
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

       Batam merupakan kota yang memiliki letak geografis yang sangat 

strategis, selain berada pada jalur Internasional, kota ini juga sebagai daerah 

industri, perdagangan, dan alih kapal. Kota Batam juga dikenal sebagai daerah 

tujuan wisata, selain mempunyai wisata alam yang indah, Batam juga dikenal 

sebagai tempat untuk berbelanja serta wisata ekonomi dan konferensi. Dengan 

potensi yang dimilikinya, kota Batam mampu menarik wisatawan khususnya 

wisatawan nusantara (wisnus) untuk berlibur, berbelanja, sekaligus mengadakan 

konferensi (meeting) ke daerah ini. 

Tabel 1.1 TPK Menurut Klasifikasi Bintang di Kepulauan Riau November 2017. 

No Klasifikasi Bintang TPK (%) 
  November 2016 November 2017 
1 Bintang 1           51,94           59,71 
2 Bintang 2           43,83           49,50 
3 Bintang 3           51,79           57,16 
4 Bintang 4           45,69           68,29 
5 Bintang 5           59,12           41,67 

 
                  Seluruh Bintang           49,00           58,35 

Sumber : kepri.bps.go.id 

Arti data pada tabel diatas adalah tingkat hunian kamar hotel di Batam 

dalam kategori bintang menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 5,83% 

pada tahun 2016-2017 dan juga data tersebut menunjukkan bahwa pengunjung 

atau pengguna hotel di Batam selalu meningkat (BPS Kepri). Agar terciptanya 

kondisi yang baik, pemerintah perlu untuk mengantisipasi kedatangan pengunjung 
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untuk melakukan bisnis, liburan dan sebagainya, maka Batam memerlukan 

fasilitas pendukung seperti jasa perhotelan. 

 Perkembangan hotel di kota-kota besar di Indonesia khususnya Batam 

berkembang dengan pesat. Banyak hotel menawarkan berbagai macam konsep  

yang di tawarkan untuk memikat hati pelanggan, seperti konsep letak geografis 

ada yang dekat dengan view laut, perkotaan, dan lokasi perbelanjaan. Hotel yang 

ditawarkan di Batam antara lain hotel bintang 1 sampai dengan bintang 5. 

 Dalam persaingan bisnis perhotelan di Batam, penerapan strategi yang 

tepat merupakan kunci utama dalam kesuksesan dalam menjalankan bisnis. 

Contohnya seperti memberikan pengalaman yang tidak terlupakan (memorable 

experience), promosi-promosi menarik dan strategi-strategi lainnya untuk menarik 

konsumen untuk mau menginap dan loyal kepada perusahaannya. 

 Hotel atau akomodasi adalah hal yang perlu dikembangkan untuk 

meningkatkan kedatangan wisatawan, yang akan meningkatkan pendapatan 

perkapita daerah  melalui pendapatan masyarakat, dan lapangan pekerjaan. Staf 

pelayanan pada hotel juga mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan 

sebuah pengalaman pelanggan atau customer experience akan menciptakan 

kekuatan yang sangat luar biasa karena yang dijual bukan lagi hanya sekedar 

produk atau jasa, yang ada melainkan pengalaman-pengalaman yang tidak akan 

terlupakan (memorable experience) yang dirasakan oleh setiap konsumen. 

Pengalaman yang dibangun inilah yang akan menjadi faktor penentu utama bagi 

kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan. 
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 Melihat kondisi ini, perusahaan jasa seperti hotel harus mencoba 

mempertahankan pasar mereka dengan memberikan experience yang baik dan 

sesuai dengan keinginan konsumen. Sekumpulan interaksi antara konsumen 

dengan produk atau jasa yang menimbulkan sebuah reaksi merupakan pengertian 

dari pengalaman konsumen (customer experience). Pengalaman ini disebut  

sebagai pengalaman personal serta keikutsertaan pelanggan pada tingkat yang 

berbeda baik dari sisi rasional, emosional, sensorik, fisik, dan spritual. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Klaus dan Maklan (2011) ada 

