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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota

Surabaya. Kota Malang disebut sebagai kota pendidikan, kota industri dan kota

pariwisata sesuai dengan yang tercantum di Tri Bina Cita Kota Malang. Sebagai

kota pariwisata, Kota Malang layak menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dalam

maupun luar negeri karena banyak tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang

bisa dikunjungi. Keadaan ini mendorong dibangunnya hotel di Kota Malang

sebagai tempat penginapan bagi wisatawan. Jumlah hotel berbintang dan hotel

melati di Kota Malang pada tahun 2013 ada 84 hotel yang sudah beroperasi

(Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang).

Kegiatan pemasaran saat ini menjadi sangat penting bagi usaha hotel,

karena merupakan salah satu usaha jasa pelayanan yang cukup rumit

pengelolaannya dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh

pelanggan selama 24 jam. Disamping itu, usaha hotel juga dapat menunjang

kegiatan para Wiraswasta yang sedang melakukan perjalanan untuk mengunjungi

daerah-daerah tujuan wisata, membutuhkan tempat untuk menginap, makan dan

minum serta hiburan. Oleh karena itu, hotel merupakan salah satu bentuk usaha

bidang jasa yang mengedepankan kualitas pelayanan bagi para pelanggannya.

Semakin tinggi tingkat persaingan, tingkat kompleksitas pasar dan

pelanggan yang semakin kritis akan jasa pelayanan mengakibatkan kegiatan

pemasaran pada hotel perlu dikelola secara profesional, karena keberhasilan

 



2

perusahaan di bidang jasa khususnya hotel, tergantung pada kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan dan untuk memuaskan pelanggan. Setiap pelanggan

memiliki kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda, karena pelanggan

mengiginkan pelayanan hotel sesuai dengan harapan pelanggan akan merasa puas.

Perlu diketahui bahwa tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan memberikan

banyak manfaat bagi perusahaan, diantaranya adalah meningkatkan retensi

pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan Lupiyoadi dan Hamdani

(2006:192).

Seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa

mendapatkan nilai dari perusahaan atau penyedia jasa, nilai ini berasal dari

pelayanan yang diberikan dan berupa sarana dan prasana. Cara mengetahui

tingkat kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, dengan

membandingkan antara presepsi para pelanggan atas pelayanan yang nyata

mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan Kuntjara

(2007:31).

Harapan-harapan pelanggan tersebut pada umumnya merupakan

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya saat pelanggan

membeli atau mengkonsumsi suatu produk, sedangkan kinerja yang dirasakan

adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang diterima pasca mengkonsumsi suatu

produk Agnes (2013:27).

Pemberian pelayanan yang berkualitas bertujuan untuk memperoleh

kepuasan pelanggan. Menurut Parasuraman Zeithaml dan L, Barry, (1988),

terdapat beberapa variable dari kualitas pelayanan antara lain tangible, reliability,
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responsiveness, assurance dan empathy. Variabel-variabel ini menentukan tingkat

kepuasan dari para pelanggan. Oleh karena itu, pihak hotel harus mampu

mengelola kelima variabel tersebut dengan baik apabila ingin memperoleh

kepuasan pelanggan. Dapat diartikan sebagai perasaan senang atau kecewa

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap hasil yang

harapkan.

Daya tanggap (responsiveness) atau cepat tanggap merupakan suatu

bentuk pelayanan yang diharapakan oleh para pelanggan. Penyedia jasa

perhotelan yang mampu tanggap terhadap kebutuhan pelanggan akan memberikan

kepuasaan kepada pelanggan atas pelayanan yang mereka terima. Pelayanan yang

responsive juga sangat dipengaruhi oleh sikap, salah satunya adalah tanggapan

karyawan dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Jaminan (assurance) pelanggan akan merasa puas dengan adanya

jaminan bahwa pelayanan yang mereka terima sesuai dan dilakukan oleh

sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya. Jaminan pada akhirnya akan

memberikan kepuasan bagi pelanggan yang memilih dan mengonsumsi suatu

jasa.

