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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pekembangan persaingan bisnis di Indonesia adalah salah satu fenomena 

yang sangat menarik untuk kita simak. Globalisasi dalam bidang ekonomi yang 

semakin membuka peluang pengusaha asing untuk turut berkompetisi dalam 

menjaring konsumen lokal. Perusahan lokal sebagai tuan rumah dituntut untuk 

mengetahui perilaku konsumen untuk kemudian menyesuaikan kemampuan 

perusahaan dengan kebutuhan konsumen. 

Kompetisi tersebut bisa dilihat dari sektor jasa, Sektor jasadi Indonesia 

dewasa ini mengalami peningkatan dan perusahaan layanan mempunyai peranan 

penting  bagi perekonomian Indosesia. Berdasarkan berita resmi statistik 

pertumbuhan PDB tahun 2013 mencapai 5,78 salah satunya dapat diketahui 

bahwa dari struktur PDB pada lapangan usaha tahun 2011-2013 sektor perdangan, 

hotel, dan restoran naik dari 13,80% menjadi 14,33% (BPS:2013). Dari fenoma 

yang sudah terjadi perusahaan jasa bidang hotel mengalami peningkatan jika 

dilihat dari struktur PDB pada lapangan usaha tahun 2011-2013.  

Perkembangan perusahan jasa yang terdiri dari berbagai macam perusahan 

seperti industri telekomunikasi, transportasi, perbankan, dan perhotelan 

berkembang dengan cepat. Selain itu terlihat juga dari maraknya organisasi 

nirlaba seperti LSM , lembaga pemerintah, rumah sakit, universitas, dan lain-lain 

yang kini semakin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada konsumen. 
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Bahkan, perusahaan-perusahaan manufaktur kini juga telah menyadari perlunya 

unsur layanan pada produknya sebagai upaya peningkatan keunggulan kompetitif 

atau daya saing bisnisnya.  

Perusahan jasa perhotelan termasuk salah satu perusahaan yang 

memadukan barang dan layanan. Desain bangunan, interior dan eksterior kamar 

hotel serta restoran, suasana yang tercipta di dalam hotel yang dijual beserta 

keseluruhan fasilitas yang ada merupakan contoh barang yang dijual. Sedangkan 

layanan yang dijual adalah keramah-tamahan dan keterampilan karyawan hotel 

dalam melayani konsumennya. 

Kepuasan konsumen adalah dasar dari tujuan berbisnis. Kepuasan akan 

muncul setelah konsumen membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Konsumen yang puas terhadap 

barang dan jasa cenderung untuk membeli kembali barang dan menggunakan jasa 

pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari. Menurut 

Zeithml dan bitner (1996) dalam Lupiyoadi (2013:228), faktor utama penentu 

kepuasan konsumen adalah persepsi konsumen terhadap kualitas layanan. 

 Untuk mencapai kualitas layanan yang diinginkan, perusahan jasa 

memerlukan upaya pemenuhan keinginan konsumen serta penyampaian yang 

tepat untuk memenuhi keinginan konsumen. Dalam bisnis jasa, konsumen dituntut 

keterlibatan dan partisipasinya dalam proses produksi dan konsumsi. Dengan 

demikian konsumen akan menilai jasa dengan membandingkan antara layanan 

yang diperoleh dengan layanan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas layanan 
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memainkan peran penting dalam memberi nilai tambah terhadap pengalaman 

layanan secara keseluruhan.  

Kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang 

diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen. Dimana terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

layanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) dan layanan yang 

dipersepsikan (perceived service). Jika kenyataannya sama atau lebih dari yang 

diharapkan maka layanan dapat dikatakan berkualitas atau memuaskan. 

Sebaliknya jika kenyataannya kurang dari yang diharapkan maka layanan dapat 

dikatakan tidak berkualitas atau tidak memuaskan. 

