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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. maka penulis dapat

mengambil kesimpulan :

1. Berdasarkan Standar Operation procedure (SOP) para karyawan sudah

menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya , setiap

bidang memiliki SOP yang berbeda. Walaupun Standar Operation

Procedure belum ada standar yang baku dari Dsn Mui , Hotel Rauda sudah

meningkatkan Etika Pelayanan dengan mengadakan Pelatihan Kerohanian

dan seminar yang berhubungan dengan Etika Pelayanan dan “Service

Excelent”. Oleh karena itu Hotel Rauda Mempunyi satandar bahwa setiap

penerimaan karyawan harus memiliki sifat dan pribadi yang baik.

2. Penerapan Etika pelayanan pada Hotel Rauda Pekanbaru terdiri dari:

prinsip persamaan, ramah-tamah dalam melayani, kesopanan, mengunakan

tutur kata yang baik, sabar dalam melayani permintaan tamu, adanya rasa

aman dan nyaman untuk para tamu, adanya kerja sama atau tolong

menolong antar bagian, melayani dengan wajah yang berseri, dan tidak

berat hati dalam melayani telah dilaksanakan dengan baik oleh para

karayawan Hotel Rauda Pekanbaru, namun kecepatan dalam melayani

tamu kadang-kadang masih lambat dan belum maksimal.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap satandar dan penerapan etika pelayanan

karyawan Hotel Rauda Pekanbaru adalah bahwa walaupun standar yang
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dimiliki belum ada aturan baku tentang Etika Pelayanan dari Dsn Mui

Hotel Rauda sudah menjalankan Pelayanan berdasarkan syariah dari tahun

2014, Penerapan Etika Pelayanan Karyawan berdasarkan prinsip syariah

sudah hampir semua diterapkan diantaranya adanya prinsip persamaan

tanpa membeda-bedakan tamu hotel, ramah dalam melayani, sopan, sabar,

adanya rasa aman dan nyaman ,prinsip Kerjasama atau tolong menolong

antara bagian, Mengunakan tutur kata yang lembut dan tabasuum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat

memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Bagi pihak Hotel :

a. Karena semakin banyaknya persaingan dibidang perhotelan, maka

diharapkan kepada pihak Hotel Rauda  Pekanbaru untuk selau

berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas hotel.

b. Tetap mempertahankan pelayanan yang sudah baik, meningkatkan

pelayanan  yang belum maksimal, serta mengedepankan etika dan

sikap yang sesuai syariah, agar para tamu merasa nyaman dan

mendapatkan kepuasan dan bisa datang kembali untuk menginap di

Hotel Rauda pekanbaru.

2. Bagi Pemerintah :

a. Diharapkan kepada pengambil keputusan, yaitu Pemerintah seharusnya

memeperhatikan dan melihat hotel yang mengunakan prinsip syariah
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sehingga memberikan aturan yang baku terhadap hotel yang dalam

pengelolaannya menerapkan budaya dan nilai-nilai syariah.

3. Bagi Mahasiswa :

a. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri juga

bagi pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan,

b. Di jadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.


