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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara historis bisnis hotel berbasis syariah, sesungguhnya telah dikenal sejak awal

peradapan Islam, hotel adalah sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara

komersial untuk para tamu, pelancong atau musafir yang ingin mendapat pelayanan

menginap, makan atau minum atau pelayanan lainnya.1 Bahkan diduga kuat bukti adanya

penyedia penginapan para jamaah haji dan umrah di Kota Mekkah hingga saat itu adalah

bukti nyata adanya bisnis hotel berbasis syariah, sejak zaman klasik sampai sekarang.

Kedudukan Mekkah yang tinggi dan istimewa merupakan takdir yang memiliki daya tarik

tersendiri dalam mengembangkan dunia bisnis hotel syariah, termasuk di dalamnya bisnis

penginapan, pemondokan atau losmen berbasis syariah. Dalam ajaran Islam, bisnis selalu

mengutamakan sisi keadilan, kejujuran dan tidak bertindak dhazilim terhadap konsumen atau

pelangan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw,. ketika menjalankan bisnis

bersama Khadijah binti Khuwalid dan memperoleh imbalan upa atas jasa yang dilakukan.2

Dalam ilmu ekonomi bisnis merupakan organisasi yang memiliki peran dalam

penyedia jasa atau menjual barang kepada konsumen atau bisnis untuk mendapatkan laba.

Bisnis terambil dari kata busy yang memiliki arti sibuk mengerjakan sesuatu aktivitas  dan

pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.3 Dalam bisnis terdapat berbagai macam dan

jenis, diantaranya bisnis real estate yang merupakan dunia bisnis yang beroreintasi pada

keuntungan dengan cara, menyewakan hotel, rumah, menjual dan mengembangkan properti,

bangunan dan lain-lain.4 Saat ini, perkembangan bisnis bidang perhotelan, utamanya hotel

yang berbasis syariah belum menjadi suatu bisnis yang cukup populer atau banyak diincar

kebanyakan para investor. Meski dalam perkembangannya bisnis hotel bebasis syariah

memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam blantara persaingan bisnis hotel modern,

utamanya pada masyarakat muslim di dunia.

1Lutfi  Orbani Bagyono, Dasar-dasar Hous keeping dan Laundry Hotel, (Yogyakarta: Adicita Karya
Nusa, 2003),2.
2Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-Sumber
Autentik, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), 125.
3Sutrisno, Pengelolaan Hiburan Karaoke Ditinjau dari Aspek  Sosial, Ekonomi dan Lingkungan,
(Litbang: Pati, 2013),110. Lihat http://Litbang Patikab.go.id.
4http://www. Gajimu.com/main/tips-karir/langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mebuka usaha
sendiri, ( Diakses 19 Nopember 2013)
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Hotel yang berciri syariah adalah hotel yang oprasionalnya dan layanannya telah

menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan

suasana tentram, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun

non muslim. Secara umum oprasional hotel syariah tidak jauh berbeda dengan hotel-hotel

lainnya, tetap tunduk kepada peraturan pemerintah dan buka 24 jam tanpa interupsi. Dalam

strategi pemasaran hotel syariah, bersifat terbuka bagi semua kalangan umum, muslim atau

non muslim. Ciri khas hotel syariah berikut, seperti dalam sajian makanan, minuman yang

mengunakan bahan-bahan halal dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, semua jenis

minuman yang akan disajikan telah sedemikian rupa dihindarkan dan diseterilkan dari

kandungan al-kohol. Dibidang standar pelayanan hotel syariah selalu mengedepankan sifat

ramah, sopan, lemah lembut bersediah membantu dan menjunjung tinggi moral. Ciri-ciri di

atas, berbeda dengan hotel pada umumnya, seperti kategori hotel commercial hotel, air port

hotel, economy hotel, suite hotel, residential hotel casino hotel dan resort. Dari karekter hotel

itu, casino hotel tidak bisa dikategorikan seagai hotel syariah. Casino hotel berfungsi lebih

pada peran penunjang, seperti fasilitas casino, bar dan perjudian.5

Hukum bisnis perhotelan pada dasarnya adalah mubah karena bagian dari mu’amalah.

