 

     N= Jumlah Responden73 
Untuk menilai reliable tidaknya suatu instrumen dilakukan dengan       

mengkonsultasikan 1’tabel. Apabila 1’hitung>1’Tabel maka instrumen 
dinyatakan reliable dan apabila 1’hitung<1’tabel maka instrumen 
dinyatakan tidak reliable. 
c. Variabel Penelitian Dan pengukuran 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun 

obyek yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.74 

Dalam penelitian ini, operasional variabel penelitian dan pengukuran 
variabel dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
 

Tabel 3.2 
Variabel, definisi, indikator, dan skala pengukuran variabel penelitian 

Variabel 

penelitian 

 

Definisi Indikator Skalapeng

ukuran 

Kualitas 

pelayan 

(variabel 

bebas, 

X1) 

Suatu cara untuk 

mengetahui 

seberapa jauh 

perbedaan antara 

kenyataan dan 

Keramahan, 

kejujuran dan 

profesionalitas 

kerja karyawan 

bidang: 

Diukur 

melalui 

angket 

dengan 

menggunak
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harapan pelanggan 

atas layanan yang 

diterima 

(Fitzsimmons:1994) 

1.Resepsionis 

2.Restorasi 

3.House keeping 

an skala 

likert. 

Penerapan 

prinsip-

prinsip 

syari’ah 

(Variabel, 

X2) 

Pelaksanaan 

prinsip-prinsip 

syari’ah dalam 

operasional sehari-

hari pada bisnis 

perhotelan. 

(Ruswandi:2008) 

1.Fasilitas ibadah 

dan peniadaan 

fasilitas-fasilitas 

(Night club, 

diskotik,khamar) 

2.Larangan satu 

kamar bagi pria 

dan wanita yang 

bukan suami 

istri. 

3.Kewajiban bagi 

karyawan hotel 

berbusana yang 

menutup aurat 

Diukur 

melalui 

angket 

dengan 

menggunak

an skala 

likert. 

Minat 

konsumen 

(Variabel 

terikat,Y) 

Perasaan emosional 

pengetahuan serta 

prilaku yang aktual 

pada objek yang 

disukai. 

Pengetahuan 

tentang objek 

1.Perasaan 

konsumen 

terhadap objek 

Diukur 

melalui 

angket 

melalui 

skala likert. 



 
 

Dyah: 2009 2.Kecenderungan 

dan tindakan 

konsumen 

terhadap objek 

Sumber data dikembangkan untuk penelitian :2017 
G. Uji Asumsi Klasik 

Hasil dari regresi berganda akan dapat digunakan sebagai alat prediksi 
yang baik dan tidak bias bila memenuhi beberapa asumsi yang disebut sebagai 
asumsi klasik. Agar mendapatkan regresi yang baik harus memenuhi asumsi-
asumsi yang diisyaratkan untuk memenuhi uji asumsi normalitas dan bebas 
dari multikoleniaritas, heteroskedostisitas, serta autokorelasi.75 

 
1. Uji Normalitas  

       Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada 

masingmasing variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan uji histogram, uji normal p plot, skewness dan kurtosis 

atau uji kolmogorov smirnov. Tidak ada metode yang buruk atau tidak 

tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering 

menimbulkan perbedaan persepsi diantara beberapa pengamat. Dalam 

gozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji kolmogorof 

smirnov dilihat dari nilai residual. Dikatakan normal bila nilai residual yang 
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penerbit universitas diponegoro), 2001, h.56-77. 



 
 

dihasilkan diatas nilai signifikasi yang ditetapkan,76 nilai signifikansi yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0,05. 

2. Uji multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang varibel variabel 

bebasnya tidak memiliki kolerasi yang tinggi atau bebas dari 

multikolinieritas. Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan 

menggunakan nilai Variance Infaction Factor (VIF) dan toleransi melalui 

SPSS. Model regresi yang bebas multikolinieritas memiliki nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai toleransi diatas 0,1. 

 

 

3. Uji autokorelasi 

Menurut Makridakis (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Wahid 

Sulaiman meenyatakan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut77 : 

a. 1,65 < DW < 2,35 → tidak ada autokorelasi 

b. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 → tidak dapat 

disimpulkan 

c. DW < 1,21 atau DW > 2,79 → terjadi autokorelasi 

4. Uji heteroskedasitas 

                                                             
76Ibid. h. 156. 
77Wahid Sulaiman, Analisis Regresi Menggunakan SPSS : Contoh Kasus dan 

Pemecahannya, (Yogyakarta: Andi, Edisi I) , h.89 



 
 

Uji heteroskedasidas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Kemungkinan adanya gejala heteroskedasitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan diagram scatterpoot, dimana sumbu X adalah residual dan 

sumbu Y adalah niali Y yang diprediksi. Jika pada grafik tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 (nol) 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi hereroskedasitas dalam suatu model 

regresi. 

