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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Konsumen diibaratkan seorang raja yang harus dilayani, namun hal 

ini bukan berarti menyerahkan segala-galanya kepada konsumen. Salah 

satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara 

memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. 

Kenyataan ini bisa dilihat, bahwa ada beberapa hal yang dapat 

memberikan kepuasan pelanggan yaitu nilaitotal pelanggan yag terdiri dari 

nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image atau citra, dan 

biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya 

tenaga, dan biaya pikiran (Kotler, 2000:50). 

  Perusahaan  perlu memperhatikan hal yang sangat penting yaitu 

kualitas pelayanan. Seorang konsumen pastinya menginginkan kualitas 

pelayanan yang maksimal dari perusahaan sehingga menambah kepuasan 

bagi dirinya dalam menikmati produk yang telah dibelinya. Tjiptono 

(2005), mengemukakan bahwa konsep kualitas itu sendiri dianggap 

sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas 

kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi 

spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran 

seberapa jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi 

kualitas yang telah ditetapkan. 
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Bagian yang paling rumit dari pelayanan adalah kualitas  yang sangat 

dipengaruhi oleh harapan konsumen, kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan 

penyampaian agar bisa memenuhi harapan konsumen. kualitas pelayanan 

memberikan dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan atau 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Ikatan seperti ini dalam jangka 

panjang memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan konsumen.  

Demikian juga dengan perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan dan meniadakan pengalaman konsumen yang kurang puas. 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang baik yaitu dengan 

menggunakan 5 kriteria penentu kualitas jasa pelayanan yang meliputi: 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik  (Parasuraman, 

Zeithmal dan Berry Tjiptono, 2005: 133)  

Banyak orang beranggapan bahwa wisata merupakan sesuatu yang 

menarik dan menyenangkan. Orang-orang rela mengeluarkan uang yang 

tidak sedikit untuk berwisata. Selain berwisata di dalam kota banyak  

orang sengaja berwisata ke luar kota  misalnya, Kota Batu, Kota Pasuruan, 

Kota Lamongan, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang Kota wisata di 

Jawa Timur maka Kota Batu merupakan kota yang banyak dikunjungi 

wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri.  

Kota Batu memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan, 

seperti: Jatim Park 1, Jatim Park 2, Eco Green Park, Musium Satwa, 
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Musium Angkut, Batu Night Spectacular, Air Panas Songgoriti, Air Panas 

Cangar, Air terjun Coban Rais, Air terjun Coban Talun, Air terjun Coban 

Rondo, Candi Songgoriti, Candi Rupa, Pendakian Gunung Panderman, 

Pendakian Gunung butak, pendakian gunung arjuna, wisata para layang, 

wisata payung, museum angkut, agrowisata 

(http://wisatamalangbatu.com). 

Batu Night Spectacular adalah sebuah wahana wisata yang dibuka 

pada tanggal 29 November 2008) di Kota Batu. Malam hari pengunjung 

bisa menikmati suguhan wisata paling spektakuler di Jawa Timur di Batu 

Night Spectacular (BNS). Obyek wisata yang berlokasi di Desa Oro-oro 

Ombo No 200 Kota Batu ini menyajikan aneka wahana yang bisa 

dinikmati seluruh anggota keluarga anda. Ada puluhan wahana yang tidak 

akan bisa anda lupakan setelah menikmatinya seperti galeri hantu, slalom 

tes, sepeda udara tertinggi, lampion garden pertama di Indonesia, dan 

trampoline. Di obyek wisata ini anda juga bisa menguji adrenalin dengan 

mencoba beberapa wahana seperti drag race, mouse coaster, sepeda gila 

dan beberapa permainan lain. 

Banyak wahana khusus disediakan untuk anak-anak seperti kids zone 

dan wahana permaianan yang terdiri dari 25 macam dan 5 macam wahana 

permainan baru. Selain berbagai wahana menarik, keunikan Batu Night 

Spectacular juga didukung letaknya yang sangat strategis di dataran tinggi. 

Dari obyek ini anda bisa menikmati pemandangan alam Kota Malang dan 

sekitarnya dengan lebih sempurna. Gemerlap lampu di kawasan Malang 

http://wisatamalangbatu.com/
http://www.malang-guidance.com/batu-night-spectacular-bns/malang%20raya%20%20http:/www.malang-guidance.com/
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raya malam hari akan mengiringi suasana kongkow di beberapa kafe yang 

tersedia disana. 