Bisnis bidang perhotelan adalah penyedia jasa layanan penginapan, yang pernah dilakukan

oleh khalifah al-Mustansir Billah, ia membagun hotel-hotel sebagai tempat singgah bagi

orang-orang fakir dan musafir, demikian kalifah Abasiyah al-Mu’tadhid yang sering

menginap dengan fasilitas hotel dalam perjalanan dinas kenegaraan, seperti hotel al-Husain

dekat Iskandarona dekat wilayah Turki sekarang, untuk keperluan mengontrol pada aktifitas

daerah-daerah perbatasan atau Kota Syam.6 Dalam persaingan bidang bisnis tidak jarang

hotel yang mengubah privasi fungsi menjadi tempat maksiyat, panti pijat plus, zina, kegiatan

minuman keras atau narkoba dan lain-lain.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan serta polemik bisnis perhotelan yang benar-

benar syariah, dan bukan sekedar slogan membukus agama dengan kedok syariah yang

selama ini masih banyak menyulut komentar masyarakat, atau ungkapan masyarakat yang

menyatakan berganti label, atau nama yang kurang dipandang pantas atau sedap dibicarakan

adalah produk pemahamaan seseorang dan sikap yang ditunjukan sangat berkaitan dengan

dinamika sosial yang melingkupinya. Rangkaian yang berkaitan erat dengan bisnis hotel

berbasis syariah adalah para pekerja dan tindakan karyawan, cara berpakaian, kesopanan, dan

kebersihan juga tidak lepas dari sorotan publik yang akan diteliti,

5Richard Komar, Hotel Management, (Jakarta:Grasindo, 2006), 118.
6Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa an-Nihayah, vol.5 (Kairo: al-Istiqamah, t.th), 635.
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Manajemen hotel berbasis syariah di Kendari, yang meliputi jasa layanan, penyedia

makanan, minuman, tindakan karyawan dan seterusnya menunjukan semangat aktifitas

manajemen hotel bertindak dalam tuntunan syariah, jelas memberikan justifikasi adanya

pemahaman dengan latar belakang  sosial seseorang.

Fenomena munculnya berbagai bisnis usaha berbasis syariah tidak dapat dipungkiri

keberadaanya, seperti jasa ojek syariah, hotel syariah, perbankan syariah, asuransi syariah,

pegadaian syariah dan lain-lain adalah wujud yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan zaman

demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Kebutuhan kerja division of  labor atau pelaku bisnis

eksistensinya saat ini tak mampu dibendung keberadaanya, seiring dengan perkembangan

modern. Mencermati manajemen bisnis hotel berbasis syariah tentu membutuhkan

pemahaman guna memperoleh gambaran yang utuh dengan pendekatan manajemen

pengelolaan bisnis hotel berbasis syariah dapat dideskripsikan. Manajemen bisnis hotel telah

banyak dilakukan, namun yang berbasis syariah yang dapat melahirkan konstribusi baru bagi

umat Islam, kiranya belum banyak dilakukan bagi pelaku bisnis. Itulah sebabnya alasan

proposal penelitian ini hadir, dalam rangka untuk memahami manajemen bisnis hotel berbasis

syariah di tengah persaingan hotel konvensional. Selain itu, peneliti ingin meyakinkan bukti

empirik bahwa manajemen bisnis hotel berbasis syariah sejak lama ada dalam Islam.

Berdasar pada uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi  pada

persoalan manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari. Melalui penelitian ini, penliti

ingin menjabarkan  secara lebih detail dan objektif tentang karakteristik manajemen bisnis

hotel berbasis syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari.