H. Alat Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola perubahan nilai suatu 

variabel (variabel dependen) yang disebabkan variabel lain (variabel 

independen). Analisis regresi berganda menggunakan suatu model 

matematis berupa persamaan garis lurus yang mampu mendefinisikan 

hubungan antar variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan minat 

konsumen sebagai variabel dependen (terikat) dan kualitas pelayanan dan 

penerapan prinsip-prinsip syari’ah sebagai variabel independen (bebas) 

maka persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :78 

  Y = a + b1X1 + b 2 X2 + e 
Dimana : 

Y = minat konsumen 

a = konstanta 

b1 ,b 2 = koefisien variabel X1,X 2 

                                                             
78Ibid, h. 86 



 
 

X1 = kualitas pelayanan 
X2 = penerapan prinsip-prinsip syari’ah 

e = kesalahan random 

2. Uji T atau Uji Parsial 

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen dilakukan uji t atau t-student. 

Hipotesis uji t : Ho = b1 ,b 2 = 0, masing-masing variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ha = b1 ,b 2 ≠ 0, 

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan degree 

offreedom (dk): n-k, maka diperoleh nilai t tabel . Langkah selanjutnya 

adalah membandingkan antara t tabel dengan t hitung . Apabila jika t 

hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima, artinya masing-masing 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai 

variabel dependen. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya masing-masing variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap peruAtau bila menggunakan perhitungan dengan 

software SPSS, maka pengambilan kesimpulannya dengan79: 

a. Kalau nilai sig. < α → tolak Ho, artinya masing-masing variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

dependen. 
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b. Kalau nilai sig. ≥α →Ho tidak ditolak, menerima Ho artinya  masing-

masing variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan nilai variabel dependen 

3. Uji F atau Uji Simultan 

Pengujian simultan bertujuan untk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis uji 

F :Ho = b1 ,b 2 = 0, variabel independen secara simultan tidak signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha = b1 ,b 2 ≠ 0,variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan 

probabilitas, jika tingkat signifikansinya (α) > 0.05 maka semua variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan variabel 

dependen. Jika tingkat signifikansinya (α) < 0.05 maka semua variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

dependen. 

4. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan pada prinsipnya 

mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel 

dependen. Jadi koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya 

persentase pengaruh semua variabel independen dalam model regresi 

terhadap variabel dependennya. Besarnya nilai koefisien determinasi 

berupa persentase, yang menunjukan persentase variasi nilai variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Jika nilai koefisien 



 
 

determinasi dalam model regresi semakin kecil berarti semakin kecil 

pengaruh semua variabel dependennya. Atau dengan kata lain R² yang keci 

l(Mendekati 0) berarti semua variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai R² (mendekati 

100%) berarti semua variabel independen dalam model memberikan semua 

informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel independennya atau 

semakin besar pengarih variabel independen terhadap variabel dependen. 80 

 

                                                             
80Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyaastuti, metode penelitian kuantitatif 

untuk administrasi publik dan masalah-masalah, (Yogyakarta:Gava media). 2011, h. 195. 



 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Penyajian Data 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian (Hotel Bandara Syariah) 

Hotel Bandara Syariah Lampung merupakan hotel dengan konsep 

modern yang dikelola sesuai syariah Islam. Berlokasi hanya sekitar 5 

menit dari Bandara Radin Inten II dan sekitar 25 menit dari pusat kota 

Bandar Lampung. Hotel Bandara Syari’ah adalah tempat transit yang 

strategis bagi anda yang ingin melanjutkan perjalanan ke Krui (tempat 

para peselancar berkumpul) atau ke Way Kambas (taman konservasi 

gajah). Bagi anda yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat di 

pagi hari, Hotel Bandara Syariah adalah tempat yang sempurna untuk 

beristirahat sebelum terbang. Bagi anda yang melakukan perjalanan 

melalui darat, Hotel Bandara Syariah adalah tempat yang pas untuk 

beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.  

Fasilitas-Fasilitas yang ada di Hotel Bandara Syari’ah yaitu81 : 

 Di kamar meliputi: 

 air mineral botol,  

 minibar, teko air panas, teh, kopi,  

 sandal, sajadah dan alquran,  

 perlengkapan mandi, pemanas air di kamar mandi, pendingin 

udara, dan telepon. 

                                                             
81Dokumen Hotel bandara Syari’ah 



 
 

  Akses internet dalam kamar menggunakan wifi dan kabel LAN.  

Fasilitas lain yang ada di hotel antara lain: 

  restoran dengan menu nusantara, coffe shop, ruang pertemuan 

yang berkapasitas hingga 150 orang,  

 konter tiket pesawat, lapangan bulutangkis dan tenis, smoking 

area, mushola,  

 dan antar jemput dari Bandara Radin Inten II ke Hotel Bandara 

Syariah dan sebaliknya. 