Usai menikmati beragam wahana yang disediakan di areal seluas 3 

ribu meter persegi ini, silahkan anda menuju night market. Arealnya tak 

hanya sekedar menjajakan beragam kebutuhan dan oleh-oleh khas. Tetapi, 

juga berbagai kebutuhan lainnya. Di ujung night market, ada ratusan kursi 

berjajar yang disediakan bagi pengunjung di areal food court. Ada banyak 

pilihan menu minuman maupun makanan di area ini. Tinggal pilih 

minuman dingin atau panas, begitu halnya makanan, banyak menu yang 

bisa dipilih sesuai selera. 

Kenikmatan di food court bukan hanya pada menu makanan atau 

minumannya. Tetapi juga sajian yang diberikan saat pengunjung 

menikmati makanan maupun minuman. Ditengah-tengah menikmati 

hidangan, manajemen Batu Night Spectacular akan menyajikan show time. 

Ada panggung musik yang menghadirkan musik-musik terbaru. Yang tak 

kalah menarik, saat show time ini adalah sajian dancing fountain (air 

mancur menari). Tarian air mancur diiringi permainan lampu warna-warni 

itu mampu memaksa mata pengunjung tertuju ke liukan air. Air mancur itu 

terlihat cukup lihai menari mengikuti lantunan lagu. Dari lagu 

instrumental, pop rock, hingga dangdut koplo. 

Puas menyaksikan tarian air mancur, pengunjung masih disuguhi 

dengan pertunjukan outer journey (keliling angkasa luar) lewat laser show 

di layar raksasa. Pertunjukan outer journey ini memberi sensasi tersendiri 
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bagi pengunjung. Dengan layar 50 meter di atas kita, pengunjung serasa 

diajak keliling angkasa. Kadang pula, kita dikagetkan dengan helikopter 

animasi yang seakan berjalan di atas Kita  (http://www.malang-

guidance.com). 

Batu Night Spectacular dalam memasarkan jasanya dikenal 

memperhatikan jasa pelayanan yang diberikan misalnya, pihak Batu Night 

Spectacular menambah 5 macam wahana permaianan menarik, 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan serta meningkatkan 

fasilitas penunjuang lain misalnya, menyediakan berbagai macam acara 

live music dari lagu instrumental, pop rock, hingga dangdut koplo. 

Kelebihan yang dimiliki Batu Night Spectacular diharapkan bisa 

menjadi modal utama dalam memberikan kepuasan kepada pengunjung. 

Kepuasan pengunjung ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan 

Batu Night Spectacular, sehingga kualitas pelayanan menjadi prioritas 

utama dan dijadikan sebagai tolak ukur dalam persaingan perusahaan 

pariwisata. Pada dasarnya, kepuasan atau ketidak puasan merupakan 

perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Jadi pengertian 

kepuasan adalah kinerja suatu pelayanan sekurang-kurangnya sama 

dengan yang diharapkan atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan 

pengunjung.  

Dengan memperhatikan gejala tersebut, penulis berpandangan bahwa 

dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati yang diatur dan dioptimalkan sedemikian 

http://www.malang-guidance.com/
http://www.malang-guidance.com/
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rupa sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan pengunjug 

Batu Night Spectacular. 

   Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pengunjung Batu Night Spectacular”. 

2. Rumusan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian terhadap permasalahan yang telah 

diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan pengunjung Batu Night Spectacular (BNS) di Kota Batu? 

b. Apakah kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara parsial terhadap 

kepuasan pengunjung Batu Night Spectacular (BNS) di Kota Batu? 

3. Batasan Masalah 

Agar pembahasannya lebih terfokus, peneliti memberikan batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti variabel-variabel 

kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati (Tjiptono, 2005). 

4. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh 
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secara simultan terhadap kepuasan pengunjung Batu Night Spectacular 

(BNS). 

b. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh 

secara parsial terhadap kepuasan pengunjung Batu Night Spectacular 

(BNS). 

5. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

manajemen Batu Night Spectacular (BNS) dalam menentukan 

kebijaksanaan di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung 

Batu Night Spectacular. 

b. Bagi pihak lain 

Sebagai masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

bidang pemasaran khususnya tentang kualitas pelayanan dan kepuasan 

pengunjung serta tambahan referensi atau sebagai rujukan bagi peneliti 

selanjutnya yang meneliti kualitas pelayanan dan kepuasan. 

 