2. Apa implikasi manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan memecahkan permasalahan

bisnis hotel berbasis syariah yang ada pada masyarakat, di Kendari sesuai dengan rumusan

masalah dan tujuan penelitian yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
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1) Mendeskripsikan manajemen bisnis hotel berbasis syariah yang memiliki nilai syiar Islam

dan tindakan para karyawan serta tampilan busana muslim. 2) Memperoleh gambaran

manajemen bisnis hotel berbasis syariah secara utuh dan implikasinya pada keuntungan

secara profit dan syar’i.

Sedangkan tujuan berikut, penelitian ini kiranya bermanfaat bagi kelangsungan pada

kegiatan dunia usaha yang berkecimpung pada jenis-jenis bisnis berlabel syariah. Selain

menjadi bahan masukan bidang keilmuan bisnis Islam bagi para dosen pengajar hukum bisnis

pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Kajian tentang “manajemen bisnis hotel berbasis

syariah”, diharapkan dapat mewujudkan tatanan nilai-nilai keagamaan yang tumbuh dan

berkembang ditengah bisnis hotel konvensional yang terus berlangsung.

D. Signifikansi Penelitian

Setelah mencermati latar belakang masalah, rumusan masalah, secara teoritik

signifikasi penelitian ini dapat dibagi menjadi dua: Pertama, mengkaji jenis-jenis bisnis

pararel dengan pengelolaan hotel berbasis syariah di Kendari. Kedua, menguatkan proses dan

tahapan manajemen bisnis hotel berbasis syariah, yang banyak dipahami oleh sebagian

masyarakat dan diduga belum memenuhi unsur-unsur syariah secara menyeluruh.

Selain tersebut di atas, signifikasi penelitian ini penting dilakukan karena di dalam

pembahasan berupaya mengunkap isu bisnis hotel berlabel syariah dan tindakan manajemen

pengelolaan bisnis hotel berbasis syariah di Kendari. Signifikasi penelitian ini juga memiliki

pengaruh penting bagi kehidupan masyarakat, karena didalamnya terdapat ungkapan,

tindakan karyawan, paham keagamaan dan nilai dakwa syiar Islam, serta tampilan para

pekerja dan karyawan yang menggunakan busana muslim. Adapun signifikasi secara

akademik adalah menjadi bahan masukan bagi para pemerhati jenis-jenis bisnis, terutama

hotel berbasis syariah dan secara praktis berguna sebagai referensi bagi peneliti berikut yang

melakukan penelitian yang sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang bisnis hotel berbasis syariah terus berkembang, namun yang

bekaitan langsung dengan manajemen bisnis hotel berbasis syariah, belum ada, karya Tan,

Rio Budi Praja Psikologi Pelayanan Jasa Hotel, Restoran dan Kafe, kriteria hotel syariah,

karya Richard Komer hotel manajemen, loudry hotel dan lain-lain belum ada yang membahas
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secara spesifik tentang “manajemen bisnis hotel berbasis syariah” dalam belantara penelitian

sebelumnya. Meskipun demikian karya-karya tersebut, terkait dengan rencana penelitian ini

tetap menjadi rujukan dan konstribusi yang berharga.

Sejalan dengan karya tulis di atas, Anoraga Panji pengelolaan bisnis dalam era

Globalisasi,7 fokus perhatianya pada tujuan bisnis hotel dalam mencari profit, dan

mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam tampilan syariah dan tidak meperlihatkan

karakter bidang sosial yang unik dan urgen. Penelitian tentang “manajemen bisnis hotel

berbasis syariah di Kendari”, akan dikaji melalui kajian teori Richard yang meliputi fungsi

manajemen planning, organizing, staffing, motivating dan controlling, yang menuju pada

pelurusan bisnis hotel berbasis syariah di Kendari.