2. Struktur Organisasi Hotel Bandara Syari’ah 

TABEL 4.1 

TABEL STRUKTUR ORGANISASI HOTEL BANDARA SYARI’AH 

Sumber: Dokumen Hotel Bandara Syari”ah 

 

OPERATION 
MANAGER

KOORT FONT 
OFFICE

BELL 
BOY

RECEP
TION

SECUR
ITY

KOORD HOUSE 
KEEPING

ROOM 
ATAN
DANT

LOUN
DRY

PUBLI
C 

AREA

KOORD 
BACK 

OFFICE

ACCO
UNTIN

G

LOGIS
TIC

KOORDFO
OD 

&BAVAR
AGE

F & B

F & b
OFFIC
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B. Diskriptif Data Penelitian 

1. Diskriptif Data Penelitian 

Data penelitian dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner 

secara langsung kepada responden yang berhasil ditemui. Kuesioner 

diperoleh dengan cara peneliti menemui langsung responden dan 

memberikan kuesioner untuk diisi oleh para responden yang merupakan 

konsumen hotel bandara syariah. Pengumpulan data secara langsung 

dengan menemui responden, hal ini bertujuan agar lebih efektif untuk 

meningkatkan respon rate responden dalam penelitian ini. Survey dengan 

kuesioner dilakukan mulai tanggal 10 s/d 15 Desember 2017 di Hotel 

Bandara Syari’ah dengan mengambil 76 responden. Adapun teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik 

accidential sampling (conveniece sampling) yaitu sampling yang memiliki 

sampel dari individu atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. 

Karena jumlah sampel yang di dapat sebanyak 76 sampel, dengan 

demikian syarat pengolahan data dengan alat analisis SPSS sampel dapat 

terpenuhi. 

2. Diskriptif Responden 

a. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden konsumen Hotel 

Bandara syari’ah adalah sebagai berikut : 

 

 



 
 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

  Freque
ncy Percent 

Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

Valid LAKI-
LAKI 

37 48.7 48.7 48.7 

PEREMPU
AN 

39 51.3 51.3 100.0 

Total 76 100.0 100.0  
 Sumber: data primer diolah, 2017 

       Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat diketahui tentang 
jenis kelamin konsumen Hotel Bandara Syari’ah yang diambil sebagai 
responden. Jenis kelamin yang paling banyak adalah jenis kelamin 
Perempuan sebesar 51.3% dan laki-laki 48.7 % . Dari keterangan diatas 
menunjukkan bahwa sebagia besar konsumen Hotel Bandara Syari’ah 
yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah Perempuan. 

b. Umur Responden 

Data mengenai umur Responden disini, peneliti mengelompokkan 

menjadi tiga kategori, yaitu dari umur 17-25 th, 25-50th, dan lebih dari 

50 th. Adapun data mengenai umur konsumen Bandara Syari’ah yang 

diambil sebagai responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur 

 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 25.00 18 23.7 23.7 23.7 

25-50 49 64.5 64.5 88.2 



 
 

50.00 9 11.8 11.8 100.0 

Total 76 100.0 100.0  
Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas dapat diketahui tentang 
usia/umur konsumen Hotel Bandara Syari’ah yang diambil sebagai 
responden. Umur responden yang menjadi sample penelitian in 
kebanyakan berkisar 25 tahun, yaitu terdapat sebanyak 18 responden 
atau 23,7% dari jumlah sampel, yang memiliki umur 25-50 tahun 
terdapat 49 responden atau 64.5%, dan yang memiliki umur lebih dari 
50 tahun sebanyak 9 responden atau 11.8%. Dari keterangan diatas 
menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Hotel Bandara Syari’ah 
yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah berusia 25-
50 tahun. 
 
 

c. Pekerjaan Responden 

Data mengenai pekerjaan responden disini, peneliti mengelompokkan 

menjadi empat kategori, yaitu PNS, Pegawai swasta, Wiraswasta/ 

pedagang, dan lainnya. Adapun data mengenai pekerjaan konsumen 

Hotel Bandara Syariah yang diambil sebagai responden adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

  Freque
ncy Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid PNS 20 26.3 26.3 26.3 

Wiraswasta 31 40.8 40.8 67.1 

Lainnya 25 32.9 32.9 100.0 

Total 76 100.0 100.0  
Sumber: Data primer diolah,2017 



 
 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerjaan konsumen 
Hotel Bandara Syari’ah yang diambil sebagai responden berprofesi 
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang atau 26.3%, 
Wiraswasta sebanyak 31 orang atau 40.8 %, , lainnya sebanyak 25  
orang atau 32.9%. 

 
d. Penghasilan Responden 

Data mengenai penghasilan responden disini, peneliti mengelompokkan 

menjadi lima kategori, yaitu <Rp 500.000,00, Rp 1.000.000,00 – Rp 

3.000.000,00, Rp 3.000.000,00 – Rp 4.000.000,00 dan >Rp 

4.000.000,00.. Adapun data mengenai penghasilan konsumen Hotel 

Bandara Syari’ah lampung yang diambil sebagai responden adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Penghasilan 

 

