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11. BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu sektor industri yang penting bagi perekonomian di Indonesia 

adalah industri pariwisata yang turut berperan dalam peningkatan pendapatan dan 

kemajuan sarana dan prasarana di suatu daerah. Upaya peningkatan jasa pariwisata 

juga terus dilakukan oleh pemerintah guna menunjang kemajuan industri 

pariwisata dikarenakan pariwisata dianggap mempunyai potensi untuk 

dikembangkan, sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi negara. Menurut 

Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI), sektor pariwisata Indonesia sendiri diproyeksikan mampu menyumbang 

produk domestik bruto sebesar 15 persen di tahun 2019. Yang artinya 

menghasilkan sekitar Rp 280 triliun bagi devisa negara. Serta dapat menyerap 13 

juta tenaga kerja pada 2019. Lebih jauh,lagi dapat dikatakan bahwa sektor 

pariwisata diyakini mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tersebar di seluruh negeri ini, Salah satunya di bidang perhotelan, industri 

perhotelan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pariwisata. Tanpa bisnis 

industri pariwisata usaha perhotelan tidah dapat berjalan dengan baik sebaliknya, 

pariwisata tanpa sarana akomodasi juga hal yang tidak mungkin. 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan tamu 

hotel baik domestik dan mancanegara terbanyak yang masuk ke Kepulauan Riau 

dari bulan Januari-Juli 2018 adalah Kota Batam dengan jumlah wisatawan 
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sebanyak 1.044.991. Sedangkan jumlah wisatawan yang masuk ke Karimun 

sebanyak 48.763, Bintan sebanyak 254.709, Tanjung Pinang sebanyak 77.897. 

Kesimpulan dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah wisatawan 

mancanegara yang terbanyak dikunjungi adalah Kota Batam, sehingga penulis 

melakukan penelitian di Kota Batam untuk mengetahui tingkat dukungan 

pariwisata di Kota Batam yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan terbanyak 

se-Kepulauan Riau. Kota Batam sudah memiliki beberapa industri pariwisata yang 

mulai berkembang seperti wisata belanja, wisata bahari, Meeting, Incentive, 

Convention, and Exhibition (MICE) dan wisata lainnya. Hal ini adalah suatu 

peluang bagi Kota Batam mengembangkan industri pariwisata dengan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pariwisata tersebut untuk menarik 

wisatawan. Khususnya di bidang perhotelan yang memberikan keuntungan bagi 

wisatawan dan juga pemerintah daerah dimana hotel di Batam sudah sangat 

banyak dan bervariasi jenisnya. 

Bisnis pariwisata di Indonesia, terutama hotel berkembang pesat dari tahun 

ke tahun mengingat Indonesia memiliki banyak potensi keindahan alam, 

keragaman, keunikan budaya dan lain sebagainya. Semua potensi tersebut menjadi 

modal dalam industri pariwisata dan masih tetap terjaga kelestariannya hingga saat 

ini. Berbagai merek  hotel yang ada di Indonesia pun semakin banyak, dimulai dari 

hotel bintang satu hingga lima baik dengan merek nasional ataupun internasional 

yang biasanya disebut dengan hotel chain. Hotel chain adalah sekelompok hotel 

yang mempunyai satu nama yang sama yang telah disepakati bersama, baik 

sebagian maupun keseluruhan dengan sistem yang sama. Hotel chain dibagi 
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menjadi dua, yaitu nasional chain yang merupakan chain hotel yang ada dalam 

satu negeri dan internasional chain yang ada di luar negeri dan biasanya memiliki 

anak cabang. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat hunian kamar hotel tahun 

2017 di Indonesia dapat dilihat di gambar 1.1 

 

Gambar 11.1  

Statistik Tingkat Hunian Kamar di Indonesia Hotel Tahun 2017 

 

   Sumber :Badan Pusat Statistik (2017) 