Bukti fisik (tangible) seperti gedung, peralatan, dan penampilan fisik dari

seluruh karyawan merupakan bentuk nyata dan terlihat. Pelanggan akan merasa

puas jika tempat bersih dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Hal

pertama pelanggan akan melihat tampilan fisik dari satu penyelia jasa. Karena

akan memberikan gambaran kepada pelanggan bahwa satu penyelia jasa akan

memberikan pelayanan jasa yang berkualitas.
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Empati (empathy) memberikan peluang yang besar bagi penyedia jasa

untuk memberikan pelayanan yang sangat baik, terkadang sessuatu yang tidak

diharapkan pelanggan ternyata diberikan oleh penyedia jasa perhotelan.

Pelayanan empati yang dapat menciptakan kepuasaan pelanggan memerlukan

suatu dukungan dari karyawan dalam memahami bentuk kebutuhan yang spesifik

dari pelanggan.

Kehandalan (reliability) ditentukan oleh penyedia jasa dalam

memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan janji menandakan kinerja penyedia

jasa yang mampu memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan.

Sedangkan menurut Kotler (2002:178) bahwa jika kinerja dibawah

harapan, pelanggan akan merasa tidak puas. Jika kinerja sama dengan harapan,

pelanggan merasa puas, dan jika kinerja melampaui harapan, pelanggan akan

sangat puas atau bahagia. pelanggan yang merasa puas, akan selalu memberikan

komentar yang baik tentang perusahaan dan cenderung akan setia lebih lama pada

perusahaan. Dengan perkembangan hotel saat ini memotivasi para pelaku bisnis

dunia perhotelan kepersaingan yang semakin ketat untuk berlomba mendapatkan

pelanggan, dalam kondisi saat ini, berbagai pendekatan yang dilakukan untuk

mendapatkan simpati dari pelanggan baik melalui peningkatan sarana dan

prasarana yang berfasilitas tekhnologi tinggi.

Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang

dapat menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, sehingga dengan begitu

perusahaan harus terus melakukan perbaikan dan perubahan terutama pada
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kualitas pelayanan. Pelanggan umumnya mengharapakan jasa yang diterima atau

dinikmatinya dengan pelayanan yang baik dan memuaskan. Dengan kata lain para

pelanggan menginginkan mutu pelayanan yang diberikan adalah baik dan

memuaskan. Perusahaan harus mampu menampilkan mutu dari pelayanan yang

diberikan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya sebagai

upaya untuk dapat tampil beda dengan para pesaingnya.

Kualiatas pelayanan sangat erat sekali dengan kepuasaan pelanggan. Hal

ini dimaksudkan agar semua barang atau jasa yang ditawarkan akan memdapat

tempat yang baik di mata pelanggan dan calon pelanggan. Pelanggan umumnya

mengharapkan pelayanan yang baik dan dapat diterima dan memuaskan,

kemudian kepuasaan pelanggan akan muncul apabila sesuatu yang mereka

harapkan sesuai dengan yang diharapkan.

Hotel UMM Inn ini terletak tepatnya di JL.Raya Sengkaling No.1

DAU Malang. Hotel Inn memiliki fasilitas antara lain seperti: 48 kamar

dilengkapi dengan AC, Coffe shop & Bakery shop, Restaurant, Children play

Ground & miniature golf, same-day valet & laundry service, television & in

house movies dan 3 ruang pertemuan dengan kapasitas 30 hingga 200 orang serta

memiliki fasilitas penunjang pendidikan lengkap, dan akses menuju universitas.

Selain itu, kelebihan dari Hotel UMM Inn adalah menawarkan berbagai paket

menarik untuk pelanggan personal maupun korporat, antara lain dengan

mengintegrasi dengan unit-unit UMM seperti UMM Dome, masjid Al-

Fachruddin, stadion sepak bola UMM, taman rekreasi sengkaling, UMM Farm,

RS UMM, dan berbagai laboraturium. Fasilitas edukatif yang mendukung UMM
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Inn sangat banyak, sehingga Hotel ini dikatakan sebagai Hotel kampus. Integrasi

pelayanan hotel sebagai penginapan dengan fasilitas edukatif dan reaktif.