  Frequenc
y Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1-
3juta 

52 68.4 68.4 68.4 

3-
4juta 

18 23.7 23.7 92.1 

4juta 6 7.9 7.9 100.0 

Total 76 100.0 100.0  
Sumber: Data primer diolah, 2017 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar penghasilan 
konsumen yang menjadi responden adalah berkisar antara Rp 
1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00 yaitu sebanyak 52 orang atau 68,4% , 
antara Rp 3.000.000,00 – Rp 4.000.000,00 yaitu sebanyak 18 orang 
atau 23.7% dan sisanya diatas 4.000.000 yaitu sebanyak 6 orang atau 
7.9% 



 
 

3. Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, penulis 

akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden berdasarkan 

pembagiannya. Variabel kualitas pelayanan variabel penerapan prinsip-

prinsip syariah dan varabel minat konsumen hotel syariah. 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

penelitian ini menggunakan skala linkert dan untuk keperluan analisis 

kuantitatif diberikan skor sebagai berikut : 

a.Sangat Setuju   (SS)  diberi skor 5 

b.Setuju    (S)  diberi skor 4 

c.Ragu-Ragu   (RR)  diberi skor 3 

d.Tidak Setuju   (TS)  diberi skor 2 

e.Sangat Tidak Setuju  (STS)  diberi skor 1 

a. Variabel Kualitas Pelayanan 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel kualitas pelayanan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Kualitas 

Pelayanan 

PERTA
NYAAN 

SS S RR TS STS TOTA
L 

F % F % F S F % F S 

P1 18 23,7 44 57,
9 

3 3,7
9 

7 9,2
0 

4 5,3
0 

7
6 

 

10
0 

 

P2 18 23,7
0 

45 59,
20 

2 2,6
0 

8 10,
5 

3 3.9
0 

7
6 

10
0 

P3 17 22.4 45 59,
20 

4 5.3
0 

8 10,
5 

2 2,6
0 

7
6 

10
0 

P4 17 22,4
0 

43 56,
60 

4 5,3
0 

1
2 

15,
80 

0 0 7
6 

10
0 

P5 16 21.1
o 

46 60,
50 

0 0 1
1 

14.
50 

3 3,9
0 

7
6 

10
0 

P6 22 28,9
0 

43 56,
60 

4 5.3
0 

6 7.9
0 

1 1.3
0 

7
6 

10
0 

  Sumber : Data primer diolah (2017) 

Keterangan: F= Frekuensi, SS= Sangat Setuju, S= Setuju, RR= Ragu-
Ragu, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju.  

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 
sebagian besar setuju.. Adapun pernyataan yang memperoleh persentase 
paling besar yaitu terdapat pada pernyataan ke lima dengan persentase 
(60,50%). 

b. Variabel Penerapan Prinsip-Prinsip syari’ah 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel penerapan prinsip-

prinsip syari’ah sebagai berikut : 



 
 

Tabel 4.7 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel penerapan 

prinsip-prinsip syari’ah 

PERTA
NYAAN 

SS S RR TS STS TOTA
L 

F % F % F S F % F S 

P1 33 43,4
0 

33 43,
40 

3 3,9
0 

4 5,3
0 

3 3,9
0 

7
6 

 

10
0 

 

P2 16 21,1
0 

48 63,
20 

2 2,6
0 

7 9,2
0 

3 3,9
0 

7
6 

10
0 

P3 27 35,5
0 

38 50,
00 

3 3,9
0 

5 6,6
0 

3 3,9
0 

7
6 

10
0 

P4 26 34,2
0 

42 55,
33 

3 3,9
0 

3 3,8
0 

2 2,6
0 

7
6 

10
0 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

Keterangan: F= Frekuensi, SS= Sangat Setuju, S= Setuju, RR= Ragu-
Ragu, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju.  

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 
sebagian besar setuju.. Adapun pernyataan yang memperoleh persentase 
paling besar yaitu terdapat pada pernyataan ke dua dengan persentase 
(63,20%). 

c. Variabel Minat Konsumen Hotel syari’ah 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel minat konsumen 

hotel syari’ah sebagai berikut : 

 

 

 



 
 

Tabel 4.8 

Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel minat 

konsumen hotel syari’ah 

PERTA
NYAAN 

SS S RR TS STS TOTA
L 

F % F % F S F % F S 

P1 9 11,8
0 

51 67,
10 

6 7,9
0 

7 9.2
0 

3 3,9
0 

7
6 

 

10
0 

 

P2 13 17,1
0 

52 68,
40 

2 22,
60 

8 10,
50 

1 1,3
0 

7
6 

10
0 

P3 10 13,2
0 

52 68,
40 

3 3,9
0 

9 11,
80 

2 2,6
0 

7
6 

10
0 

P4 7 9,20 54 72,
40 

4 5,3
0 

1
0 

13,
20 

0 0 7
6 

10
0 

Sumber : Data primer diolah (2017) 

Keterangan: F= Frekuensi, SS= Sangat Setuju, S= Setuju, RR= Ragu-
Ragu, KS= Kurang Setuju, TS= Tidak Setuju.  