Kepulauan Riau sudah memiliki beberapa hotel baik hotel yang berbintang 

maupun nonbintang. Menurut Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau tahun 2015 

tingkat hunian hotel berbintang di Kepulauan Riau sebesar 49,42% dan nonbintang 

34,35%. Batam merupakan salah satu kota yang memiliki potensi dalam bidang 

perhotelan, hal ini dapat diketahui dari menjamurnya jumlah hotel di Batam mulai 

dari hotel bintang 1 sampai bintang 5 terutama di daerah Nagoya, Jodoh dan Batam 
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Centre. Padatnya jumlah wisatawan yang berkunjung sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan sarana perhotelan di Batam. Letak Batam yang strategis karena 

lokasinya yang dekat dengan Singapura dan Malaysia membuat Batam sering 

dikunjungi oleh wisatawan sehingga hotel menjadi kebutuhan bagi wisatawan 

untuk menginap sementara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah 

wisatawan yang datang ke Batam sebanyak 1.044.991 sedangkan jumlah 

wisatawan yang datang ke kabupaten dan kota lainnya dibawah 500.000 

kunjungan dari Januari-Juli 2018.  

Hotel adalah industri yang bergerak di bidang pariwisata dalam bidang jasa 

dan pelayanan yang menjual rekreasi, Meeting, Incentive, Convention, and 

Exhibition (MICE), food and beverage, dan lain lain. Menurut Philip Kotler, dalam 

dunia perhotelan terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu 

bukti nyata (tangibles) contohnya bukti pelayanan yang memuaskan yang 

diberikan oleh karyawan hotel kepada pengunjung, keandalan (reliability) 

contohnya kemampuan hotel tersebut dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, 

ketanggapan (responsiveness) kemampuan hotel dalam memberikan pelayaan 

yang cepat dan tanggap, jaminan (assurance) perilaku karyawan hotel yang dapat 

membangun kepercayaan, dan empati (emphaty) contohnya kemampuan karyawan 

hotel dalam memberi perhatian kepada pelanggan hotel secara individu. Ukuran 

keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan 

penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima 

pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kualitas pelayanan dari 
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karyawan hotel yang memiliki dampak terhadap kepuasan tamu hotel yang 

berlokasi di Batam dengan judul “Dampak Perilaku Karyawan terhadap Persepsi 

Pelanggan tentang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Secara 

Keseluruhan di Beberapa Hotel Batam.” 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Apakah perilaku karyawan hotel memiliki dampak terhadap kepuasan 

pelanggan? 

2. Apakah perilaku karyawan hotel memiliki dampak pada persepsi pelanggan 

terhadap kualitas layanan? 

3. Apakah persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan memiliki dampak pada 

kepuasan pelanggan secara keseluruhan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1.   Untuk mengetahui hubungan perilaku karyawan memiliki dampak terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2.   Untuk mengetahui perilaku karyawan memiliki dampak pada persepsi 

pelanggan terhadap kualitas layanan. 

3.   Untuk mengetahui pelanggan terhadap kualitas layanan memiliki dampak 

pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

    Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah: 
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1.  Memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kepuasan 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan dari karyawan hotel. 

2.  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau informasi bagi 

kampus Universitas Internasional Batam.  

3.  Penulis memperoleh pengetahuan dan wawasan selama melakukan 

penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini 

adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai pentingnya penelitian ini untuk 

dilaksanakan dan permasalahan yang ditemui selama melakukan penelitian. 

Selain itu, penulis menjelaskan mengenai permasalahan yang akan 

diselesaikan dengan beberapa rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai landasan teori, temuan dan 

bahan penelitian sebelumnya yang diperoleh dari berbagai sumber dalam 

menyelesaikan masalah dan menghubungkan dengan perumusan hipotesis 

melalui uji analisis secara benar. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenau metode atau pendekatan yang 

digunakan dalam penyelesaian masalah dari penelitian ini. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis menjelaskan tahapan analisa yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah secara keseluruhan, dan dibahas secara spesifik dengan 

menggunakan metode penelitian tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis menjelaskan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian, keterbatasan penulis dalam melaksanakan penelitian, 

dan saran yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 
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