
 
�

 1 Universitas Internasional Batam �

BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kegagalan layanan merupakan sesuatu tak terhindarkan karena tingginya 

faktor layanan yang berbeda dari setiap orang dalam bisnis perhotelan. Dalam 

proses memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat terjadi kegagalan ataupun 

kesalahan, sehingga mengakibatkan harapan pelanggan tidak terpenuhi (Kim et 

al., 2009). Dalam kasus dimana kegagalan layanan terjadi, pelanggan dapat 

bereaksi dengan berbagai cara, termasuk reaksi emosional negatif dan 

ketidakpuasan terhadap penyedia layanan, seperti keluhan atau yang biasa disebut 

dengan complaint (Petzer et al., 2017). 

Pada jasa layanan dimana produsen berhadapan langsung dengan 

konsumen, jika terjadi kegagalan atau masalah, konsumen dapat langsung 

memberikan masukan maupun keluhan. Produsen dapat melakukan berbagai cara 

mulai dari menjelaskan penyebab kegagalan layanan hingga memberikan ganti 

rugi atas kegagalan yang terjadi. Hal ini sebagai upaya memulihkan layanan. 

Setiap pelanggan memiliki kecenderungan yang jelas mengenai cara pelanggan 

menginginkan kegagalan layanan untuk dipulihkan dan penyedia layanan harus 

menyediakan upaya pemulihan layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan.  

Berdasarkan upaya pemulihan layanan yang dilakukan oleh produsen 

saat menanggapi keluhan pelanggan, rasa adil yang dirasakan berhubungan 

dengan pandangan pelanggan tentang keberhasilan upaya pemulihan yang 

dilakukan. Upaya ini dikenal sebagai perceived justice (Petzer et al., 2017). Rasa 

Jesslyn  SL, Analisa  Pengaruh  Perceived  Justice terhadap  Behavioral  Intention  dengan  Service Satisfaction 
sebagai Variabel Intervening pada Resort di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kegagalan layanan merupakan sesuatu tak terhindarkan karena tingginya 

faktor layanan yang berbeda dari setiap orang dalam bisnis perhotelan. Dalam 

proses memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat terjadi kegagalan ataupun 

kesalahan, sehingga mengakibatkan harapan pelanggan tidak terpenuhi (Kim et 

al., 2009). Dalam kasus dimana kegagalan layanan terjadi, pelanggan dapat 

bereaksi dengan berbagai cara, termasuk reaksi emosional negatif dan 

ketidakpuasan terhadap penyedia layanan, seperti keluhan atau yang biasa disebut 

dengan complaint (Petzer et al., 2017). 

Pada jasa layanan dimana produsen berhadapan langsung dengan 

konsumen, jika terjadi kegagalan atau masalah, konsumen dapat langsung 

memberikan masukan maupun keluhan. Produsen dapat melakukan berbagai cara 

mulai dari menjelaskan penyebab kegagalan layanan hingga memberikan ganti 

rugi atas kegagalan yang terjadi. Hal ini sebagai upaya memulihkan layanan. 

Setiap pelanggan memiliki kecenderungan yang jelas mengenai cara pelanggan 

menginginkan kegagalan layanan untuk dipulihkan dan penyedia layanan harus 

menyediakan upaya pemulihan layanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan.  

Berdasarkan upaya pemulihan layanan yang dilakukan oleh produsen 

saat menanggapi keluhan pelanggan, rasa adil yang dirasakan berhubungan 

dengan pandangan pelanggan tentang keberhasilan upaya pemulihan yang 

dilakukan. Upaya ini dikenal sebagai perceived justice (Petzer et al., 2017). Rasa 



2 
�

  Universitas Internasional Batam 

keadilan yang dirasakan oleh pelanggan tergantung pada apa yang dianggap adil 

atau sesuai oleh pelanggan sebagai respon penyedia layanan dalam upaya 

pemulihan kegagalan layanan (Petzer et al., 2017). Pemulihan layanan positif 

yang diberikan oleh produsen akan membentuk kepuasan konsumen terhadap 

layanan tersebut yang dikenal sebagai service recovery satisfaction. Ketika 

seorang konsumen merasa puas atas layanan yang diterima maka akan 

terbentuknya behavioral intention yaitu niat perilaku konsumen yang merupakan 

respon konsumen terhadap produsen di masa depan (Petzer et al., 2017). 

Angka kedatangan wisman ke Indonesia selama lima tahun terakhir terus 

naik dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2014 adalah 

yang tertinggi dalam periode tersebut, yaitu 9.435.411 kunjungan yang dimana 

meningkat 7,19 persen dibandingkan jumlah kedatangan tahun 2013 yaitu 

sebanyak 8.802.129 kunjungan. Wisman yang berkunjung ke Indonesia terbanyak 

dengan tujuan untuk berlibur yaitu 5.444.237 kunjungan atau 57,70 persen dari 

seluruh kedatangan.  