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa tanggapan responden 
sebagian besar setuju.. Adapun pernyataan yang memperolehpersentase 
paling besar yaitu terdapat pada pernyataan ke empat dengan 
persentase(72,40%). 

C. Analisis Data 

1. Uji Kuesioner 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor atau 

butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variable. Hal ini dapat 



 
 

dilakukan dengan uji signifikansi yang membandingkan r hitung 

dengan r table untuk degree of fredom (df) = n-k dalam hal ini n adalah 

jumlah sampel dan k adalah konstruk. apabila r hitung untuk r tiap butir 

dapat dilihat pada kolom Corected Item Total Correlation lebih besar 

dari r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dapat 

dikatakan valid. Pengujian ini dilakukan apakah kuesioner yang ada 

dapat mengungkapkan data-data yang ada pada variabelvariabel 

penelitian secara tepat. 

 Hasil dari pengujian validitas kuesioner dapat diketahui sejauh 

mana data yang terkumpul sesuai dengan variabel-variabel penelitian. 

Untuk tingkat validitas, dilakukan uji signifikansi dengan 

membandingkan r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = 

n-k. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

konstruk. Pada kasus ini, besarnya df dapat dihitung 50-3 atau df = 47 

dengan alpha 0.05 (α=5 %), didapat r tabel 0.297. Apabila r hitung 

lebih besar r tabel (r hitung > r tabel) dan nilai r positif, maka butir 

pertanyaan tersebut  dapat dikatakan valid, dan sebaliknya apabila (r 

hitung < r tabel) maka pertanyaan tersebut tidak valid. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 



 
 

1) Kualitas Pelayanan 

Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan(X1) 

No R Hitung R tabel(0.05) Keterangan 

1 0.887 0.227 Valid 

 

2 0.845 0.227 Valid 

 

3 0.835 0.227 Valid 

 

4 0.913 0.227 Valid 

 

5 0.897 0.227 Valid 

 

6 0.778 0.227 Valid 

 

Sumber: Data primer 2017 (diolah) 

 

Uji validitas menggunakan sampel 76 responden dan taraf 
signifikan sebesar 0,05 sehingga didapatkan dan yang didapat rata-
rata di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji 
validitas pada penelitian ini dinyatakan valid karena > dan taraf 
signifikasi <0,05 
 
 
 
 



 
 

2) Variabel Penerapan prinsip-prinsip Syari’ah 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Penerapan Prinsip-Prinsip 

Syariah(X2) 

No R Hitung R Tabel(0.05) Keterangan 

1 0.859 0.227 Valid 

 

2 0.878 0.227 Valid 

 

3 0.895 0.227 Valid 

 

4 0.789 0.227 Valid 

 

Sumber: Data primer 2017 (Diolah) 

Uji validitas menggunakan sampel 76 responden dan taraf 

signifikan sebesar 0,05 sehingga didapatkan dan yang didapat rata-

rata di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji 

validitas pada penelitian ini dinyatakan valid karena > dan taraf 

signifikasi <0,05 

3) Variabel Minat Konsumen Hotel Syari’ah 

Tabel 4.11 
 Ringkasan Hasil Uji Validitas Minat Konsumen(Y) 

No R Hitung R Tabel (0.05) Keterangan 



 
 

1 0.824 0.227 Valid 

 

2 0.832 0.227 Valid 

 

3 0.871 0.227 Valid 

 

4 0.745 0.227 Valid 

 

Sumber : Data Primer 2017(Diolah) 

Uji validitas menggunakan sampel 76 responden dan taraf 

signifikan sebesar 0,05 sehingga didapatkan dan yang didapat rata-

rata di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji 

validitas pada penelitian ini dinyatakan valid karena > dan taraf 

signifikasi <0,05 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dan 
menunjukian sejauh mana alat ukur tersebut dapat dipercaya dan 
diandalkan dalam penelitian. Pada penelitian ini uji reliabilitas 
menggunakan rumus cronbach alpha dengan bantuan SPSS 17, 
kemudian hasil alpha hitung diinterprestasikan pada tabel nilai r. Jika 
tingkat alpha hitung > 0,60 maka alat ukur tersebut memiliki tingkat 
reliabilitas yang tinggi. Adapun hasil dari output SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.12 
Ringkasan Hasil Uji Reabilitas 

No Variabel Croanbch 

alpa 

Croanbch 

alpa yang 

Keterangan 



 
 

diisyaratkan 

1 Kualitas 

Pelayanan 

0.929 >60% Realiabel 

2 Penerapan 

prinsip-Prinsip 

Syariah 

0.831 >60% Realiabel 

2 Minat 

Konsumen 

0.836 >60% Realiabel 

Sumber: Data diolah dari responden, Desember 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Croanbch alpa >60 

maka setiap variabel yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang 

baik. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa instrumen tersebut 

reabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi pada analisis 

berganda pada hal ini penulis mengambil system pengolahan datanya 

menggunakan Eviews 8. Adapun asumsi klasik yang penulis maksud adalah : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk apakah data terdistribusi secara normal 

atau tidak. Untuk itu data yang telah ada sebenarnya harus memenuhi 

persyaratan normalitas, alat uji yang digunakan adalah uji jarque-bera. 