Kualitas layanan terdapat beberapa dimensi layanan guna untuk memenuhi 

harapan atau mendapatkan kepuasan konsumen. Dimensi layanan terdiri dari 

bentuk fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati (Lupiyoadi 2013:216). 

Dengan memahami dan menerapkannya 5 dimensi kulitas layanan yang sesuai 

dengan keinginan konsumen akan mendapatkan kepuasan dan keuntungan karena 

kepuasan akan mengakibatkan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan juga akan 

menguntunkan menambah laba perusahaan. 

Berdasarkan konsep-konsep tersebut penelitian ini melihat apakah terdapat 

hubungan dan saling mempengaruhi antara variabel kepuasan konsumen dan 

kualitas layanan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kualitas layanan (bentuk fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati) terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan konsumen pada Hotel Graha Cakra Malang. 
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Menurut Riwan Sudianto (2011) dari hasil penelitiannya secara simultan dan secar 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Hotel Graha Cakra 

Malang. Penelitian tersebut menjadi sebuah acuan pada penelitian ini. 

Melihat dari kecenderungan dimensi kulitas layanan dan kepuasan 

penelitian ini dilakukan di perusahaan jasa hybrid. Objek yang digunakan untuk 

penelitian ini pada perusahaan jasa hybrid yaitu Hotel. Hotel Yusro Jombang 

termasuk hotel berbintang tiga & convention dengan unik, artistik dan ramah. 

Hotel Yusro Jombang sudah memenuhi klasifikasi hotel bintang tiga yang 

dikeluarkan oleh Deparpostel. Idealnya terletak di pusat kota Jombang, hanya 80 

km (90 menit) dari Surabaya atau port Juanda Internasional Air. 

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen, dalam hal ini yaitu terkait dengan mutu barang atau layanan, mutu 

layanan, harga, waktu penyerahan dan keamanan. Hotel berbintang tiga apabila di 

lihat dari harga, target konsumennya yaitu menengah ke atas. Jadi harga tidak 

menjadi masalah karena kemampuan konsumen menengah ke atas untuk 

mendapatkan layanan. Apabila di lihat dari mutu barang, hotel bintang tiga ini 

sudah memenuhi standar dalam menyediakan barang yang bermutu untuk 

menunjang layanan yang ditawarkan pada konsumen. 

Hotel bintang tiga semestinya sudah memperthitungkan  waktu 

penyerahan layanan karena jam kerja konsumen sudah dapat diketetahui dimana 

wilayah hotel tersebut berada. Apabila di lihat dari keamanan, hotel berbintang 

tiga sudah mejamin keamanan konsumen guna memenuhi keinginan konsumen. 

contohnya menyediakan brangkas (tempat penyimpanan barang penting) bagi 
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konsumen. Dari pertimbangan faktor-faktor kepuasan yang sudah dijabarkan 

peneliti memfokuskan pada mutu layanan yang menjadi pertimbangan dalam 

kepuasan konsumen. 

Alasan peneliti memillih kualitas layanan dikarenakan kualitas 

layananterdapat berbagai jenis layanan yang akan selalu dikritik oleh konsumen, 

tetapi bila layanan memenuhi harapan konsumen maka secara tidak langsung 

layanan dikatakan bermutu. Contohnya segala kritikan atau keluhan konsumen 

akan berakibat ketidak puasan dan harus segara diatasi oleh penyedia jasa. 

Apabila kritikan dan keluhan konsumen segera diatasi dengan baik maka kepuasn 

konsumen akan tercipta. 