Kota Batam merupakan salah satu tujuan wisata atau tempat berlibur  

yang memiliki berbagai macam obyek serta daya tarik wisatawan sehingga 

menjadi salah satu tempat wisata favorit selain Bali dan Lombok. Pertumbuhan 

penginapan yang berada di Kota Batam semakin kokoh karena didorong oleh 

kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke berbagai resort yang berada di 

Indonesia (www.bps.go.id, 2014). Pada bulan Desember 2016, jumlah wisatawan 

mancanegara yang datang ke Kota Batam mencapai 159.277 orang dimana 

mengalami peningkatan sebesar 48,92 persen dibandingkan dengan jumlah 
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kunjungan bulan sebelumnya. Jumlah kunjungan wisman ke Kota Batam 

mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara berkebangsaan Singapura sebanyak 100.562 orang, wisatawan 

berkebangsaan Malaysia sebanyak 19.429 orang, wisatawan berkebangsaan 

Jepang sebanyak 1.507 orang, wisatawan berkebangsaan Korea Selatan sebanyak 

2.858 orang, wisatawan berkebangsaan Taiwan sebanyak 540 orang, wisatawan 

berkebangsaan Tiongkok sebanyak 2.948 orang, wisatawan berkebangsaan India 

sebanyak 6.044 orang, wisatawan berkebangsaan Philipina sebanyak 3.781 orang, 

wisatawan berkebangsaan Hongkong sebanyak 220 orang dan wisatawan 

berkebangsaan Thailand sebanyak 337 orang (http://batamkota.bps.go.id/, 2014). 

Hal ini jelas harus didampingi dengan ketersediaan akomodasi di Kota Batam 

guna dalam memfasilitasi wisatawan yang berkunjung.  

Tabel 1.1 

Jumlah Akomodasi Kamar yang Tersedia pada Resort di Kota Batam 

No. Resort Jumlah Kamar 

1 Montigo Resort Nongsa 88 

2 Harris Resort Waterfront Batam 308 

3 Turi Beach Resort 140 

4 KTM Resort 72 

5 Batam View Beach Resort  194 

Total Akomodasi 802 

 
Sumber: (http://batamkota.bps.go.id/) 

Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan yang dirasakan oleh 

pelanggan pada saat kegagalan layanan terjadi dan diikuti oleh keluhan dari 

Jesslyn  SL, Analisa  Pengaruh  Perceived  Justice terhadap  Behavioral  Intention  dengan  Service Satisfaction 
sebagai Variabel Intervening pada Resort di Kota Batam, 2019 
UIB Repository©2019

kunjungan bulan sebelumnya. Jumlah kunjungan wisman ke Kota Batam 

mengalami kenaikan disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara berkebangsaan Singapura sebanyak 100.562 orang, wisatawan 

berkebangsaan Malaysia sebanyak 19.429 orang, wisatawan berkebangsaan 

Jepang sebanyak 1.507 orang, wisatawan berkebangsaan Korea Selatan sebanyak 

2.858 orang, wisatawan berkebangsaan Taiwan sebanyak 540 orang, wisatawan 

berkebangsaan Tiongkok sebanyak 2.948 orang, wisatawan berkebangsaan India 

sebanyak 6.044 orang, wisatawan berkebangsaan Philipina sebanyak 3.781 orang, 

wisatawan berkebangsaan Hongkong sebanyak 220 orang dan wisatawan 

berkebangsaan Thailand sebanyak 337 orang (http://batamkota.bps.go.id/, 2014). 

Hal ini jelas harus didampingi dengan ketersediaan akomodasi di Kota Batam 

guna dalam memfasilitasi wisatawan yang berkunjung.  

Tabel 1.1 

Jumlah Akomodasi Kamar yang Tersedia pada Resort di Kota Batam 

No. Resort Jumlah Kamar 

1 Montigo Resort Nongsa 88 

2 Harris Resort Waterfront Batam 308 

3 Turi Beach Resort 140 

4 KTM Resort 72 

5 Batam View Beach Resort  194 

Total Akomodasi 802 

Sumber: (http://batamkota.bps.go.id/) 

Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan yang dirasakan oleh 

pelanggan pada saat kegagalan layanan terjadi dan diikuti oleh keluhan dari 



4 
�

  Universitas Internasional Batam 

pelanggan resort serta tanggapan yang diberikan oleh penyedia layanan resort. 