Bisnis hotel banyak dijumpai di perkotaan, utamaya dipusat-pusat keramaian, kriteria

hotel secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua; a) hotel berdasarkan kualitas

bangunan, fasilitas, pelayanan atau servis dan harga, seperti grand mega hotel atau hotel

berbintang yang di dalamnya terdapat fasilitas mewah. b) hotel untuk masyarakat kelas

ekonomi rendah seperti losmen, penginapan, dan pemondokan. Secara lebih rinci hotel dapat

dikategorikan menjadi tujuh macam hotel model commercial hotel, air port hotel, economy

hotel, suite hotel, residential hotel, casino hotel dan resort.8

Sedangkan kriteria hotel syariah, secara dapat dilihat dari segi tampilan, seperti

pakaian Islami atau menutup aurat, membudayakan ucapan salam bagi para tamu yang

datang, fasilitas peralatan Ibadah, masjid yang nyaman dan representatif, pengajian rutin bagi

karyawan dan lain-lain.9 Selain tersebut kriteria hotel syariah tidak menyediakan fasilitas

music room, night club, pijat SPA yang plus-plus, minuman keras atau wiskhy, judi lokalisasi

dan lain-lain, merupakan penyebab timbunlya banyak madharat.10

Fakta yang sering muncul dipermukaan adalah mengapa jenis-jenis bisnis berlabel

syariah terus berkembang takterkecuali bisnis hotel label syariah dan menjadi favorit serta

pilihan utama bagi umat Islam saat ini. Bisnis hotel berbasis atau berlabel syariah target

utamanya adalah unsur yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan ketentuan syariah Islam

atau setidaknya melibatkan pengawasan Majelis Ulama Indonesia  atau MUI, namun hingga

saat ini perannya belum ada. Hotel syariah yang ada saat ini, secara murni belum sesuai

syariah, hal itu dapat dibaca dari sisi praktik atau pengelolaannya masih banyak kekurangan

7Anoraga Panji, Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
8Richard Komar. Hotel Management, (Jakarta: Grasindo, 2006), 118.
9Jimmy L. Gaol, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Grasindo, 2008), 217.

10Zen Abdurrahman, Strategi Genius Marketing ala Rasulullah, (Yogyakarta: Diva Press, 2011),27.
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disana sini, utamanya terkait dengan fasilitas dan manajemennya. Kriteria berikut, hotel

syariah, seperti tersedianya fasilitas, makanan yang halal, tampilan busana muslim, syiar

agama, tempat ibadah, adanya alokasi dana zakat, infaq dan sedekah dari penghasilan yang

di dapat serta hikmah-hikmah dalam berzakat.11 Keseluruhan dari kriteri tersebut dimuka,

hotel syariah, juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti mewajibkan menutup aurat

bagi pegawai atau karyawan baik laki-laki maupun wanita, menandai bahwa semangat dalam

menjalankan syariah secara penuh, juga dimulai dari juru masak hingga cleaning service di

hotel.

F. Konstribusi penelitian

Secara lebih rinci konstribusi penelitian ini, nantinya akan memiliki nilai manfaat

syiar Islam, bidang jasa pelayanan, terjaminya makanan yang halal, tampilan busana yang

sesuai syariah atau secara umum dapat menjadi acuan bagi pengelola-pegelola hotel,

khususnya yang berbasis syariah di Kendari. Sehubungan dengan konstribusi penelitian

kajian tentang bisnis hotel berbasis syariah, secara khusus dapat bermanfaat bagi

pengembang bidang bisnis hotel ditengah persaingan bisnis berbeda dalam pergulatan dunia

usaha. Konstribusi lain adalah menjadi  perbendaraan pengembangan keilmuan baru bagi

para dosen pengajar hukum bisnis di fakultas ekonomi dan bisnis Islam  khusunya di IAIN

Kendari.

Tidak sedikit gagasan di kalangan para akademisi baik perguruan tinggi negeri,

maupun swasta yang maju yang memandang bahwa manajemen bisnis hotel berbasis syariah

dari masa ke masa terus mengalami perkembangan signifikan. Namun di sisi lain, kualitas

kinerja pegawai hotel syariah juga masih menjadi sorotan pada penilaian, beberapa pihak.

