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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan di era yang semakin kompetitif ini menimbulkan setiap 

perusahaan sadar bahwa betapa pentingnya kepuasan pelanggan dalam menjamin 

kelangsungan bisnis mereka. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang dihasilkan setelah perbandingan antara produk atau pelayanan yang 

diterima dengan harapannya.  

Indonesia dinilai sebagai salah satu dari 20 negara dengan pertumbuhan 

sektor pariwisata yang paling cepat. Pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir telah mencapai 25,68%. Peningkatan jumlah wisatawan 

mancanegara yang meningkat dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 12 juta 

pada tahun 2018, menambah tebal pemasukan devisa negara dari US$ 12,336 miliar 

menjadi US$ 12,44 miliar (Detik.com). 

Hotel merupakan sarana pokok kepariwisataan (main tourism 

superstructure) yang artinya hidup dan kehidupannya tergantung pada jumlah 

wisatawan yang berkunjung. Maraknya perkembangan hotel menunjukkan bahwa 

persaingan di bidang perhotelan semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

penghunian kamar hotel berbintang di Indonesia pada bulan November 2018 yang 

mengalami kenaikan sebesar 1,35% dari bulan sebelumnya menjadi 60,19% 

(www.bps.go.id, 2019). Para pengusaha hotel harus berlomba dalam menarik minat 

pelanggan untuk menginap di hotel mereka. Banyak cara dalam menarik minat 

pelanggan adalah dengan melalui promosi, diskon dan juga memberikan pelayanan 
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yang baik kepada pelanggan. Tujuan industri jasa pada dasarnya adalah untuk 

memberikan kepuasan kepada para pelanggan melalui pelayanan yang baik dan 

ramah sehingga akan terjalin hubungan yang baik antara penyedia jasa dan 

penerima jasa.  

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan dalam bidang perhotelan 

terhadap pelanggan merupakan sebuah poin penting untuk menentu hasil penjualan 

dan laba yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Suatu pelayanan yang baik 

yang diberikan kepada pelanggannya, akan menimbulkan sikap loyal pelanggan 

terhadap perusahaan tersebut dan juga sebaliknya. Dengan memberikan pelayanan 

terbaik kepada pelanggannya, perusahaan tersebut sudah berupaya meningkatkan 

profit dan penjualannya dengan baik. 

Kualitas pelayanan saat ini sudah menjadi incaran industri-industri di 

Indonesia khususnya di bidang perhotelan. Hal ini dapat dilihat dari 

penyelenggaraan Service Quality Award (SQ Award) 2018 yang diselenggarakan 

oleh lembaga Carre – CSSL (Centre for Customer Satisfaction & Loyalty) dan 

bekerja sama dengan majalah Service Excellence yang memberikan penghargaan 

kepada perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para 

pelanggannya (Liputan6.com). Suatu pelayanan dapat diberikan saja oleh semua 

orang, tetapi suatu pelayanan yang berkualitas dan baik hanya dapat diberikan oleh 

orang yang terlatih dan profesional.  

 Hotel merupakan tempat penginapan bagi wisatawan yang melakukan 

perjalanan. Hotel tidak hanya menjual kamar, tetapi juga menjual jasa atau 

pelayanan. Pelayanan pada hotel adalah salah satu bentuk usaha jasa yang 
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menyangkut keandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian, dan bukti fisik 

(Parasuraman et al., 1985). Selain meraih laba, perusahaan juga harus 

mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

menyediakan pelayanan adalah dengan mendengarkan suara pelanggan. Dengan ini 

berarti perusahaan harus berinteraksi langsung dengan tamu guna untuk 

memperoleh umpan balik (feedback) berupa tanggapan tentang fasilitas dan 

infrastruktur sebagai saran untuk mencapai kepuasan yang dirasakan.  

Zaman digital dan kemudahan dalam mengakses internet menimbulkan 

bahwa ulasan sangat penting dalam penentuan pemilihan hotel. Hal ini dapat dilihat 

dari penyelenggaraan Traveloka Hotel Awards yang diadakan pada tanggal 19 

Oktober 2018 di Indonesia Exhibition Center, Tangerang yang bertujuan untuk 

memberikan apresiasi bagi para mitra hotel baik di Indonesia maupun di Asia 

Tenggara. Traveloka mengandalkan ulasan untuk menentukan pemenang diajang 

Traveloka Hotel Awards yang dibagikan dalam 4 kategori pemilihan yaitu food, 

cleanliness, service dan overall (Tribuntravel.com). Dapat disimpulkan bahwa 

tingkat pelayanan dapat mempengaruh kepuasan pelanggan dan mendapatkan 

ulasan positif sehingga dapat mempengaruhi peningkatan revenue suatu hotel.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh 

keandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian dan bukti fisik terhadap kepuasan 

pelanggan. Peneliti akan membahas hotel yang ada di Indonesia khususnya hotel 

jaringan, baik jaringan nasional maupun jaringan internasional. Oleh karena itu, 

peneliti penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan di Bidang Perhotelan.” 
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1.2   Pertanyaan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini : 

a. Apakah keandalan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

b. Apakah daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

c. Apakah jaminan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

d. Apakah perhatian berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

e. Apakah bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a.  Pengaruh keandalan terhadap kepuasan pelanggan. 

b.  Pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan pelanggan. 

c.  Pengaruh jaminan terhadap kepuasan pelanggan. 

d.  Pengaruh perhatian terhadap kepuasan pelanggan. 

e.  Pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan pelanggan. 

1.3.2    Manfaat Penelitian 

a.   Bagi Perusahaan 

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk mencapai kepuasan tamu. 

b.   Bagi Universitas Internasional Batam 

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian 

lanjutan. 
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1.4  Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

isi dan pembahasan setiap bab dalam penelitian ini yang disusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab pendahuluan akan dijelaskan latar belakang penelitian tentang 

analisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di 

industri perhotelan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini serta 

sistematika penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan antar variabel-variabel 

penelitian, model penelitian serta perumusan hipotesis atau jawaban 

sementara. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai rancangan dan 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

serta metode-metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab IV berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil uji 

normalitas, hasil uji heteroskedastisitas, hasil uji F dan uji t beserta 

penjelasan dari hasil-hasil hipotesis yang diuji.  
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BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab V memuat penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, 

keterbatasan peneliti terhadap penelitian ini serta rekomendasi yang dapat 

dipertimbangkan guna memberi manfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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