Dalam menanggapi keluhan konsumen, resort menawarkan pelanggan berbagai 

pilihan dalam menyampaikan keluhan, salah satunya yaitu tatap muka secara 

langsung dengan produsen. Ketika pelanggan merasa adil atas tanggapan 

pemulihan layanan yang diberikan oleh penyedia layanan, maka ada potensi 

kepuasan layanan pelanggan meningkat dimana akan membentuk perilaku 

pelanggan yang positif. Hal ini berpengaruh pada resort yang berkelanjutan pada 

sikap dan perilaku konsumen seperti adanya tingkat kepuasan konsumen sehingga 

konsumen menjadi loyalitas terhadap apa yang didapatkan seperti menginap pada 

resort tersebut lagi dan menyebarkan positive word of mouth kepada orang lain. 

Di dalam penelitian ini membahas pengaruh dari keadilan yang dirasakan 

(Perceived Justice) terhadap niat perilaku pelanggan (Behavioral Intention) 

dengan kepuasan layanan (Service Satisfaction) sebagai variabel intervening. 

Hasil dari penelitian ini dapat memungkinkan resort untuk mendapatkan wawasan 

tentang bagaimana upaya pemulihan layanan dan rasa keadilan yang dirasakan 

oleh pelanggan dapat mempengaruhi kepuasan layanan dan niat perilaku 

pelanggan di masa depan (Petzer et al., 2017). Oleh karena itu, penulis 

memutuskan untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul: “Analisa 

Pengaruh Perceived Justice terhadap Behavioral Intention dengan Service 

Satisfaction sebagai Variabel Intervening pada Resort di Kota Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian  

Dilihat dari uraian di atas, rumusan permasalahan yang dapat dijabarkan 

adalah :  

a. Apakah Interactional Justice mempengaruhi Service Satisfaction secara 

signifikan?  

b. Apakah Distributive Justice mempengaruhi Service Satisfaction secara 

signifikan? 

c. Apakah Procedural Justice mempengaruhi Service Satisfaction secara 

signifikan? 

d. Apakah Service Satisfaction mempengaruhi Behavioral Intention secara 

signifikan?  

e. Apakah adanya pengaruh signifikan antara Interactional Justice dan 

Behavioral Intention dengan Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening?  

f. Apakah adanya pengaruh signifikan antara Distributive Justice dan 

Behavioral Intention dengan Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening? 

g. Apakah adanya pengaruh signifikan antara Procedural Justice dan 

Behavioral Intention dengan Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Dilihat dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk :  

a. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Interactional Justice terhadap 

Service Satisfaction. 

b. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Distributive Justice terhadap 

Service Satisfaction. 

c. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Procedural Justice terhadap 

Service Satisfaction. 

d. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Service Satisfaction terhadap 

Behavioral Intention.  

e. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Interactional Justice terhadap 

Behavioral Intention dengan Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening. 

f. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Distributive Justice terhadap 

Behavioral Intention dengan Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening. 

g. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Procedural Justice terhadap 

Behavioral Intention dengan Service Satisfaction sebagai variabel 

intervening.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Untuk institusi pendidikan 
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Diharapkan dapat digunakan dalam menambah ilmu pengetahuan dan 

bisa dijadikan referensi sebagai pembanding bagi penelitian yang sejenis 

yang berkaitan dengan variabel behavioral intention dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  

b. Untuk manajemen  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan untuk 

meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar dengan mengerti akan 

pentingnya kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dalam menentukan 

pembelian berulang akan sebuah merek.  

c. Untuk pihak lainnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta referensi 

untuk peneliti lain yang mengangkat permasalahan sejenis dan 

membentuk model penelitian yang berbeda agar hasilnya bisa 

digeneralisasi pada cakupan luas.   

 

1.4 Sistematika Pembahasan  

Pada sistematika pembahasan ini menggambarkan secara inti tentang 

bagian dari pembahasan dan isi setiap bab. Dalam pembahasan pada penelitian ini 

terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penelitian.  
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BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang uraian kerangka teoritis yang menjadi dasar teori 

yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, pengaruh antar 

variabel dan definisi variabel seperti Interactional Justice, Distributive 

Justice, Procedural Justice, Service Satisfaction dan Behavioral 

Intention serta perumusan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis serta pengujian hipotesis.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji hipotesis 

dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuisioner, uji kualitas 

data dan pengujian hipotesis.  

BAB V : KESIMPULAN 

Dalam bab ini, penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah disajikan serta keterbatasan penulis yang 

mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian dan rekomendasi atau 

saran-saran bagi perusahaan atau peneliti-peneliti selanjutnya.  
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