Hotel Yusro Jombang termasuk perusahaaan di bidang jasa yang termasuk 

baru oleh karena itu Hotel Yuso harus mempunyai strategi jitu untuk 

mendapatkan pasar. Hotel Yusro Jombang menyediakan layanan tambahan, tidak 

hanya layanan menginap, makan dan minum saja. Hotel Yusro Jombangjuga 

menyediakan layanan antar-jemput gratis dari ke stasiun kereta api atau terminal 

Bus. Taksi Hotel Yusro juga melayani anda dengan city tour, tour agama, paket 

wisata Jawa Timur. Dari kualitas layanan yang sudah disediakan, Hotel Yusro 

Jombang juga menyediakan kotak saran. Kotak saran guna mengetahui keluhan-

keluhan dari konsumen atas pelayanan yang diterima konsumen tidak sesuai 

dengan harapan konsumen. 

Dari daftar komplain dan survey dari para konsumen yang saya dapat 

Hotel Yusro yaitu dalam penyajian makan terlambat atau tidak tepat waktu, 

tedapat fasilitas yang tidak berfungsi (AC), kurangnya ketanggapan (pada satpam 
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pos depan terhadap konsumen yang mau menyeberang masuk hotel dan pada 

resepsionis tidak memberikan salam terlebih dahulu). Data mengenai jumlah 

keluhan yang disampaikan oleh tamu hotel pada Hotel Yusro dapat diketahui dari 

kotak saran yang terdapat diperusahaan dan selajutnya pihak menajemen 

melakukan rekap data jumlah keluhan. Adapun data mengenai jumlah keluhan 

dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Jumlah keluhan Tamu Hotel Yusro 

Tahun 2014 (Triwulan) 

 

Triwulan Jumlah Keluhan Peningkatan/Penurunan 

I 26 - 

II 29 11,53% 

III 45 55,17% 

IV 59 31,11% 

Sumber: Hotel Yusro Jombang 

 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah 

keluhan yang disampaikan oleh tamu hotel, keluhan tersebut terkait dengan 

penggunaan fasilitas dan layanan yang diberikan. Berdasarkan kumpulan data 

keluhan konsumen Hotel Yusro Jombang tersebut, dapat diketahui bahwa 

konsumen Hotel Yusro mempunyai keluhan-keluhan pada layanan yang diberikan 

pada konsumen. Hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk dijadikan fenomena, 

bahwa dari keluhan-keluhan konsumen, apakah berpengaruh pada kepuasan 

konsumen. Maka yang dijadikan penelitian disini melihat apakah ada pengaruh 

antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen pada Hotel Yusro Jombang.  

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang: “Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Hotel Yusro Jombang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, ada beberapa hal yang 

dapat dijaikan rumusan masalah dari penulisan ini, diantaranya: 

1. Apakah dimensi kualitas layanan (bentuk fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen  di Hotel Yusro 

Jombang? 

2. Variabel dimensi kualitas layanan (bentuk fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati) manayang dominan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen di Hotel Yusro Jombang? 

 

C. Batasan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memberi batasan masalah untuk 

memudahkan proses analisis data yang dilakukan maka  batasan  masalah yang 

diambil adalah 5 dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman dkk (1998) dalam 

Lupiyoadi 2013:216), mengatakan bahwa konsumen dalam melakukan penilaian 

terhadap kualitas layanan, ada lima dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu: 

responsiveness, assurance, tangibility, empathy dan reliability. Dalam penelitian 

ini fokus penelitian pada analisis pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas dapat ditentukan tujuan 

penelitian tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada 

Hotel Yusro Jombang yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh dimensi kualitas layanan (bentuk fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan, empati) terhadap kepuasan konsumen di Hotel Yusro 

Jombang. 

2. Mengetahui dimensi kualitas layanan (bentuk fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati) yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di 

Hotel Yusro Jombang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian penelitian tentang pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan konsumen di Hotel Yusro Jombang yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Kegunaan penenelitian ini bagi hotel untuk mengevaluasi kualitas 

layanan dari apa yang sudah di lakukan perusahaan, agar kualitas layanan di 

Hotel Yusro lebih baik lagi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi peneliti lain yang 

mengunakan penelitian sejenis dengan tema pengaruh dimensi kualitas layanan 

terhadap kepuasan konsumen. 