empat kunci dalam membangun customer experience quality yang akan 

menciptakan customer experience. Ketika seseorang terlibat dalam pengalaman 

sensori, emosional, dan sosial, maka motivasi seseorang akan terpacu sehingga 

dapat meningkatkan nilai produk atau jasa. Menurut Klaus dan Maklan (2011), 

Product Experience mengacu pada pengalaman yang terbentuk dari fitur dan 

berbagai penawaran produk atau jasa yang berbeda. Outcome Focus terkait 

dengan mengurangi biaya transaksi pelanggan, seperti mencari dan kualifikasi 

penyedia layanan jasa baru, yang mencerminkan pentingnya pengalaman yang 

berorientasi pada tujuan dalam perilaku konsumen. Moments Of Truth ini 

menekankan pentingnya ketika seorang pelanggan atau pengguna berinteraksi 

dengan merek, produk atau jasa untuk membentuk atau mengubah kesan tentang 

merek tertentu, produk atau jasa dan fleksibilitas dalam pemecahan masalah 

terhadap pelanggan. Sedangkan, Peace Of Mind berarti penilaian pelanggan dari 

semua interaksi terhadap penyedia layanan jasa tersebut, sebelum, selama, dan 

setelah pembelian atau memakai layanan jasa tersebut. Sebuah produk atau jasa 
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yang memiliki akses yang mudah dijangkau didukung dengan provider jasa yang 

kompeten serta professional tentunya akan membuat pelanggan merasakan 

experience yang baik terhadap produk atau jasa. 

 Selain itu dalam rangka memberikan experience yang baik bagi pelanggan, 

tidak hanya sampai disitu saja tetapi perusahaan juga harus memperlakukan 

pelanggan secara baik, merasa istimewa serta dapat membantu menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh konsumen, menepati janji yang telah dijanjikan oleh 

perusahaan, dan yang tidak kalah penting adalah membuat pelanggan merasa 

bahwa waktunya sangat dihargai. Dengan menerapkan faktor-faktor penting 

tersebut ke dalam proses interaksi, tentunya akan memberikan experience yang 

positif bagi konsumen. Menciptakan customer experience quality yang positif 

terhadap konsumen dapat berpengaruh terhadap terciptanya customer satisfaction 

maupun brand loyalty. Tetapi ternyata experience positif yang dirasakan oleh 

konsumen tidak selalu dapat menciptakan kepercayaan maupun loyalitas 

pelanggan. Menurut Sahin et al., (2012) ditemukan bahwa experience yang baik 

terhadap merek produk maupun jasa tidak memberikan kepercayaan yang cukup 

pada konsumen. Hal ini dapat terjadi karena terkadang loyalitas merupakan 

sesuatu yang sulit diprediksi karena ketika seorang konsumen merasa mendapat 

pengalaman yang positif terhadap sebuah produk atau jasa, mereka belum tentu 

akan loyal. 

 Penelitian menurut Chang (2012) menyatakan bahwa konsumen yang loyal 

adalah konsumen yang sudah setia kepada perusahaan seperti merekomendasi dan 

meperkenalkan ke pelanggan baru tentang produk atau jasa yang dia pakai. 
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Penelitian tersebut menghasilkan hubungan yang signifikan positif antara 

customer satisfaction terhadap brand loyalty dan Word of Mouth dapat 

disimpulkan jika semakin bagus tingkat kepuasan konsumen, maka tingkat 

loyalitas dan mulut kemulut konsumen akan menjadi  lebih tinggi. Moradi, (2013) 

juga memperkuat penelitian tersebut yaitu menghasilkan hubungan yang 

signifikan positif antara kepuasan pelanggan dengan terciptanya loyalitas 

pelanggan dan mulut ke mulut. Penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

kepuasan konsumen merupakan faktor penting pembentuk loyalitas konsumen dan 

word of mouth, karena itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk dapat terus 

memberikan kepuasan bagi konsumen sehingga konsumen akan tetap loyal karena 

loyalitas merupakan salah satu kunci utama bagi perusahaan untuk 

mempertahankan kepuasan konsumen maupun untuk meraih keunggulan 

kompetitif dan profit bagi perusahaan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia 

dan loyal terhadap hotel. Menerapkan konsep-konsep strategi yang tepat untuk 

meningkatkan kepuasan, loyalitas dan promosi word of mouth konsumen terhadap 

suatu merek. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melakukan penelitian 

berjudul  “Analisis Pengaruh Customer Experience Quality terhadap Word of 

Mouth pada Hotel Bintang Tiga di Batam dengan Customer Satisfaction dan 

Brand Loyalty sebagai Variabel Intervening” 