Dalam uji normalitas menggunakan uji jarque-bera untuk melihat apakah 

nilai residual variabel mempunyai sebaran distribusi yang normal atau tidak 



 
 

adalah membandingkan probabiliti jarque-bera yang harus lebih besar 

dibandingkan dengan nilai alpa yaitu 0.05 atau 5%. Hasil analisis terhadap 

asumsi normalitas disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas

 
0

2

4

6

8

10

12

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Series: Residuals
Sample 1 76
Observations 76

Mean       1.11e-15
Median  -0.150518
Maximum  2.480172
Minimum -2.471893
Std. Dev.   1.201248
Skewness  -0.115353
Kurtosis   2.359737

Jarque-Bera  1.466679
Probability  0.480302

 

Data Primer 2017 (diolah) 
Dalam uji Normalitas yang kita lihat untuk menentukan suatu variabel 

lulus uji normalitas atau tidak adalah dengan membandingkan nilai 

probability JB bernilai 0.480302(48,03%) hal tersebut mengartikan bahwa 

nilai probability JB diatas 0.05% yang berarti bahwa nilai residual normal. 

Sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. 

b. Uji Multikolinieritas 

Dalam uji selanjutnya adalah melakukan uji multikolinieritas. 
Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antar variabel 
indenpenden.. jadi uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui ada 
tidaknya variabel indenpenden yang memiliki kemiripan antar variabel 
independen dalam suatu model. Dalam uji multikolinieritas menggunakan 
metode variance inflation faktor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 
maka tidak terdapat multikolinieritas. Hasil analisis terhadap asumsi 
multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.14 
Uji Multikolinieritas 

Variance Inflation Factors  
Date: 12/25/17   Time: 19:32  



 
 

Sample: 1 76   
Included observations: 76  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  1.861274  28.14741  NA 

X1  0.004777  41.12752  1.859464 
X2  0.011276  46.96134  1.859464 

        Sumber : Data primer diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat kita lihat semua nilai VIF dibawah 10. 

Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar 
variabel bebas dalam persamaan regresi, dengan tidak terjadinya 
multikolinieritas maka persamaan regresi ini layak digunakan dalam 
penelitian. 

c. Uji Autokorelasi 

Dalam uji autokorelasi nilai probabilitas F sebesar 0.0000 disebut juga 

sebagai nilai probabilitas f hitung. Nilai probabilitas f hitung lebih kecil 

dari tingkat alpha (0,05), sehingga berdasarkan hipotesis ho ditolak artinya 

terjadi autokorelasi. Apabila nilai probabilitas f hitug lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

Tabel 4.15 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.188689     Prob. F(2,71) 0.8285 

Obs*R-
squared 0.401818     Prob. Chi-Square(2) 0.8180 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   



 
 

Method: Least Squares   
Date: 12/22/17   Time: 19:30   
Sample: 1 76    
Included observations: 76   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Sumber : data primer diolah (2017) 

Nilai probabilitas F sebesar 0.0000 disebut juga sebagai nilai probabilitas f 

hitung. Nilai probabilitas f hitung lebih kecil dari tingkat alpha (0,05), 

sehingga berdasarkan hipotesis ho ditolak artinya terjadi autokorelasi. 

Apabila nilai probabilitas f hitug lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa niali prob. F (0.8285) > 0,05 maka dari uji ini bahwa dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedasitas 

Pengujian Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residul satu pengamatan 

dan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan berbeda 

disebut hetereskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastiitas atau tidak terjadi hetereskedastisitas. Ada beberapa 

metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki oleh EVIES seperti : Breusch-

Pagan-Godfrey, Harvey, Glejser, ARCH, White dan lain-lain. Namun 

dalam penelitian ini digunakan metode Arch. Dinyatakan lulus uji 

heteroskedisitas apabila niali prob.F hitung lebih besar dari tingkat alpha 

0.05 (5%) artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai 

Prob.F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0.05 (5%) terjadi 



 
 

hetereskedastisitas. Hasil analisis terhadap asumsi Heteroskedastitas 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.16 
Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     

F-statistic 0.583642     Prob. F(1,73) 0.4474 
Obs*R-
squared 0.594876     Prob. Chi-Square(1) 0.4405 

     
     
     

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 12/22/17   Time: 19:33   
Sample (adjusted): 2 76   
Included observations: 75 after adjustments  

     
      
Sumber : Data primer 2017 (Diolah) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa niali prob. F (0.4405) diatas 0.05 

maka dari uji ini bahwa dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t Statistik 

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara 

parsial. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari variabel 

bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. 

Berikut ini merupakan hasil uji statistik t. 