Karena itu penelitian tentang manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari akan

mengungkap berbagai jenis model bisnis hotel syariah, dan nilai-nilai tampilan busana syiar

Islam yang terkandung serta karakter dan tindakan yang unik dalam bisnis.

G. Metode Penelitian

Jika melihat permasalahan yang ada dan dikemukakan dapat dikatakan bahwa jenis

penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

dapat menghasilkan data deskriptif berupa tindakan, makna dan nilai. Dengan kata lain,

karakteristik umum penelitian kualitatif adalah lebih menekankan pada kualitas secara

11Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keungan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 269.
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ilmiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep dan nilai, dan cicri-ciri yang melekat

pada objek.12 Pendekatan dalam penelitian ini adalah management theory Richard,

pendekatan ini dipilih karena berguna untuk menjelaskan faktor-faktor keuntungan atau

profit label syariah  yang turut mempengaruhi ungkapan dan tindakan seseorang atau

karyawan hotel.

Secara lebih detail model kerja management theory dirumuskan dalam suatu formula,

pertama berisi nilai-nilai, norma, moral dan syiar Islam yang bersifat abstrak yang dimiliki

oleh pelaku bisnis. Kedua, aktifitas tindakan, seperti dalam pelayanan inap, musik penyajian

makan minuman yang halal, dan tingkah laku karyawan, serta tampilan pakaian busana

muslim, dapat diamati sebagai sistem moral dan sosial yang berwujud tata kelakuan. Ketiga,

pemasaran hotel syariah yang bersifat terbuka bagi semua kalangan baik muslim maupun

non muslim, dengan standar dan perlakuan sama terhadap pelayanan maupun keramah

tamahan, serta sikap lemah lembut dan sopan. Keempat, mempersembahkan pelayanan yang

nyaman dan terbaik untuk penguna hotel, bagi perusahan bisnis hotel berbasis syariah

merupakan tujuan utama keabadian moral.

H. Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer,

seperti tela’ah kepustakaan atau library research dan wawancara mendalam atau depth

interview dengan sejumlah karyawan atau pegawai hotel syariah di Kendari. Tela’ah

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca karya subjek penelitian mengenai tema yang

relevan dengan masalah manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari. Adapaun

wawancara mendalam, dilakukan di hotel syariah, utamanya terkait dengan tindakan

penilaian dan paham bisnis syariah sekarang, dalam rangka untuk memperoleh gambaran

utuh mengenai pandangan subyek penelitian. Sementara untuk sumber data sekunder dalam

mencermati hal-hal terkait, dengan tata kelakuan, penyajian makanan, minuman dan busana

dalam menutup aurat serta keramahan yang disuguhkan yang semua bermuara pada

manajemen bisnis dapat dikategorikan sumber data yang dapat dideskripsikan

Sumber data skunder dalam penelitian manajemen bisnis hotel berbasis syariah di

Kendari, akan dianalisis dengan mempertimbangkan label-label syariah yang melekat pada

nama hotel, bukan produk yang bersumber dari majelis ulama Indonesia atau MUI akan

12 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: paradigm, 2005),5.
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dikelopokkan sebagai jenis data atau dokumen, serta informasi yang didapat.13 Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen Richard, yang dirumuskan dalam

suatu formula lembaga, proses kerja, objek dan tujuan. Menurut Richard, manajemen dalam

kerjanya mengikuti stadar-standar strategis dan tujuan terukur dalam menjalankan setiap

aktifitas.14

I. Teknik Pengumpulan Data

Langkah langka dalam penelitian manajemen umumnya terdiri atas lima, sebagaimana

dikemukakan Richard planning, organizing, staffing, motivating dan controlling.15 Langkah

berikut untuk keperluan data dalam penelitian biasanya terdapat langkah-langkah yang

diawali dengan pertanyaan dan jawaban yang diperoleh dari subjek atau responden.16

Sedangkan teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dilakukan dengan mengumpulkan

data wawancara mendalam yang diperoleh secara langsung oleh responden untuk medapat

gambaran menyeluruh mengenai ungkapan subjek penelitian, bisa dengan cara face to face,

telepon atau kirim email.

J. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang dijadikan subjek penelitian adalah individu pegawai dan

karyawan atau pekerja hotel syariah Kendari. Untuk memperoleh keabsahan data yang rijit,

peneliti menggunakan jalan, melibatkan subjek penelitian apa yang menjadi tindakan dan

padangan karyawan atau pegawai hotel secara individu dan meyeluruh. Sedangkan teknik

berikut adalah kelompok hasil wawancara dengan isi dokumen yang berhubungan dengan

penelitian yang dapat mempengaruhi cara pandang subjek. Dengan cara ini signifikasi

pandangan subjek penelitian tidak terjebak pada data di luar permasalahan dan tujuan dalam

penelitian.

K. Uji Validitasi Data

Dalam suatu peneliian uji validitas data penting dilakukan, karena kualitas data

ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat ukur. Data yang diperoleh dari bahan-

bahan tertulis atau konsep dari para ahli didefinisikan sesui prosedur dalam peyusunan

13Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif:Tatalangkah dan Teknik-teknik
Teorisasi Data, terj. Muh. Sidiq(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2003),31.
14Richard, Micro Economics, (New York: Harper Collins, 1994), 3.
15Ibid, 6.
16Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1977),173.
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penelitian. Setiap data baik berupa bahan pertanyaan atau wawancara akan diolah dan diuji

serta diberi penjelasan untuk mendapatkan informasi. Misalnya peneliti menanyakan kepada

beberapa responden tentang ciri-ciri bisnis hotel berbasis syariah melalui wawancara yang

dilakukan. Demikian pula metode pengambilan data, tiap-tiap pertanyaan atau wawancara

yang diajukan pada responden, dapat memberikan hasil atau sudah memiliki validitas data

yang memadai. Maka serangkaian jawaban yang diperoleh peneliti dari tiap-tiap responden,

kemudian disusun sesuai kerangka konsep, dan di uji berdasarkan pendapat para ahli atau

subjek, maka validitas data tersebut valid, karena bersumber dari konsep dan subjek.

Misalnya dalam penelitian sosial suatu data akan diuji oleh para peneliti untuk mengetahui

gejala sosial dan tindakan seseorang diukur, sejauh mana pengaruh seseorang dalam berbisnis

dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka kegiatan bisnis tersebut, secara langsung

sudah teruji validitasnya.

Dari penjelasan di atas, maka secara keseluruhan data yang diolah dan diuji dalam

penelitian, akan menghasilkan proposisi-prosisi yang dibangun melalui uji hipotesis, dan

menghasilkan data empiris.
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Instrumen Penelitian atau Pedoman Wawancara

1. Bagaimana manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari ?

2. Apa implikasi manajemen bisnis hotel berbasis syariah di Kendari ?

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi bisnis hotel berbasis syariah di Kendari ?

4. Motivasi apa yang mendorong para pegawai dan pekerja tertarik  dalam

mengembangkan bisnis berlabel syariah ?

5. Bagaimana ciri-ciri bisnis hotel berbasis syariah ?

6. Apa yang mendasari pendirian bisnis hotel berbasis syariah ?

7. Bagaimana keterlibatan atau peran MUI Sultra terhadap bisnis hotel berbasis syariah ?

8. Bagaiamana pandangan dan respon masyarakat muslim terhadap eksistensi bisnis

hotel berbasis syariah ?

9. Unsur-unsur apa yang melatar belakangi pendirian bisnis hotel berbasis syariah ?

10. Bagaimana model pemasaran mengenai pelayanan dalam bidang produk halal, seperti

makanan, minuman dan tempat tinggal ?
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