 

 

 

Universitas Internasional Batam 
Roni Agesi Yudha Tarigan, Analisi Pengaruh Customer Experience Quality terhadap Word of Mouth pada Hotel Bintang Tiga di 
Batam dengan Customer Satisfaction dan Brand Loyalty sebagai Variabel Intervening 
UIB Repository©2018



6 
 

1.2     Permasalahan Penelitian  

a.  Apakah peace of mind mempengaruhi terhadap customer satisfaction secara  

      signifikan positif? 

b.   Apakah moments of truth mempengaruhi terhadap customer satisfaction 

secara signifikan positif? 

c.   Apakah outcome focus mempengaruhi terhadap customer satisfaction secara 

signifikan positif? 

d.   Apakah product experience mempengaruhi terhadap customer satisfaction  

secara signifikan positif? 

e.   Apakah customer satisfaction mempengaruhi terhadap brand  loyalty secara  

signifikan positif? 

f.   Apakah customer satisfaction mempengaruhi terhadap word of  mouth secara  

signifikan positif? 

g.  Apakah customer satisfaction mempengaruhi terhadap brand loyalty dan  

word of mouth secara signifikan positif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel peace of mind terhadap customer  

satisfaction 

b.  Untuk mengetahui pengaruh variabel moments of truth terhadap customer  

satisfaction 

c. Untuk mengetahui pengaruh variabel outcome focus terhadap customer  

satisfaction 

Universitas Internasional Batam 
Roni Agesi Yudha Tarigan, Analisi Pengaruh Customer Experience Quality terhadap Word of Mouth pada Hotel Bintang Tiga di 
Batam dengan Customer Satisfaction dan Brand Loyalty sebagai Variabel Intervening 
UIB Repository©2018



7 
 

d.  Untuk mengetahui pengaruh variabel product experience terhadap customer 

satisfaction 

e.  Untuk mengetahui pengaruh variabel customer satisfaction terhadap brand 

loyalty 

f. Untuk mengetahui pengaruh variabel customer satisfaction terhadap word of   

mouth 

g. Untuk mengetahui pengaruh variabel customer satisfaction terhadap brand  

loyalty dan word of mouth 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti Lain, yaitu apabila ingin melakukan atau membuat 

peneitian selanjutnya makan dapat menjadi bahan informasi dan referensi 

terutama yang berhubungan dengan customer experience quality. 

2. Bagi Perusahaan, yaitu memiliki manfaat dalam bentuk informasi juga 

masukan untuk perusahaan dan apabila perusahaan dapat mencoba strategi 

atau konsep yang penulis paparkan dalam skripsi ini guna meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. 

 

1.5   Sistematika Pembahasan 

 Pada bagian ini membahas tentang sub bab atau bagian bagian bab dalam 

penulisan skripsi. Tujuannya adalah agar penulisan lebih tertata dan jelas 

penyampaiannya mengenai isi dan pembahasannya yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab 1 membahas tentang latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan 

serta manfaat, dan sistematika pembahasaan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bagian selanjutnya yang dibahas tentang landasan teori dan hasi dari 

penelitian sebelumnya, model penelitian dan hipotesis yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini penulis membahas tentang metodologi penelitian, bentuk 

kuesioner dan ukuran sampel. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian selanjutnya penulis membahas statistik deskriptif, hasil analisis dan 

pembahasan dengan masalah yang diteliti. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bagian yang terakhir penulis memberikan kesimpulan dan membeikan saran 

berdasarkan hasil penelitian kepada perusahaan bersangkutan. 
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