 

 



 
 

Tabel 4.17 

Uji t 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.751 1.364  4.215 .000 

kualitas pelayanan .194 .069 .344 2.800 .007 

penerapan prinsip-prinsip 

syari'ah 

.303 .106 .351 2.850 .006 

a. Dependent Variable: minat konsumen 
Sumber : Data primer diolah (2017) 
 

 Dari tabel 4.17 di atas uji t kedua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model regresi mendapatkan hasil yang signifikan, hal ini dapat 

dilihat dari probabilitas signifikan pada kedua tabel pada variabel 

operasional, kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari’ah 

lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan pada kedua tabel tersebut bahwa 

minat konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan penerapan 

prinsip-prinsip syari’ah. 

Dengan cara lain ha pada pembahasan sebelumnya dapat diterima jika t 

tabel dengan taraf signifikan 5%:2= 2,5% ( uji 2 sisi)  dan derajat 

kebebasan ( df ) n-k-1 76-2-1= 73 pada tabel dengan pengujian dua sisi 

tersebut hasil yang diperoleh dari t tabel sebesar 1.993 sedangkan T. 

Hitung pada variabel kualitas pelayanan sebesar 2,800, 2,850 > dari 1.993 



 
 

untuk tabel diatas. Dengan demikian t hitung ternyata lebih besar dari 

t.tabel sehingga secara parsial berpengaruh terhadap minat konsumen. 

b. Uji F 

Pengujian terhadap semua variabel independen didalam model dapat 

dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukan bahwa apakah semua variabel bebas yang dimasukan dalam 

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Apabila nilai prob. T hitung (ditunjukan pada prob.) lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (alpha) 0.05 (yang telah ditentukan) maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, 

dan seb4.aliknya. Berikut ini merupakan tabel hasil uji statistik F 

 

 

 

 

 

Tabel 4.18 

Uji F 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 250.554 2 125.277 24.928 .000a 

Residual 366.867 73 5.026   

Total 617.421 75    

a. Predictors: (Constant), penerapan prinsip-prinsip syari'ah, kualitas pelayanan 



 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 250.554 2 125.277 24.928 .000a 

Residual 366.867 73 5.026   

Total 617.421 75    

a. Predictors: (Constant), penerapan prinsip-prinsip syari'ah, kualitas pelayanan 

b. Dependent Variable: minat konsumen 
Sumber : Data primer diolah (2017) 
��= Adanaya pengaruh secara signifikan kualitas pelayanan dan 
penerapan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen 
�� = tidak ada pengaruh secara signifikan kualitas pelayanan dan 
penerapan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen hotel 
syari’ah. 
Dari uji ANOVA atau F test, di dapat nilai hitung 24.928 dengan 
probabilitas 0.00. karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model 
regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas pelayanan dan 
penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara bersama sama mempengaruhi 
minat konsumen hotel syari’ah. 

c. Uji R squeer (Uji R) 

Koefisien determasi menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dapat dikatakan sebagai 

proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Semakin besar niali R square maka semakin besar pula pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini merupakan hasil uji R-square. 

  



 
 

Tabel 4.19 

Uji R 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .637a .406 .390 2.242 

a. Predictors: (Constant), penerapan prinsip-prinsip syari'ah, kualitas pelayanan 

Sumber : Data primer diolah (2017) 
Dari tabel diatas dapat dilihat jika nilai R-square nya mencapai 

40.6 Jada minat konsumen hotel syari’ah dipengaruhi oleh variabel 

kualitas pelayanan dan penerapan prinsip prinsip syari’ah sebesar 

40.6%sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Konsumen Hotel Syari’ah 

Keramahan, kejujuran dan profesionalitas kerja karyawan sangat dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap minat konsumen hotel syariah 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Minat merupakan 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Minat 

adalah perhatian; kesukaan; kecenderungan hati. Sedangkan menurut 

kamus filsafat minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) 

Hasil ini ditunjukan dengan perhitungan hasil uji statistik t terlihat bahwa 

kualitas pelayanan memiliki nilai probabilitas signifikan sebessar 0,0065 

yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 0.05 (0,0065<0,05). Oleh 

sebab itu maka hipotesis awal yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 



 
 

Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat konsumen 

hotel syari’ah. 

2. Pengaruh penerapan prinssip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen 

hotel syari’ah 

Fasilitas-fasilitas yang ada dihotel bandara syari’ah sangat mempengaruhi 

minat konsumen hotel syari’ah. Ini dilihat dari hasil uji statistik t yang 

terlihat bahwa penerpan prinsip-prinsip syari’ah memiliki nilai probabilitas 

signifikan sebesar 0,0057 yang lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 

0,05 (0,0057<0,05). Oleh sebab itu, maka hipotesis awal yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima. Artinya penerapan prinsip-prinsip syari’ah 

berpengaruh positif terhadap minat konsumen hotel syari’ah. 

3. Pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinip-prinsip syari’ah 

terhadap minat konsumen hotel syari’ah 

Dalam perhitungan mencari pengaruh besarnya kualitas pelayanan 

dan penerpan prinsip-prinsip syari’ah terhadap minat konsumen hotel 

syari’ah, menunjukan pengaruh yang signifikan terbukti dari analisis 

varian yang menunjukan R square sebesar 40,58 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai 0,05 dan 

berdasarkan persamaan regresi berganda yang diperoleh dimana koefisien 

regresi x1 dan x2 bertanda positif maka dapat diartikan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-

prinsip syari’ah terhadap minat konsumen hotel bandara syari’ah. Bentuk 

pengaruh yang diperoleh dari persamaan tersebut adalah jika variabel 



 
 

kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari’ah ditingkatkan 

satu point maka akan diikuti minangkatnya minat konsumen masing- 

masing sebesar 250.554 x1 dan 366.867 x2. Sebaliknya jika skor variabel 

kualitas pelayanan dan penerpan prinsip-prinsip syariah menurun sebesar 

satu point maka akan diikuti menurunnya untuk memakai hotel bandara 

syari’ah sebesar 250.554 x1 dan 366.867 x2. 

Besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap 

minat konsumen hotel bandara sebesar (R2) adalah 0,406 atau sebesar 

40,60% hal ini menunjukan bahwa kualiatas pelayanan dan penerapan 

prinsip prinsip syari’ah dapat menyelesaikan terhadap minat konsumen 

untuk memakai hotel bandara syari’ah sebesar 40,60%. Dan sisanya 

sebesar 0,540 atau sebesar 50,40%. Minat konsumen untuk memakai hotel 

bandara syari’ah ditentukan oleh variabel lain selain kualitas pelayanan 

dan penerpan prinsip-prinsip syari’ah yang tidak diteliti oleh penelitian ini. 

Kemudian wawancara yang dilakukn peneliti dengan ibu Sri pada tanggal 

20 November 2017 memberkan informasi bahwa pelayanan yang diberikan 

adalah berdasarkan pada prinsip syari’ah. Tidak hanya itu, fasilitas yang 

ada disetiap kamar dan ruangan pada hotel bandara syari’ah juga 

mencerminkan nilai-nilai islami. Untuk meyakinkan peneliti, kemudian 

pihak pengelola hotel mengajak penulis keberbagai kamar yang kebetulan 

tidak terpakai oleh konsumen saat itu, ternyata memang benar fasilitas yang 

ada semuanya menunjukan penerapan konsep syari’ah. Sebagai contoh, 

semua karyawan berpakaian menutup aurat, karyawan resepsiones selalu 



 
 

mengucapkan salam dan ramah kepada tiap tamu yang pertama kali datang, 

banyak hiasan kaligrafi arab pada dinding ruangan hotel, disetiap kamar 

terdapat fasilitas ibadah seperti al-quraan, sajadah dan mukena semakin 

menunjukan bahwa hotel bandara merupan hotel berkonsep syar’ah. 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan berbagai hal 

sebagai brikut: 

1. Kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syari’ah secara parsial 

berpengaruh terhadap minat konsumen untuk memakai hotel bandara 

syari’ah dimana nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga secara 

parsial berpengaruh signifikan.Semakin baik pelayanan dan penerpan 

prinsip-prinsip syari’ah yang diberikan maka semakin tinggi pula minat 

konsumen hotel bandara syari’ah sebagai jasa akomodasi. 

2. Secara simultan variabel kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip 

syari’ah berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen untuk memakai 

jasa hotel syari’ah. Jika variabel kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-

prinsip syari’ah ditingkatkan satu point maka akan diikuti meningkatnya 

minat konsumen untuk memakai hotel syari’ah masing-masing sebesar 

250.554 x1 dan 366.867 x2. Sebaliknya jika skor variabel kualitas 

pelayanan dan penerpan prinsip-prinsip syariah menurun sebesar satu point 

maka akan diikuti menurunnya untuk memakai hotel bandara syari’ah. 

Besarnya pengaruh penerapan prinsip-prinsip syariah terhadapkonsumen 

setelah memakai jasa hotel bandara syari’ah adalah sebesar 40,6 %. 

 

 



 
 

 
 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

diajukan berbagai saran sebagai berikut :  

1. Bagi hotel bandara syari’ah diharapkan lebih meningkatkan mutu kualitas 

pelayanan serta profesionalisme kerja dengan tetap berdasar pada nilai-nilai 

syari’ah. 

2. Hal terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam sebuah bisnis 

islami, khususnya perhotelan syari’ah adalah idealisme produk atau kinerja 

berdasarkan syari’at islam yang harus terus-menerus dipertahankan dan 

ditingkatkan. Karena hal inilah yang membedakan antara hotel 

konvensional dan hotel syari’ah. 

3. Hotel bandara syari’ah harus terusmengembangkan inovasi produk-

produknya (dalam hal ini adalah fasilitas-fasilitasnya) sehingga dapat 

bersaing dengan hotel lain pada umumnya.  
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