Hotel UMM Inn memiliki lokasi yang sangat setrategis karena

letaknya berada diantara dua kota, Batu dan Malang, dengan lokasi yang

setrategis ini membuat banyaknya kendaraan yang lalu lalang dari malang kebatu

atau arah sebaliknya, dan hotel ini letaknya sangat dekat dengan kampus

Universitas Muhammadiyah Malang sendiri. Dengan keunggulan – keunggulan

yang dimiliki Hotel ini maka seharusnya pelanggan hotel ini banyak namun

terjadi adalah hal sebaliknya jumlah yang menginap mengalami penurunan.

Tabel 1.1
Tingkat Hunian Hotel UMM Inn

Bulan 2013 (%) 2014(%)

Januari 34,33 31,56

Februari 46,60 37,94

Matret 46,81 44

April 39,5 28

Mei 64,61 58

Juni 76,88 54

Juli 57,52 45

Agustus 51,49 44,61

September 54,47 39,57

Oktober 51,06 37,02

November 51,99 38,30

Desember 66,52 48,72
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 Sumber : Hotel UMM Inn Malang
 Tahun 2013-2014

Dari tabel 1.1 dan tingkat fluktuasi pada bulan Maret-Juni dapat

diketahui bahwa adanya penurunan tingkat hunian hotel UMM Inn dari 2013 –

2014, ini sangat berbanding terbalik dengan keunggulan yang dimilki oleh Hotel

ini yang semestinya memiliki pengunjung yang sangat banyak namun sebaliknya

hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa hal ini terjadi. Berdasarkan data

yang diperoleh langsung dari bapak Setu selaku wakil dari hotel UMM Inn bahwa

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan antara lain,

Pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel UMM Inn tentunya para staf

kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga

pelanggan kurang mendapatkan kepuasan yang diinginkan.

Kemudian makanan yang telah di sediakan kurang menarik kepada

pelanggan hotel UMM Inn karena kurangnya kesigapan para karyawan hotel

untuk memberikan hidangan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh

Maret April Mei Juni Juli
Tahun 2013% 46.81 39.5 64.61 76.88 57.52
Tahun 2014% 44 28 58 54 45

46.81
39.5

64.61
76.88

57.52

44

28

58 54
45

Tingkat fluktuasi pada Bulan Maret-Juni

Tahun 2013%
Tahun 2014%
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pelanggan, sehinggan terjadi penurunan yang signifikan, dan fasilitas – fasilitas

yang di sediakan oleh pihak Hotel UMM Inn Sendiri masih kurang memadai.

Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Hotel UMM Inn maka pihak

hotel harus melakukan pembenahan dan lebih fokus membenahi masalah kualitas

pelayanan, oleh karena itu pihak hotel harus terus menerus dalam melakukan

perbaikan dan pelatihan pada sistem kualitas pelayanan agar dapat membuat para

pelanggan dapat dilayani secara maksimal.

Dengan adanya kualitas pelayanan ini pihak hotel menginginkan

hubungan yang baik dan berkelanjutan terhadap para pelanggan. Berdasarkan

penjelasan diatas maka untuk membuktikan secara valid pengaruh kualitas

pelaynan terhadap kepuasan pelanggan, maka dalam penelitian ini diberi judul

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasaan Pelanggan. (Studi Pada

Pelanggan Hotel UMM Inn Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah

yang diteliti sebagai berikut:

a. Apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari daya tanggap, jaminan,

bukti fisik, empati dan kehandalan berpengaruh terhadap kepuasan

pelanggan pada Hotel UMM Inn Malang?

b. Manakah kualitas pelayanan yang dominan berpengaruh terhadap

kepuasan pelanggan pada Hotel UMM Inn Malang?
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C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan demikian dapat

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan

yang terdiri dari daya tanggap, jaminan, bukti fisik, empati dan

kehandalan terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel UMM Inn

Malang.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan yang dominan

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Hotel UMM Inn

Malang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara

teoritis maupun dan praktis sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi

dalam menghasilkan perencanaan yang lebih baik dalam kualitas

pelayanan.

b. Sebagai bahan refrensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang

melakukan penelitian mengenai topik yang sama.

 


